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Misją uczelni jest wykształcić dobrego fachowca

„W młodym pokoleniu
widzę potencjał na przyszłość”
Z dniem 1 września 2012 r. funkcję Prorektora ds. Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim przejmie dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak. Postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę nowo wybranego Prorektora jako osoby sprawującej najwyższe stanowisko w
piotrkowskim Uniwersytecie, a z drugiej strony jako zwykłego człowieka. Z Prorektorem – elektem rozmawialiśmy o wyzwaniach, zagrożeniach szkolnictwa wyższego, prognozach na przyszłość
i nie tylko...

Wakacje
z biurem podróży
Wakacje i sezon urlopowy już w pełni. Część z nas spędzi swój
urlop w kraju, lecz niektórzy marzą o wyjeździe za granicę.
Przeglądając katalogi biur podróży planujemy każdy szczegół,
jednak ostatnio w mediach głośno jest o nich z powodu afer. Co
zrobić by nie paść ofiarą oszustwa? O tym i o trendach w branży
turystycznej rozmawialiśmy z Andrzejem Świdzińskim, prezesem biura podróży Juventur w Piotrkowie Trybunalskim.
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2 Wieści Wydarzenia
Opoczno

O krok od tragedii
O wielkim szczęściu mogą mówić rodzice 6-letniego rowerzysty, który wyszedł bez poważniejszych obrażeń ze
zderzenia z samochodem. O niebezpiecznej sytuacji opoczyńska policja została powiadomiona 6 sierpnia o godzinie 16.00.
Funkcjonariusze ustalili, że targowiska jechał 62-letni kie6-latek jeździł rowerem po ulicy rowca renault. Na szczęście nie
Szewskiej oraz ul. Kowalskiego poruszał się z dużą prędkością,
w Opocznie. W pewnym mo- kiedy dziecko nagle wyjechało z
mencie drogą prowadzącą do drogi podporządkowanej wprost

Rawa Mazowiecka

Okradli jubilera
Współpraca rawskich policjantów z funkcjonariuszami
Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi doprowadziła do zatrzymania sprawców włamania
do sklepu jubilerskiego.
Odzyskano zarówno skradzioną gotówkę i biżuterię.
Przestępczy duet na wniosek prokuratury został już
tymczasowo
aresztowany.
Kryminalni z Łodzi od pewnego
czasu pracowali nad ustaleniem
grupy włamywaczy działających na terenie województwa.
Pewne informacje wskazywały,
iż najbliższe plany przestępcze
złodziei mogą dotyczyć obszaru Rawy Mazowieckiej. Taki
sygnał został przekazany raw-

skim policjantom, z którymi
nawiązano bliższą współpracę.
W nocy z 27 na 28 lipca w miejscowości Soszyce funkcjonariusze zatrzymali do kontroli
drogowej opla astrę na łódzkich tablicach rejestracyjnych.
Szybko okazało się, że dwoje
mieszkańców Łodzi: 41-letnia
kobieta i jej 38-letni znajomy
przyjechali do Rawy z nieuczciwymi
zamiarami. Wewnątrz
pojazdu policjanci znaleźli spakowane w plecaku dwa rulony

Skierniewice

Młodociani włamywacze

Pies tropiący doprowadził do młodocianych włamywaczy. 31 lipca skierniewiccy policjanci zatrzymali trzech
złodziei, którzy po wybiciu szyby w oknie włamali się do
młyna, skąd skradli komputer i kasetkę z pieniędzmi.
Tego dnia około godziny 8:10
dyżurny skierniewickiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie,
o włamaniu do młyna na terenie
gminy Skierniewice i kradzieży komputera oraz kasetki z
pieniędzmi. Na miejsce zostali
skierowani policjanci z grupy
dochodzeniowo-śledczej. W trakcie oględzin miejsca włamania
funkcjonariusze ujawnili ślady
sprawców. Niezwłocznie skie-

rowany został tam przewodnik
z psem służbowym. Pies podjął
trop i już po chwili doprowadził
do jednej z posesji w tej miejscowości. Kryminalni zatrzymali
tam dwóch młodych mężczyzn w
wieku 17 i 16 lat podejrzewanych
o dokonanie włamania. W trakcie dalszych czynności ustalono
trzeciego ze sprawców, którym
okazał się 18-letni mieszkaniec
sąsiedniej miejscowości. Zatrzy-
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pod jego samochód. Chłopczyk
upadł na ziemię zanim rozpędzony rower uderzył w samochód.
6-latek z lekkimi obrażeniami
ciała trafił do szpitala na obserwację. Ta sytuacja pokazuje jak
ważne jest właściwe sprawowanie opieki nad małymi dziećmi.
W myśl obowiązujących przepisów rodzic – opiekun prawny ma
obowiązek sprawowania opieki
lub nadzoru nad małoletnim do
lat 7. Dalsze postępowanie w tej
sprawie prowadzą opoczyńscy
policjanci.
W
banknotów a w torbie – znaczną
liczbę biżuterii opatrzonej metkami jednego z rawskich sklepów jubilerskich. Jak się okazało, przestępczy duet wracał do
Łodzi po włamaniu do jednego ze
sklepów z biżuterią. W samochodzie ujawniono także narzędzia,
które prawdopodobnie posłużyły
do dokonania przestępstwa. Podczas oględzin miejsca zdarzenia
technik kryminalistyczny zabezpieczył ślady, analizie zostanie także poddany monitoring.
30 lipca na wniosek prokuratury
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zastosował wobec zatrzymanego duetu tymczasowy
areszt na 3 miesiące. Oboje podejrzani byli już wcześniej notowani za konflikty z prawem.
Tym razem grozi im do 10 lat
pozbawienia wolności. Sprawa
jest rozwojowa.
W
mani pod naporem zebranych
dowodów przyznali się do winy.
Okazało się, że komputer zdołali
już zdemontować, a za skradzione pieniądze kupili piwo i chipsy.
Nieletni za swój czyn odpowie
przed sądem rodzinnym natomiast pozostałym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. W
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Tomaszów Mazowiecki

Plaga
kradzieży
w altankach
Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Tomaszowa
Mazowieckiego, który w ciągu 3 tygodni dokonał kilkunastu kradzieży. 27 czerwca z otwartej altanki przy ulicy
Wierzbowej ukradł 300 złotych i 100 euro. 9 lipca znów
złodziej zakradł się do altanki przy tej samej ulicy. Łupem
padł telefon komórkowy i 300 złotych.
Pięć dni później okradł działkę na Wapiennikach. Z otwartej
działki ukradł 150 złotych i telefon, nie pogardził również medalikiem. Tego samego dnia sprawca wrócił jeszcze na działki przy
ulicy Wierzbowej, gdzie skradł
portfel a w nim 80 złotych i dokumenty. Na początku lipca na
działce przy Wapiennikach zauważył wiszącą kurtkę, co szybko wykorzystał kradnąc z niej
telefon. Kolejnego przestępstwa
dokonał 20 lipca. Z otwartej altanki przy ulicy Farbiarskiej złodziej ukradł damską torebkę a w
niej 30 złotych. Następnego dnia
sprawca wybrał się na działki
przy ulicy Zawadzkiej. Tam również wykorzystał fakt pozostawienia otwartego budynku. Nikt
nie zwrócił uwagi na intruza.
Skradł portfel a w nim 15 złotych.
23 lipca podejrzany znów udał się

na działki w tym samym rejonie.
Tym razem łupem padł portfel, w którym było 160 złotych,
skradł także telefon komórkowy.
Tego samego dnia był jeszcze na
działkach przy Wapiennikach.
Złodziej tak się rozzuchwalił, że
ukradł forda eskorta pozostawionego przed działkami. Policjanci
podejrzewają, że 30-latek ma na
koncie więcej takich kradzieży,
które w części nie zostały zgłoszone przez pokrzywdzonych.
Złodziej był już wcześniej notowany. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje o
wzmożoną czujność i zwracanie
uwagi na każdą podejrzanie zachowującą się osobę, której nie
znamy. W przypadku zauważenia
złodzieja na „gorącym uczynku”
należy dzwonić pod bezpłatne
numery alarmowe 112 lub 997.

