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Dożynki
wojewódzkie 2013

Biała Rawska,miasto w powiecie rawskim, była tym razem gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gospodarzom sprzyjała pogoda i dopisali goście.
Organizatorami dożynek
byli: marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień, starosta powiatu rawskiego Józef
Matysiak, burmistrz miasta
i gminy Biała Rawska Jacek
Adamczyk.
Same dożynki rozpoczęła
tradycyjnie już polowa msza
święta celebrowana przez biskupa łowickiego Andrzeja
Franciszka Dziubę.
Starostowie
dożynek
Iwona Marczak z Nowego
Kłopoczyna w gminie Sadkowice i Leszek Pietrzak ze
wsi Franopol poprowadzili
obrzęd chleba. Do dzielenia
sprawiedliwie chleba odnosili się także wszyscy zabierający głos. Więcej na str. 2.
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Piotrków Trybunalski

Magistrat
rozda komputery
Kolejne 104 komputery z darmowym dostępem do
internetu trafią do piotrkowskich rodzin.
Str. 3.

Bełchatów

Walka
o obwodnicę
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011
– 2015 (załącznik nr 6 zawierający listę planowanych do budowy obwodnic) nie ujmuje obwodnicy
Bełchatowa. Jednak Szczepan Chrzęst, Starosta
Bełchatowski nie poddaje się i podejmuje kolejne
kroki w walce o budowę tej drogi.
Str. 4.

W numerze:

Dodatek
Edukacyjny

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA

BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Kierunek kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadbaj o mocną pozycję na rynku pracy już dziś
i zostań inżynierem
bezpieczeństwa i higieny pracy
Uczelnia oferuje studentom:
- zajęcia w uczelnianej Akademii BHP,
- elastyczny system płatności już od I semestru,
- stypendia naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych,
- praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy
w swoim