W
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Wakacje z biurem podróży
Wakacje i sezon urlopowy już w pełni. Część z nas spędzi swój urlop w kraju, lecz niektórzy marzą o wyjeździe za granicę. Przeglądając katalogi biur podróży planujemy każdy szczegół, jednak ostatnio w mediach głośno jest o nich z powodu afer. Co zrobić by nie paść ofiarą oszustwa? O tym i o trendach w branży turystycznej
rozmawialiśmy z Andrzejem Świdzińskim, prezesem biura podróży Juventur w Piotrkowie Trybunalskim.
Na co powinniśmy zwrócić
uwagę wybierając biuro podróży?
Radziłbym, żeby korzystać
przede wszystkim z usług biura
sprawdzonego, które ma wieloletnie doświadczenie. Również
w naszym regionie powstało
kilka nowych biur, które już po
pierwszym roku funkcjonowania zakończyły działalność. Poza
tym, mniejsze i krócej działające
biura często nie mają w swojej
ofercie najlepszych touroperatorów, ponieważ ci z reguły nie
podejmują współpracy z małymi
podmiotami. Wybierając biuro
podróży warto sprawdzić od jak
dawna ono działa i jaka jest jego
kondycja finansowa.

Ostatnio coraz głośniej jest
o bankructwach biur podróży:
Sky Club, Alba Tour, Africano
Travel. Blue Rays, Elektra Travel z Wałbrzycha. Czy te upadłości rzutują na funkcjonowanie Pana biura podróży?
Upadłości tych pięciu biur
podróży z pewnością negatywnie
wpłynęły na branżę turystyczną.
Klienci mają wiele obaw w podejmowaniu decyzji dotyczącej
wyboru właściwego biura podróży. Na szczęście w naszym
biurze Juventur tego nie odczuwamy. Wręcz przeciwnie, coraz
więcej klientów nas odwiedza
i rezerwuje wycieczki. Jesteśmy biurem, które istnieje od

55 lat, a w Piotrkowie od 25 lat.
Mamy doświadczonych i profesjonalnych pracowników, którzy
pomagają klientom w wyborze
najlepszej dla nich oferty. Cieszy
nas fakt, że klienci darzą nas tak
dużym zaufaniem i to jest dla nas
największą nagrodą.
Czy w ostatnim czasie zauważył Pan jakieś zmiany w
preferencjach klientów?
Od pewnego czasu zauważyliśmy, że klienci coraz częściej decydują się na droższe i o
wyższym standardzie wycieczki.
Wybierają hotele 4 i 5-gwiazdkowe w formule all inclusive.

Czy biuro podróży Juventur
jest tylko pośrednikiem innych
biur turystycznych?
Nasze biuro jest zarówno organizatorem, jak i pośrednikiem,
czyli agentem turystycznym. 50%
sprzedaży stanowią imprezy, których jesteśmy organizatorem, a pozostałe 50% to sprzedaż agencyjna.
Sprzedajemy oferty sprawdzonych
touroperatorów, w tym np. TUI i
Neckermanna. Nie współpracowaliśmy np. z Africano Travel i Alba
Tour, które upadły. Staramy się
współpracować z największymi i
najbardziej znaczącymi touroperatorami, by zagwarantować wysoką
jakość usług i bezpieczeństwo naszym klientom.

Co jest hitem tych wakacji?
Oferta naszego biura jest
bogata i różnorodna, więc z
pewnością każdy znajdzie coś
odpowiedniego dla siebie. Od
kilku lat obserwujemy, że hitem jest Egipt. Znakomita baza
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hotelowa, kapitalne warunki
przyrodniczo-naturalne (ciepłe
morze, ładne plaże i piękne rafy
koralowe) z pewnością decydują o wyborze tego kraju. Mamy
klientów, którzy kilkakrotnie w
ciągu roku odwiedzają właśnie
Egipt. Kolejnym często wybieranym przez turystów krajem
jest Chorwacja. Niektórzy jednak wybierają bardziej egzotyczne wyjazdy, np. Kubę, Dominikanę czy Meksyk.
A gdzie Pan najchętniej
spędza urlop?
Moją pasją ostatnio są rejsy
po Morzu Śródziemnym i Adriatyckim. Najbliższe wakacje
też spędzę na 8-dniowym rejsie.
Wypłyniemy z Wenecji i po drodze odwiedzimy kilka pięknych
i ciekawych portów, m.in. Bari,
Dubrownik, Rodos, Santorini.
Dziękuję za rozmowę i życzę w takim razie wód spokojnych i horyzontów szerokich.
Justyna Pająk W
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Dworzec
PKP po remoncie
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Projekt szkoły
„Arkan” na półmetku
30 lipca odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania z realizacji projektu systemowego
PO KL pn. „W drodze do lepszej pracy – nowe kwalifikacje i e-learning jako innowacyjna forma kształcenia w
Szkołach dla Dorosłych ARKAN”.

Dworzec PKP w Piotrkowie Trybunalskim został otwarty dla podróżnych. Jego remont trwał prawie dwa lata. Jednak, to jeszcze nie koniec inwestycji.

Piotrkowianie są dumni
z wyremontowanego dworca. Jego oficjalne oddanie do
użytku podróżnym, nastąpiło
19 lipca br. - Dworzec w Piotrkowie Trybunalskim jest jedną
ze szczególnych inwestycji. To
doskonały przykład tego, jak
można historię połączyć z nowoczesnością. Ten zabytkowy
obiekt został gruntownie odnowiony. Udało się uchwycić
jego niepowtarzalny charakter,
ale jednocześnie został wyposażony w nowoczesne, funkcjonalne rozwiązania, które mają
ułatwiać i umilać życie naszym
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podróżnym – mówiła podczas
otwarcia Paulina Jankowska z
PKP S.A. - Dworce to przede
wszystkim wizytówki miast
– dodała.
Zadowolenie z wykonanych
prac remontowych wyraził
również Krzysztof Chojniak,
Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. - Dlatego też
słowa uznania i podziękowania
dla PKP za to, że wspólnie możemy odmieniać nasze miasto
na lepsze. Cieszymy się z tego,
co jest oddane dziś, co zostało
zakończone jeśli chodzi o sam

budynek, bo to znakomicie
wpisuje się w to, co wykonuje
miasto w ramach różnych projektów realizowanych, w tym
głównie projektu „Trakt Wielu
Kultur” - mówił prezydent.
Remont dworca rozpoczął się w listopadzie 2010 r. i
przebiegał pod czujnym okiem
konserwatora zabytków. Łączny koszt remontu wyniósł 17,6
mln zł. Były to środki budżetu
państwa oraz własne PKP S.A.
Odnowiona została zewnętrzna elewacja oraz wnętrze budynku. Oprócz kas biletowych
będą mieściły się w nim punkty
usługowo-handlowe i pomieszczenia biurowe. Remontem
objęto także trzy pozostałe budynki dworca. Dworzec został
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zagospodarowano także teren wokół budynku - powstał plac zabaw dla
dzieci oraz fontanna. To jednak
nie koniec remontu. W dalszej
kolejności, przez spółkę kolejową PLK, zostanie wyremontowana zabytkowa wiata oraz
perony.
W JP

Koordynator
projektu
przedstawił uczestnikom konferencji sprawozdanie z postępu realizowanego projektu. W
ramach realizowanych zadań
zakupiono m.in.: materiały
promocyjne, oprogramowanie
komputerowe, platformę e-learningową, książki, programy
multimedialne i inne materiały
szkoleniowe. - Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem
nowoczesnych technik i technologii multimedialnych oraz
nowoczesnych metod nauczania
poprzez połączenie tradycyjnej
metody nauczania z e-learningiem. Z końcem czerwca zakończono zajęcia w trzech grupach
szkoleniowych. Dotychczas w
szkoleniach wzięło udział 30
osób, w tym 17 kobiet i 13 mężczyzn – mówił Michał Król, koordynator projektu. Projekt ten,
współfinansowany ze środków

UE w ramach EFS, jest realizowany przez Szkoły dla Dorosłych „Arkan” w okresie od
października 2011 do czerwca
2013 r. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia, a także podwyższenie
jakości i znaczenia kształcenia
ustawicznego na kierunkach informatycznych poprzez wspieranie rozwoju informatycznej
edukacji zawodowej w Szkole
dla Dorosłych ARKAN. W ramach projektu dla 60 osób zaplanowano: zajęcia z grafiki
wektorowej i bitmapowej oraz
składu publikacji, grafiki 3D,
grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
oraz zajęcia z zakresu podstaw
przedsiębiorczości.
Drugi etap projektu rozpocznie
się od połowy sierpnia br.
W JP

REKLAMA

Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

tel. 44 616 37 29
Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 221

Relacje

www.gazeta-wiesci.pl

14 sierpnia 2012

Wieści 

Moszczenica

Wbudowano kamień węgielny
1 sierpnia br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej w Jarostach. Na jej budowę IKEA przekazała Fundacji Oświatowej „JAROSTY” 8 mln złotych.
- Bardzo się cieszę, że tak
szybko rozpoczął się proces budowy nowej szkoły podstawowej w Jarostach, dzięki której
dzieci będą mogły zdobywać
wiedzę w lepszych, komfortowych warunkach sprzyjających nauce i poszerzaniu horyzontów - powiedział Walter
Kadnar, dyrektor generalny
sieci sklepów IKEA w Polsce.
- Mam ogromną nadzieję, że ta
inwestycja pomoże wszystkim
uczniom odkrywać nowe zainteresowania, a także pozwoli
wyrównać szanse w rozwoju
edukacyjnym – dodał.
Generalnym
wykonawcą inwestycji wyłonionym w
przetargu została firma Mostostal Warszawa S.A. I właśnie 1 sierpnia firmie tej oficjalnie przekazano plac pod
budowę nowoczesnej szkoły
podstawowej z oddziałem
przedszkolnym.
- Jestem bardzo szczęśliwy
jako Wójt Gminy Moszczenica, że wbiliśmy ten symboliczny szpadel pod budowę
szkoły, która będzie najładniejszą i najnowocześniejszą
placówką oświatową w naszej
gminie - powiedział Marceli
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Piekarek, Wójt Gminy Moszczenica. - Inwestycja ta będzie
w 100% sfinansowana przez
szwedzki koncern IKEA, któremu chciałbym jeszcze raz
podziękować za przekazanie w
2011 roku tak znaczącej kwoty
- dodał.
W Jarostach przy ul. Leśnej (ok. 1 km od IKEI) powstanie nowoczesna 1-piętrowa szkoła podstawowa o
powierzchni użytkowej 2 350
m2 dla 150 uczniów. Oprócz
sal lekcyjnych będzie także
hala sportowa oraz wielofunkcyjne boisko. Całość obiektu
wraz z zagospodarowaniem
terenu dostosowane będą dla
osób niepełnosprawnych. Patronem nowej szkoły została
Margaretha Kamprad, była
nauczycielka i żona założyciela szwedzkiej firmy IKEA.
Wartość projektu to ok.
8 milionów złotych. Zakończenie budowy nowej szkoły
podstawowej, która zastąpi
dotychczasową placówkę, jest
planowane na 30 czerwca 2013
roku. Oznacza to, że pierwsi
uczniowie rozpoczną naukę w
nowym budynku 1 września
2014 roku.
W

Kleszczów

Zaproszenie na wystawę
Od 8 do 24 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprasza do obejrzenia
w foyer kompleksu SOLPARK wystawy prac malarsko-rysunkowych i ceramicznych,
wykonanych przez uczestników zajęć dla dorosłych, organizowanych w pracowniach
GOK w sezonie 2011/2012.
Eksponowane będą prace
ceramiczne wykonane różnymi
technikami (m.in. z glinianych
wałków bądź plastrów, wykonywane ręcznie i lepione w
formie gipsowej), a także prace
różnej wielkości – od glinianych miniaturek po duże formy
przeznaczone do wystawiania
w plenerze. Oglądając tę ekspozycję można będzie poznać
różne techniki zdobienia, które
w trakcie zajęć opanowali ich
uczestnicy.
Na wystawie znajdą się również prace malarskie i rysunkowe z pracowni plastycznej
GOK, która zaczęła funkcjonować w tym roku. Prezentowane
będą prace malarskie wykonane
techniką akrylową i olejną oraz
rysunki, wykonane ołówkiem,
tuszem lub węglem.

Zajęcia w pracowni ceramiki GOK w Kleszczowie.
Organizując tę wystawę
Gminny Ośrodek Kultury chce
podsumować efekty swoich
działań, a także zachęcić kolejnych mieszkańców gminy
do uczestniczenia w zajęciach,
które organizowane będą od

września.
Wystawa prac plastycznych
i ceramiki jest organizowana
w ramach współpracy GOK
w Kleszczowie z „SOLPARK
Kleszczów” Sp. z o. o. W
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Kierunek Jasna Góra Kleszczów
Okres wakacyjny to czas letniego wypoczynku, wyjazdów a także pielgrzymek. Najczęściej odwiedzanym miejscem przez pątników jest Jasna Góra. Pielgrzymują, by umocnić
swoją wiarę i zanieść intencje, te osobiste i te powierzone im przez bliskich.

Wybudują
skatepark
W miejscowości Łuszczanowice trwa budowa skateparku. To inwestycja realizowana przez Gminę Kleszczów i w całości finansowana z budżetu gminy. Projekt
skateparku opracowali w październiku 2010 r. projektanci
gliwickiej firmy AnArchi Group. Na wykonawcę obiektu,
służącego do wyczynowej jazdy na rolkach i deskorolkach, kleszczowski Urząd Gminy wybrał spółkę MPG s.c.
Łagiewniki.

Tydzień lub dwa marszu,
modlitwa oraz śpiew grup ludzi
z różnych zakątków całego kraju, a nawet z zagranicy. Co ich
łączy? Miłość do Boga i wspólny cel – dotarcie na Jasną Górę.
W lipcu i sierpniu, ale także i
w innych miesiącach roku, do
Częstochowy zmierzają tysiące pątników z różnych miejsc.
Pielgrzymka nauczycieli, Policji, rolników, bezrobotnych,
kresowiaków, harcerzy, itd.
Pielgrzymka warszawska, tarnowska, łódzka, piotrkowska,
tomaszowska, podlaska, białostocka, szczecińska i wiele,
wiele innych. Na pieszo, rowerem, pociągiem, autokarem, a
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nawet na rolkach. Możliwości
pielgrzymowania jest wiele.
143. Piesza Piotrkowska
Pielgrzymka na Jasną Górę
była pierwszą z terenu archidiecezji łódzkiej, która latem
wyruszyła do Częstochowy. W
tym roku wędrowała ona pod
hasłem: „Kościół naszym domem” i trwała od 11 do 19 lipca.
Składała się z 4 grup: maryjnej,
patriotycznej, papieskiej i duchowej (która towarzyszyła pątnikom modlitewnie na miejscu
w Piotrkowie). - Pielgrzymka
na stałe wpisała się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń w
naszym mieście. Mam nadzieję,

że w przyszłym roku wszyscy
spotkamy się na 144. Pieszej
Piotrkowskiej Pielgrzymce na
Jasna Górę – mówił na zakończenie pielgrzymki ks. Tomasz
Estkowski. Pątnicy, pomimo
zmęczenia wyglądali na szczęśliwych. - Nie wyobrażam sobie
lipca bez pielgrzymowania na
Jasną Górę – mówi Sławomir z
Piotrkowa, który na pielgrzymce był 6 razy. - Jestem zmęczony,
ale jednocześnie bardzo zadowolony. Aż trudno mi uwierzyć,
że to już koniec naszej drogi, a
następna pielgrzymka dopiero
za rok – dodaje.

W JP

Skatepark będzie uzupełnieniem istniejącej już w
Łuszczanowicach infrastruktury rekreacyjno-sportowej, na
którą składają się: ogrodzone i
oświetlone wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią,
zewnętrzna siłownia (wyposażona w 12 różnych urządzeń)
oraz plac zabaw.
Żelbetowa płyta skateparku, na której zostanie umieszczone rolkowisko będzie mieć

powierzchnię 680 m kw. Dzięki
barwnikom dodanym do betonu płyta ma mieć zielony kolor.
W dniach 1 i 2 sierpnia trwało ustawianie na odpowiednio
przygotowanej,
utwardzonej
nawierzchni betonowych elementów, które umożliwią użytkownikom skateparku wykonywanie ekstremalnych popisów.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to połowa września,
a koszt – prawie 465 tys. zł. W
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Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?
A może lokalu użytkowego?
Wynajmij nieruchomość:
1. Powierzchnie magazynowo-biurowe
w Piotrkowie Trybunalskim:
- magazyny 2.500 m2, (możliwość dowolnego podziału)
- biura 300 m2, (od 15 m2) Wynajem: od 4 zł/m2
- plac 3.000 m2
2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta
Wynjaem: od 15 zł/m2

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323
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Okruchy historii

By czas nie zaćmił
i niepamięć
W naszym najbliższym otoczeniu spotkać można relikty przeszłości. Mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się na ich historią. Zapomniane kapliczki, obeliski, tablice pamiątkowe miały w mniemaniu ich fundatorów upamiętnić ważne wydarzenia związane z
historią regionu lub rodu. Przybliżmy więc społeczeństwu te ukryte skarby. W Konopnicy k. Rawy Mazowieckiej, w parku otaczającym zniszczony w okresie I wojny światowej
dwór rodu Majewskich, znajduje się pokryta mchem tablica pamiątkowa. Bujna roślinność chroni ją przed wzrokiem wścibskich poszukiwaczy chroniąc ją od całkowitej dewastacji lub grabieży.

Tablica pamiątkowa zawiera następującą inskrypcję.

Foto. Marcin Gruszczyński

STARŻY MAJEWSKIEMU JANOWI SZTABS

- OFICEROWI B.[BYŁYCH] WOJSK POLSKICH ZA
PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA KRÓLA.
KAWALERA KRZYŻA VIRTUTI MILITARI

Wieści 7
Rawa Mazowiecka

Rawskie,
letnie wariacje …
Drodzy czytelnicy mamy lato w pełni, dla jednych w trakcie urlopu, dla innych w pracy, ale przecież zawsze przychylne, bogate w słońce i owoce kąpieli słonecznej. Dla
mnie na zawsze pozostanie z piosenką wykonaną przez
Halinę Kunicką do słów Jerzego Kerna „Lato, lato czeka”,
może trochę sentymentalnie ale każdy przecież gdzieś jakąś cząstkę siebie lokuje.
Na fali piosenki dla
tych, którym przygoda
w duszy gra proponuję
plecak i gitarę, dla bardziej wymagających
hotel, kwaterę i leżak
na plaży a dla tych, dla
których lato pozostaje
w mieście i nie włóczy
się po świecie proponuję lokalne atrakcje,
a jest ich co nie miara.
Przede
wszystkim
możemy skorzystać
z kąpieliska Tatar i
wypożyczalni sprzętu
wodnego. Za niewielkie pieniądze można zjeść, popływać,
skorzystać ze ścieżki
zdrowia z elementami miejskiej siłowni
a wieczorem poimprezować w
„okrąglaku” przy pokaźnym w
rozmiarach grillu. Letnia scena
proponuje koncerty i możliwość
potańczenia na świeżym powietrzu. Dla miłośników historii,
Muzeum Ziemi Rawskiej oferuje dawkę turystyki sentymentalnej w XIX/XX wiek, a baszta
Zamku Książąt Mazowieckich
otwiera swe podwoje w każ-

dą niedzielę od 11.00 do 15.00.
Każda z Pań ma możliwość poczuć się jak księżniczka czekająca na rycerza wybawiciela i
to nie na jednym koniku, ale z
wieloma konikami pod maską.
Zachęcam, skorzystaj i podziel
się radością chwil przysyłając
do redakcji fotki z wakacji . Najciekawsze z nich opublikujemy.
Ahoj miłośnicy przygody. W
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RANNEMU W BITWACH POD MACIEJOWICAMI
I DUBIENKĄ B.[BYŁEMU] DZIEDZICOWI DÓBR
DAŃKOWA W B.[BYŁYM] WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIEM ZMAR. 1828
JADWIDZE Z CZARNOWSKICH DZIEDZICZCE DÓBR WALISZEWA
W PO.[POWIECIE] GOSTYŃSKIEM W WOŁUCZY W PO.[POWIECIE]
RAWSKIEM ZM. 1835
NAJDROŻSZYM RODZICOM NA PAMIĄTKĘ POŁOŻYŁ
SYN FELIKS DZIE.[DZIEDZIC] DÓBR
WOSKRZENICY W ROKU 1876
W górnym lewym rogu znajduje się herb Brochwicz/Jeleń. Jednak na cmentarzu rawskim na monumentalnym grobowcu rodu Starży – Majewskich znajduje się herb Starykoń.
W Marcin Gruszczyński

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

- uprawnienia szkoły publicznej
- w oświacie od 1996r.

Piotrków Trybunalski,
Al. Kopernika 1 (budynek I LO)
tel. 44/ 732 69 90,
518 568 653

WWW.OMEGA.SZKOLA.PL
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Misją uczelni jest wykształcić dobrego fachowca

„W młodym pokoleniu widzę poten
Z dniem 1 września 2012 r. funkcję Prorektora ds. Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przejmie dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak.
Postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę nowo wybranego Prorektora jako osoby sprawującej najwyższe stanowisko w piotrkowskim Uniwersytecie, a z drugiej strony jako
zwykłego człowieka. Z Prorektorem – elektem rozmawialiśmy o wyzwaniach, zagrożeniach szkolnictwa wyższego, prognozach na przyszłość i nie tylko...

Jak Pan rozpoczął swoją
karierę naukową?
Moja droga do kariery zawodowej jest długa i skomplikowana. Jak sięgam pamięcią,
to historię i wojsko lubiłem od
zawsze. W zasadzie wszystko
zaczęło się od książki o historii
wojskowości, którą dostałem w
czwartej klasie szkoły podstawowej od ojca na Gwiazdkę.
Był to wyjątkowy dla mnie prezent. Mam tę książkę do dziś.
Po skończeniu LO w Głogowie,
wyjechałem do Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Pancernych
w Poznaniu i tak zostałem oficerem-czołgistą i inżynierem.
Później przez 8 lat pełniłem
zawodową służbę wojskową w
jednostkach liniowych w Żaganiu, wtedy była to 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna. Następnie od 1980 r. byłem studentem
Akademii Sztabu Generalnego
w Warszawie. Nie wiem czym
się zasłużyłem, ale mój prof.
od historii wojskowości – płk
prof. dr Emil Jadziak chciał,
żebym został jego asystentem.
I tak stałem się pracownikiem
naukowym. W Katedrze Historii Sztuki Wojennej, która była
jedyną taką katedrą w Polsce,
zrobiłem doktorat i pracowałem tam do 2002 r. W międzyczasie kończyłem różne studia
podyplomowe, m.in. pedagogi-

kę i historię. W 2002 r. na fali
przemian po wstąpieniu Wojska
Polskiego do NATO generalnie
oczekiwano odmłodzenia jej
kadry. Zbliżałem się do wieku
emerytalnego, więc zaproponowano mi przejście na emeryturę. I tak, w wieku 52 lat zostałem emerytem – ja, człowiek,
którego wiecznie nosiło po poligonach i po świecie. Kończyłem wówczas pisanie rozprawy
habilitacyjnej, ale kolokwium
habilitacyjne odbyło się już na
szczęście dla mnie, w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.
Wtedy właśnie prof. Grzelak –
dotychczasowy Prorektor i prof.
Stańczyk, zaproponowali mi
pracę na piotrkowskiej uczelni.
I tak, od 2005 r. przebywam
w Piotrkowie. Po roku zostałem Prodziekanem Wydziału
Filologiczno-Historycznego,
a od 2008 r. Dziekanem tego
Wydziału. Moi koledzy i koleżanki widocznie stwierdzili, że
przez 4 lata sprawnie zarządzałem Wydziałem, zmniejszyłem
dość mocno jego zadłużenie,
usprawniłem dyscyplinę, porządek i organizację, starałem
się otworzyć Wydział na świat
i…. wybrali mnie na Prorektora
ds. Filii UJK. Funkcję tę obejmę
z dniem 1 września br.
Jak Pan prognozuje przyszłość szkolnictwa państwo-

wego, w tym uniwersytetów w
kontekście tak potężnego rozwoju uczelni prywatnych?
Nasz Uniwersytet jest 19
uniwersytetem klasycznym w
kraju i z tego co wiem, więcej
uniwersytetów klasycznych nie
powstanie. My jesteśmy akurat
przykładem rozwojowej uczelni. Zaczęliśmy prawie 40 lat
temu od Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, poprzez
Filię Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, czyli
przymiotnikowego, aż po filię
klasycznego Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, którym staliśmy się rok temu. Poza Łodzią,
jesteśmy największą uczelnią
państwową w regionie. Jednak
obecnie wszystkie uczelnie stoją przed dużym wyzwaniem a
pogłębiający się niż demograficzny wzmaga konkurencję
między uczelniami, nie zawsze
podyktowaną kryteriami jakości kształcenia. Z pewnością
uczelnie prywatne stanowią dla
nas dużą konkurencję. Są wśród
nich fantastyczne uczelnie, które prowadzą studia na bardzo
wysokim poziomie i zatrudniają najlepszą kadrę naukową.
Jest jednak duża grupa uczelni
prywatnych, w których wg raportów ministerialnych, poziom

kształcenia jest bardzo niski.
Niestety celem wielu studentów
jest nadal uzyskanie dyplomu, a
nie zdobycie odpowiedniej wiedzy i niezbędnych umiejętności
i dlatego też wybierają często
uczelnie „łatwe i przyjemne”,
nieprzygotowujące ich odpowiednio do pracy zawodowej.
Poza niektórymi uczelniami
niepublicznymi, najwyższy poziom kształcenia oferują jednak
uczelnie państwowe, ponieważ
zatrudniają bardzo dobrą kadrę
naukową, mają duże doświadczenie i odpowiednie zaplecze.
Gdy pytam młodych ludzi,
dlaczego wybrali uczelnię państwową, odpowiadają najczęściej, że to jest uczelnia, która
po prostu coś gwarantuje. Nasz
Uniwersytet zatrudnia znakomitych naukowców, również
nasi absolwenci cieszą się pozytywną opinią pracodawców.
Przy takich atutach wizja UJK
rysuje się jasno a w młodym
pokoleniu widzę potencjał na
przyszłość.
Jak Pan Rektor ocenia likwidację 5-letnich jednolitych
studiów magisterskich?
Uważam, że system 5-letnich jednolitych studiów magisterskich był zdecydowanie
lepszy od obecnego systemu.
Przez 3 lata nie przekażemy
studentom wystarczającej wiedzy. Poza tym, obecnie student
po licencjacie ma prawo zmienić kierunek studiów. I zdarza
się, że np. osoba, która ukończyła studia licencjackie z fizyki idzie na II stopień studiów z
historii. Proszę pomyśleć, jaką
on powinien posiąść wiedzę, by
być pełnoprawnym magistrem
historii? W związku z tym, postulujemy, żeby na kierunkach
humanistycznych wrócić do 5letnich jednolitych studiów magisterskich.
Jaka jest strategia na przyszłość nowego Prorektora? Co
zamierza Pan zmienić w czasie swojej kadencji?

Uważam, że uczelnia państwowa
nie powinna podlegać zbyt częstym
zmianom. Jeśli wypracowany system
się sprawdza, to należy go kontynuować, natomiast w przeciwnym wypadku, należy go modernizować. W
przypadku procesu kształcenia, obowiązują nas pewne procedury i przepisy, które czasami nas bardzo ograniczają. Nie możemy np. z dnia na dzień
zmienić kierunku kształcenia, musimy
to robić z wyprzedzeniem co najmniej
rocznym, żeby m.in. dobrać odpowiednią kadrę naukową. Oczywiście staramy się być elastyczni w stosunku do
wymagań rynku pracy. Jednak rewolucji na pewno nie będzie.
Jak wyglądają relacje Uczelni z
tutejszymi władzami samorządowymi?
Ja nie jestem Piotrkowianinem i nie
pochodzę z tego regionu, jednak zdaję
sobie sprawę z tego, jaka jest moc władzy lokalnej i regionalnej. Już 4 lata
temu obejmując stanowisko Dziekana,
postanowiłem położyć duży nacisk na
stworzenie dobrych relacji z tutejszymi władzami. I to zamierzam w czasie
swojej kadencji kontynuować. Mamy
dobre relacje z Prezydentem Piotrkowa i ze Starostą piotrkowskim. Zależy
nam również na dobrych relacjach i
kontaktach z władzami samorządowymi w całym regionie, ponieważ nasi
studenci pochodzą z terenu byłego woj.
piotrkowskiego. Jesteśmy uczelnią
państwową i mamy służebną rolę wobec młodego pokolenia.
Chcemy być w kontakcie z władzami regionu, żeby wspólnie podejmować decyzje w jakim kierunku
powinniśmy zmierzać, by dostosować
się do wymogów regionalnego rynku
pracy. Również staramy się otworzyć
na współpracę ze szkołami średnimi,
organizujemy konkursy, olimpiady,
wykłady otwarte i spotykamy się z dyrektorami szkół. Uważam, że uczelnia
nie może zamknąć się w murach, musimy wyjść na zewnątrz.
Co zmieniło się przez ostatnie kilka lat w kwestii kierunków kształcenia na UJK?
Wszystkie kierunki i specjalności
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ncjał na przyszłość”
studiów tworzymy głównie pod kątem
potrzeb rynku pracy. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie możemy zmieniać kierunków kształcenia z dnia na
dzień, bo ograniczają nas procedury,
więc tych zmian jest stosunkowo mało.
Od 2012 r. wygaszana jest Socjologia,
dwa lata temu wprowadziliśmy nową
specjalność - bezpieczeństwo narodowe. Kierunek ten przygotowywaliśmy
przez 2 lata: gromadziliśmy dokumentację, przeprowadzaliśmy badanie
rynku pracy, dobieraliśmy odpowiednią kadrę naukową. Zatrudniamy fachowców w tej dziedzinie i budujemy
zespół, który już za 2 lata powinien
uzyskać uprawnienia do nadawania
stopnia doktora. Wówczas będziemy
jedyną uczelnią położoną na południe
od Warszawy, która będzie nadawała stopnie doktorskie. Nastawiliśmy
się na klasyczne bezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe, by przygotować wykwalifikowane kadry dla
sztabów zarządzania kryzysowego na
wszystkich szczeblach administracji
samorządowej i rządowej. Kierunek
ten jest pewnego rodzaju motorem
napędowym naszej Uczelni. Jednak w
dalszym ciągu naszą perełką jest Pedagogika.
Statystyki dotyczące bezrobocia
w naszym regionie nie nastrajają
pozytywnie. Co Uczelnia robi, by jej
absolwenci byli konkurencyjni na
rynku pracy?
Rynek pracy jest obecnie rzeczywiście trudny. Młodzi ludzie muszą
być bardziej mobilni i elastyczni niż
ich rodzice. Misją uczelni jest wykształcić dobrego fachowca, a on z
kolei musi odnaleźć się na rynku
pracy. Statystyki wskazują, że zaledwie 10% absolwentów kierunków
humanistycznych pracuje w swoim
wyuczonym zawodzie. Nasza Uczelnia stara się przygotować absolwenta
logicznie myślącego, inteligentnego,
o szerokiej wiedzy, umiejącego dostosować się do zmiany warunków i
sytuacji. Kładziemy duży nacisk na
jakość kształcenia. Jednak sama teoria nie wystarcza, cenna jest również
praktyka. Z tego względu utrzymujemy kontakty z przedsiębiorcami i tak
np. studenci bezpieczeństwa i historii
wojskowości odbywają praktyki w
jednostkach wojskowych, komendach
Policji i Straży Pożarnej, urzędach
administracji państwowej i samorządowej. Praktyki zawodowe odbywają

w zasadzie niemal wszyscy studenci, często na własną prośbę.
Nasi absolwenci są pozytywnie
oceniani przez pracodawców i z
tego jesteśmy bardzo dumni.
Jeśli znalazłby się Pan dziś
przed wyborem kierunku
kształcenia, jakiego wyboru
Pan by dokonał?
Wybrałbym historię. Kiedyś
miałem dylemat czy wybrać
wojsko czy historię? Tak się

jednak szczęśliwie złożyło, że
w wojsku mogłem uprawiać historię. Historia to nie tylko daty.
Historia jest tą nauką humanistyczną, która przede wszystkim uczy logicznego myślenia i
daje szeroką wiedzę.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia
w realizacji założonych planów!
Justyna Pająk
W
Wojciech Adam Michalak

Prorektor prywatnie
Zygmunt Matuszak urodził się 30. X. 1950 r. we
Wschowie, woj. lubuskie.
Obecnie mieszka w Woli
Bykowskiej koło Piotrkowa, choć na stałe zameldowany jest w Warszawie,
jednak jak mówi, nie czuje
się Warszawiakiem. Jest
szczęśliwie żonaty od 40
lat. Swoją żonę Eleonorę
poznał w bibliotece Wyższej Szkoły Oficerskiej,
gdy przygotowywał się do
olimpiady historycznej.
Drugą miłością Rektora są książki, które czyta w każdej wolnej chwili. Śmieje się, że razem z żoną nie potrafią przejść obojętnie obok księgarni. Tę miłość do książek
odziedziczyły po nich dzieci. Ma trzech synów i jednego
wnuka. Najstarszy syn poszedł w ślady ojca i jest doktorem historii, ale też archiwistą. Jest dyrektorem Archiwum
Państwowego w Piotrkowie i poza tym wykłada na UJK
archiwistykę. Drugi syn z wykształcenia jest historykiem
i dziennikarzem. Obecnie pracuje w Dowództwie Wojsk
Lądowych na warszawskiej Cytadeli. 2,5 roku spędził na
misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Jest typem
wędrowca. Najmłodszy syn też jest humanistą. Studiował
w USA Historię sztuki z elementami biznesu i marketingu
oraz Italianistykę. Prowadzi w Warszawie szkołę językową. Pan Rektor podkreśla, że razem z żoną są dumni z synów, których udało im się wychować na porządnych ludzi,
spełniających się w życiu zawodowym. - Jesteśmy rodziną, która nie patrzy na życie przez pryzmat pieniędzy. Dla
nas ważna jest przede wszystkim satysfakcja z tego, co się
robi – dodaje. Poza książkami, Rektor jest wielkim fanem
żużla. Jego dewiza życiowa, którą przekazał mu ojciec,
to: „Jeśli cokolwiek robisz, to rób to dobrze, żeby nikt nie
miał do ciebie pretensji”.

CBŚ rozbiło fabrykę
nielegalnych papierosów
Policjanci Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami
Izby Celnej rozbili fabrykę nielegalnych papierosów działającą w jednym z gospodarstw w gminie Masłowice. W
sumie zabezpieczyli ponad 300 tysięcy sztuk papierosów
i tonę tytoniu, z którego można było zrobić około miliona
kolejnych sztuk. Policjanci zatrzymali do tej sprawy cztery osoby w wieku od 19 do 52 lat.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego razem z funkcjonariuszami Izby Celnej ustalili,
że w jednym z gospodarstw rolnych w gminie Masłowice może
znajdować się fabryka nielegalnych papierosów. Wspólnie zaplanowali akcję rozbicia linii
produkcyjnej. Kilkudziesięciu
funkcjonariuszy w jednym
momencie weszło na teren gospodarstwa, gdzie w jednym
z pomieszczeń ujawnili około
300 tysięcy nielegalnych papierosów oraz tonę tytoniu. Policjanci szacują, że z takiej ilości
krajanki można było wyprodukować około miliona sztuk papierosów. Oprócz tego, z ustaleń
Centralnego Biura Śledczego
wynika, że grupa zajmująca się
produkcją lewego tytoniu mogła
wyprodukować kilkaset tysięcy
sztuk nielegalnych fajek dzien-

nie. Linia produkcyjna była
schowana w pomieszczeniach
starej świniarni. Organizatorzy
tego procederu specjalnie wygłuszyli ściany styropianem,
aby z wewnątrz nie wydobywały się odgłosy pracujących
maszyn.
Zatrzymane osoby usłyszały
zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnej produkcji papierosów.
Dwie osoby, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Radomsku,
zostały tymczasowo aresztowane, w stosunku dwóch pozostałych sąd zastosował poręczenie
majątkowe i dozór policyjny. Na
podstawie zabezpieczonych na
miejscu produktów policjanci
szacują, że Skarb Państwa mógł
stracić w wyniku niezapłaconej
akcyzy ponad 820 tysięcy złotych.
W
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Sprawdzone biuro to
udane wakacje!

W ofercie:

- wycieczki, wczasy w kraju i za granicą
- wycieczki szkolne, zielone szkoły
- zimowiska, obozy, kolonie
- bilety lotnicze - tanie latanie
- bilety autokarowe, promowe
- ubezpieczenia

Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 103

tel./fax 44 646 87 13, 44 646 87 14
www.juventurpiotrkow.pl
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Warto przeczytać Dom
Stanisława Celińska

Niejedno przeszłam

na krawędzi
Kontynuacja bestsellerowej powieści Drzwi do piekła

Stanisława Celińska ze swadą opowiada o aktorstwie i codzienności, o sukcesach i
problemach, o autorytetach i szukaniu spokoju.
Książka jest złożona z
dwóch głównych warstw:
pierwszej – pełnej faktów
oraz drugiej – ref leksyjnej, z
osobistym przesłaniem. Równolegle barwny portret Stanisławy Celińskiej tworzą jej
przyjaciele i znajomi, m.in.
Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski,
Maciej Stuhr…
Ma energię silnika odrzutowego, głos niebotyczny, muzykalność kompletną i odwagę zawodową jak mało kto. Po
prostu – Stasia jest wspaniałą
aktorką i niezwykłą osobą.
Kazimierz Kutz
Stanisława Celińska rozpoczęła drogę zawodową od
wielkiego sukcesu. Wygrała
Opole, dostała angaż w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, jednym z najlepszych
na przełomie lat 60. i 70. XX
wieku. Wystąpiła u Andrzeja
Wajdy w filmie „Krajobraz po
bitwie”.
Była pamiętną Agnieszką
Niechcicówną w „Nocach i
dniach”. Ujawniła talent komediowy w filmach Stanisława Barei. W każdą rolę „się

wgryza”. Talent jest dla niej
punktem wyjścia do pracy
nad odnalezieniem i przekazaniem prawdy o bohaterze.
Ma niezwykłą zdolność przeistaczania się.
Przełamuje samą siebie,
szuka nowych zadań. Śpiewa
różnorodny repertuar, liryczny i kabaretowy. Daje recitale.
Ma za sobą wiele trudnych życiowych doświadczeń, ale pokonała przeciwności losu. W

Autobiograﬁa
Klucz do filmowej wyobraźni Krzysztofa Kieślowskiego
Ponad piętnaście lat po
śmierci reżysera filmy Krzysztofa Kieślowskiego niezmiennie fascynują widzów na całym
świecie.
W Autobiografii reżyser
Przypadku i Dekalogu opowiada o swojej młodości, pracy i
międzynarodowej karierze z
ironią i charakterystycznym
poczuciem humoru. Wspomina
epizod ze szkoły strażackiej,
komisję wojskową, która uznała
go za schizofrenika, i egzaminy

Księgarnia

do Szkoły Filmowej w Łodzi,
gdzie zdawał trzy razy. Mało
kto wie, że Kieślowski chciał
zostać reżyserem... teatralnym.
Jego droga zawodowa jest
nie mniej interesująca: od filmów dokumentalnych, przez
pierwszą fabułę, aż po szeroko
komentowane Podwójne życie
Weroniki i Trzy kolory. Kulisy ich powstawania i świetne
anegdoty zachęcają do nowego
spojrzenia na kino Krzysztofa
Kieślowskiego.
W

poleca:

1. Dom na krawędzi

Maria Nurowska

2. Sekretne życie Rudolfa Hessa

Stephen McGinty

3. Chorwacka przystań

Anna Karpińska

4. Alibi na szczęście

Anna Ficner-Ogonowska

5. Stanisława Celińska Niejedno przeszłam
6. Elizabeth Taylor i Richard Burton

Karolina Prewęcka, Stanisława Celińska
Christa Maerker

7. Wielka księga Hildegardy z Bingen Tajemnice zdrowego życia
8. Dziennik zdrowia 2012/2013

Zbigniew Nowak

9. Cel Snajpera

Chris Kyle, Jim DeFelice

10. Krzysztof Kieślowski - Autobiograﬁa

Daria po wyjściu na wolność
ucieka do Zakopanego, nie chce
już być pisarką, zmienia imię i
uczy się życia od nowa. Jednak
wkrótce więzienna przeszłość
upomni się o nią w bardzo nietypowy sposób. Za pieniądze
odziedziczone w spadku Daria buduje pensjonat, w którym
pewnego dnia zjawia się Iza, by
bez skrupułów podrzucić jej na
wychowanie swoją córkę Olę.
Daria, stając się w zasadzie matką dziewczynki, odzyskuje dzięki niej wiarę w siebie i wiarę w

drugiego człowieka. Wkrótce też
spotyka miłość swojego życia,
Pawła, przy którym wreszcie staje się spełnioną kobietą. Z czasem
Daria odkrywa, jak trudne jest
macierzyństwo, ale dzięki temu
postanawia podjąć próbę zbudowania relacji z własną matką.
W pensjonacie Darii pojawi
się również Agata, Kochanka
i Zuzanna. Każda z nich, choć
bardzo związana z przeszłością,
na swój sposób pomoże Darii w
tworzeniu nowej siebie, a Agata
stanie się nawet jej oddaną przyjaciółką i powierniczką.
Po latach Iza upomni się jednak o względy swojej córki i uczyni to w sposób bezpardonowy. W
odpowiedzi na jej słowa Daria
postanawia napisać swoje ostatnie
dzieło - list, w którym opisze, jak
bardzo zasłużyła na miłość Oli.
Ale „Dom na krawędzi”, to
nie tylko opowieść o matkach i
córkach, to przede wszystkim
piękna i przejmująca historia
odkrywania i budowania kobiecości.
W

Cel snajpera
Chris Kyle to najbardziej niebezpieczny snajper w dziejach amerykańskiej armii i Navy SEALs.

Iraccy rebelianci wyznaczyli za
jego głowę nagrodę.
Pentagon potwierdził, że Kyle
ma na koncie więcej niż 150 trafień.
Żołnierze GROM-u nie tylko
byli jego towarzyszami broni, ale nauczyli go też, czym jest Żubrówka.
Chris Kyle był chłopakiem
z Teksasu, gdy dołączył do SEALsów. Nie trzeba było długo
czekać, aby okazało się, że na
linii frontu młody kowboj radzi sobie równie dobrze jak na
rodeo. W tej pełnej adrenaliny
książce, o której mówiły media na całym świecie - od CNN
do TVN24 - opowiada o swoim udziale w misji w Iraku i
wspólnych akcjach z Polakami
z GROM-u.
„Opowieść z pierwszej ręki
o tym, jak to jest być na wojnie.
Chirs Kyle - dzielny wojownik i patriota - pisze szczerze
o misjach, osobistych wyzwa-

niach i ciężkich wyborach, które są częścią codzienności każdego snajpera z elity SEALsów.
Klasyka!”
Richard Marcinko, twórca
SEAL Team Six i autor Komandosa.
„Niezwykła możliwość zajrzenia do psychiki żołnierza,
który patrzy, czeka i zabija”.
BBC World Service
„Moja historia [...] jest historią o czymś więcej niż tylko
o zabijaniu czy nawet walce za
mój kraj. Jest historią o byciu
mężczyzną. I historią zarówno
o miłości, jak i o nienawiści”
Pół miliona egzemplarzy sprzedanych w USA w trzy miesiące!
Książka, która strąciła ze
szczytu listy bestsellerów „New
York Timesa” biografię Steve’a
Jobsa.
Książka zawiera opisy wspólnych AKCJI z GROM-em. W
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Gotuj z nami
Sernik

Czas przygotowywania: 120 min
¿

Danie dla: 3-4 osób
Potrzebne składniki:
►2 szklanki mąki
►10 dag margaryny
►2 łyżki masła
►6 jajek
►2 szklanki cukru
►1 łyżeczka proszku do
►1 kg zmielonego sera
►1/2 szklanki oleju
►1,5 szklanki mleka
►1 budyń śmietankowy

pieczenia

►1
►1

zapach wg uznania
galaretka
►10 dag wiórków kokosowych

Sposób przygotowania:

Zagnieść ciasto z mąki, margaryny, 1 jajka, 1 żółtka, 1/2 szkl. cukru i 1 łyżeczki proszku do
pieczenia. Ciasto cienko rozwałkować i wyłożyć na blachę. Następnie przygotować masę serową, tj.: zmiksować 4 żółtka z 1 szkl. cukru, dodać ser, 1/2 szkl. oleju, zapach a na koniec
budyń i mleko, nadal miksując. Wylać masę na ciasto i piec ok. 1 godz. w temp. 180 st. C. W
tym czasie, ubić na sztywno pianę z 5 białek i 1/2 szkl. cukru i dodać 1 opakowanie sypkiej
galaretki. Wlać na upieczony sernik i piec jeszcze ok. 20 min. Wiórki kokosowe z 2 łyżkami
W
masła i 2 łyżkami cukru zarumienić na patelni i posypać upieczoną pianę.

REKLAMA

W związku z likwidacją Zakadu

Sprzedam
maszyny do produkcji
drzewno - stolarskiej
oraz
zestawy maszyn do produkcji palet

Kontakt: 502 814 323
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Zwycięstwo w AKUNA CUP 2012
Przygotowujący się do mistrzostw Polski młodzików, reprezentant Polski na mistrzostwa Europy, 14 - letni Piotr Matuszewski TUKS Kozica Piotrków
Tryb. wystąpił bardzo udanie w turnieju CTS Akuna Cup 2012 juniorów do lat 18 w Orlovej w Czechach. Piotr, pomimo, że młodszy o 4 lata od swych
rywali, zwyciężył tam zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej.
W singlu pokonał w I rundzie 6/0,6/0 Ladislava Buriana Family Tenis Ostrava, w II
6/1,6/0 Jana Petrika Beskidsky
Tenisovy Klub, w ćwierćfinale
6/1,6/1 Marka Holańa TJ TO
Sokol Stara Bela, w półfinale
6/2,6/2 rozstawionego z nr 2
Jana Cernego TK Slavia Orlova
i w finale Adama Borunskiego
TK SC Ostrava 6/2,7/6(5).
W grze podwójnej Piotrek
wystąpił wraz z Vojtechem
Chlubnym TK Slavia Orlova, a
to dało im rozstawienie z nr 1
i wolny los w ćwierćfinale. W
„połówce” polsko-czeska para
pokonała bez straty gema Matousa Vitaska SK Vitality Slezsko
i Romana Filo TK SC Ostrava i
w finale 6/2,6/2 parę nr 2 Jana
Petrika Beskidsky Tenisovy
Klub i Jiriego Zdvomkę TK Slavia Orlova.
Mistrzostwa Polski do lat 14
odbędą się na kortach szczecińskiego Promastersa w dniach 0612.08.2012. Piotrkowski TUKS
Kozica reprezentować będą w
nich, w turnieju głównym: wy-

REKLAMA

mieniony wyżej lider klasyfikacji PZT młodzików Piotr Matuszewski i zajmujący obecnie 12
miejsce w tymże rankingu Piotr
Miller, a w eliminacjach Aleksander i Maksymilian Pawliccy.

Nie ukrywamy, że liczymy na
kolejne medale naszych zawod-

ników. W dorobku Piotrka Millera jest już bowiem 10 medali

mistrzostw Polski, a Piotrek
Matuszewski na konto naszego
klubu zdobył ich 5. Matuszewski
i Miller zagrają razem w deblu,
a że potrafią to robić, nie muszą
udowadniać. Może Aleksandrowi Pawlickiemu uda się powalczyć także o medal mistrzostw
Polski, jak nie w tym roku, to
chociaż za rok. Dotychczas na
liście medalistów mistrzostw
Polski w TUKS Kozica znajduje się już 41 medalistów oraz
12 drużyn!!! To daje nie lada
dorobek klubowy w postaci
139 medali mistrzostw Polski
zawodników i wychowanków.
Dokonania
poszczególnych
medalistów MP TUKS Kozica można prześledzić w linku
„Mistrzostwa Polski” na stronie
www.teniskozica.pl
Czekamy na 140 medal ze
Szczecina i nie tylko! Meldunek
już wkrótce.
W

II miejsce w Beach Tennisie
Kolejny, bardzo udany turniej zaliczyła w tym sezonie, para aktualnych mistrzów Polski w Beach Tennisie Daniel Półkoszek (Warszawa) – Mariusz Kozica (Piotrków Tryb.).
Na piaszczystych boiskach Plaży Stadion w Warszawie, w dniach 28-29.07.2012 Daniel
i Mariusz zajęli II miejsce w międzynarodowym turnieju International Tennis Federation
- Warsaw Beach Tennis Cup 2012, ranga 3.
Turniej rozgrywano najpierw
w grupach. Na tym etapie Daniel
Półkoszek i Mariusz Kozica niezagrożenie 9/2 pokonali Mateusza Cłapę i Michała Podleśnego
oraz 9/0 Bartłomieja Bisińskiego
i Macieja Szkiełkowskiego. Po
wyjściu z grupy, w ćwierćfinale
pokonali 6/4,4/6,10/6 Krzysztofa
Wieczorka i Marcina Niedbałę i
w półfinale (jako jedyna polska
para na tym etapie) 6/2,6/1 Roya
Krawcewicza (Austria) i Irakli
Dshandshgava (Gruzja).
Gdy po pierwszym wygranym secie, w finale - 6/3, wszystko wskazywało, że to Polacy
zdobędą pierwsze miejsce, coś
się zacięło i nasi reprezentanci
utracili kontrolę nad grą. Finał
wygrali reprezentanci Bułgarii
Rossen Nenchev i Petar Krililov
- 3/6,6/2,6/2.
W tym sezonie letnim para
Mariusz Kozica i Daniel Półkoszek wystąpiła już w 9 turniejach
Beach Tennisa, z czego 5 z nich
to ITF-y: w Stuttgarcie, Mona-

chium, Puławach i dwukrotnie w
Warszawie, gdzie odpowiednio
zajęli miejsca: 33,17,1,3,2. W 4
turniejach krajowych, będących
eliminacjami do tegorocznych
mistrzostw Polski: w Katowicach i trzykrotnie w Warszawie,
czterokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium.
Najważniejszymi turniejami
w sezonie 2012, dla najlepszej
polskiej pary Mariusza Kozicy i Daniela Półkoszka, będą

jeszcze Mistrzostwa Polski w
podwarszawskim Powsinie i
Mistrzostwa Europy, które odbędą się w tym roku w dn. 31.08
– 02.09.2012 na Plaży Planet w
Borgio Maggiore - San Marino.
Do rywalizacji o miano najlepszej męskiej pary w Europie
przystąpi 19 narodowych reprezentacji, w sumie 34 pary. Polska wystawia po 2 pary deblowe
wśród mężczyzn i w mikście
oraz jedną parę wśród kobiet. W

Moto
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Škoda Rapid – nowy wymiar Škody
ŠKODA Rapid stanowić będzie nowy wyznacznik dla wszystkich samochodów tej marki pod względem ponadczasowego designu oraz przestronności wnętrza.
ŠKODA Rapid to pojazd
idealnie uzupełniający dotychczasową gamę modeli, wpasowując się pomiędzy dobrze
już znaną Fabię oraz Octavię.
Nowa ŠKODA będzie samochodem wspierającym segment aut
kompaktowych, który stanowi
blisko 36 procent światowego
rynku motoryzacyjnego.
Producent, przy komponowaniu oferty nowego pojazdu,

REKLAMA

postawił przede wszystkim na
wszechstronność, bezpieczeństwo oraz wydajność jednostek
napędowych modelu.
„Jest to model, który wyznacza standardy w segmencie
kompaktowych sedanów: ŠKODA Rapid jest przestronnym,
eleganckim i zarazem niedrogim pojazdem dla całej rodziny,
który zachwyca przemyślanymi
rozwiązaniami,
nowoczesną

technologią i ekonomią na wysokim poziomie. W skrócie,
jest to właściwy samochód na
właściwym miejscu” – tłumaczy prezes ŠKODY, Winfried
Vahland.
Rapid jako pierwszy
pojazd w gamie ŠKODY zaprojektowany został według nowych standardów stylistycznych
producenta. „Jest to samochód,
który już na pierwszy rzut oka
daje jasne, precyzyjne, świeże i
emocjonalne wrażenie” - mówi
Eckhard Scholz, członek Zarządu ŠKODA odpowiedzialny za
rozwój techniczny.

Udane połączenie perfekcyjnych proporcji oraz ostro zarysowana linia nadwozia sprawiają, że ŠKODA Rapid to bardzo
atrakcyjny samochód. Warto
także zwrócić uwagę na nowe
logo marki, delikatnie wyróżniające się na zaokrąglonej krawędzi maski. Duża pokrywa
bagażnika oraz tylne lampy w
kształcie litery „C” sprawiają,
że model Rapid nie zostanie pomylony z żadnym innym.
Mimo niewielkich wymiarów nadwozia (4.48 m długości i 1,7 m szerokości) ŠKODA

Rapid to samochód, który zaskakuje przestronnością swojego wnętrza. Ten kompaktowy
sedan daje wystarczającą ilość
miejsca dla 5 pasażerów oraz
ich bagażu, oferując przy tym
kompleksowe wyposażenie z
zakresu bezpieczeństwa.
W gamie silników oferowanych do nowej ŠKODY znajdzie
się aż 5 jednostek benzynowych
oraz 2 wysokoprężne.
ŠKODA Rapid zostanie pokazana po raz pierwszy podczas
Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Paryżu.

W

REKLAMA

Pamiętaj o

KLIMATYZACJI! Zanim będzie za gorąco!
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Horoskop
Lew 23.07 – 23.08
Przed
Lwami dobry okres.
Wszystko potoczy
się po ich myśli, co
nie znaczy, że należy d o tychczasowe obowiązki bagatelizować. Nic z tych rzeczy. Być
może w czasie urlopu poznasz
kogoś, kto zrobi na tobie duże
wrażenie. Sprawy finansowe
powinny ułożyć się dobrze.
Panna 24.08 – 23.09
W pracy wiele spraw zaległych uda się wreszcie załatwić,
dzięki twojej wytrwałości i stanowczej postawy. Wykorzystaj w swoich
przedsięwzięciach
pozytywny wpływ Marsa. W
finansach unikaj zbędnych wydatków i niepewnych inwestycji. W kręgu twoich znajomych
jest ktoś, komu bardzo na tobie
zależy i co ty na to?
Waga 24.09-23.10
Osoby spod tego znaku rozpiera energia, więc
do dzieła a tempo życia nabierze
prz yspieszenia.
Wszelkie ćwiczenia
ruchowe sprawią ci
wielką przyjemność i na pewno
korzystnie wpłyną na sylwetkę, urodę i zdrowie. Jeśli jesteś
osobą wolną poznasz kogoś, być
może na całe życie, a osoby w
związkach bardziej zbliżą się
do siebie.
Skorpion 24.10 – 22.11
Przed tobą dużo
pracy. Nawał obowiązków wymagać
będzie szybkiego
działania. Postaraj
się wykorzystać korzystny wpływ Marsa i zmobilizować do pracy, a wszystko
zakończy się pomyślnie. Nie
jest to dobry czas na podejmowanie decyzji w sferze uczuć.

Dla poprawy zdrowia i dobrego
samopoczucia uprawiaj sport.
Strzelec 23.11 – 21.12
Szczęście będzie
ci sprzyjać. Czeka
cię zmiana pracy,
tylko przemyśl ją
przed podjęciem
ostatecznej decyzji.
Masz dużo energii do działania,
więc poradzisz sobie z zaległymi sprawami.
Nie unikaj spotkań towarzyskich. Korzystaj z wypoczynku
na łonie natury, tym bardziej, że
pora roku temu sprzyja.
Koziorożec 22.12 – 20.01
W
najbliższym
czasie czeka cię
wyjazd, który będziesz wyjątkowo
mile wspominać.
Wypoczniesz i zwiedzisz ciekawe miejsca. W życiu
zawodowym w miarę spokojnie. Nie podejmuj się nowych
inwestycji, które są ryzykowne,
bo możesz dużo stracić. W sferze uczuciowej mogą wystąpić
pewne zgrzyty. Staraj się jednak je załagodzić.
Wodnik 21.01 – 19.02
Pozytywny
wpływ
Saturna
spowoduje, że twoje
plany będziesz mógł
zrealizować zgodnie
z założeniem. Nie przyspieszaj
jednak pewnych spraw, tutaj
wykaż się cierpliwością i opanowaniem.
Ze znajomymi wybierz się
nad wodę, gdzie wyjątkowo się
zrelaksujesz i wypoczniesz.
Ryby 20.02 – 20.03
W pracy czeka
cię dużo obowiązków,
spowodowanych
sezonem
urlopowym.
Bądź
ostrożny, bo o pomyłkę bardzo
łatwo. Jeśli jesteś przed urlo-
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pem, to koniecznie zaplanuj go
z rozwagą. Upały źle na ciebie
wpływają więc unikaj długiego przebywania na słońcu i
nadmiernego opalania się. Relacje z bliskimi zacieśnią się.
Baran
– 20.04

21.03

SUDOKU

Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1
do 9 w ten sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej
pionowej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie, każda z
cyfr wystąpiła tylko raz.

Jest to dobry
czas na zalegalizowanie
związku.
Samotne Barany mogą spotkać
w czasie wakacyjnych wojaży
swoją drugą połówkę. Nie jest
to dobry czas na zmianę pracy,
bądź większe inwestycje. Drogi
Baranie, nie szastaj pieniędzmi,
bo czekają cię nieprzewidziane
wydatki.

Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
6
3
8
5
2
1
4
9
7

Byk
20.05

21.04

–

Szybkie tempo
życia i nieregularne odżywianie wyraźnie szkodzą twojemu zdrowiu. Czas zregenerować siły i
w końcu odpocząć. Odezwij się
do znajomych, których ostatnio
zaniedbywałeś, a z pewnością
w ich towarzystwie zapomnisz
o problemach.
Bliźnięta 21.05
– 21.06
Korzystny
wpływ Wenus i Jowisza zapewni ci dobrą formę psychiczną i fizyczną.
Przed tobą okres wakacyjnego
relaksu. Dbaj o figurę, bo ostatnio przybyło ci kilka zbędnych
kilogramów. Planując urlop najlepiej wybierz aktywną formę
wypoczynku. W najbliższym
czasie czeka cię niespodziewany przypływ gotówki.
Rak 22.06 – 22.07
Wykor z yst aj
dobrą passę w realizacji własnych
marzeń. W pracy
okres spokojny. Jest lato,
więc w końcu możesz wypoczywać nad wodą, którą tak uwielbiasz. Przed tobą dużo wydatków, więc nie bądź rozrzutny.
Czeka cię spotkanie lub wiadomość od dawno niewidzianego
krewnego.
Wróżka Amanda
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Humor
Ojciec, mający dwie córki, odbiera telefon:
- Czy to ty, żabciu?
- Nie, przy telefonie właściciel stawu.

Facet na bani miał wypadek, wylądował połamany w szpitalu.
Przepytuje go agent z firmy ubezpieczeniowej:
- Proszę powiedzieć, jak to możliwe, żeby na prostej, pustej
drodze mieć wypadek?
- Też nie rozumiem, jadę sobie spokojnie, nagle słupy zaczynają przebiegać drogę! No i jeden nie zdążył.

Tato, czy to prawda, że w niektórych częściach Afryki mężczyzna nie zna swojej żony aż do ślubu?
- Tak się dzieje w każdym kraju, synku...
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Nie zwlekaj! Zamów i odbierz
w wygodnym dla Ciebie terminie!
Czynne:
Pon-Pt 9-17
Sob
9-14
Zapraszamy!

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Wyszyńskiego 5a
tel. 888 69 20 39
tel. 46 895 16 45

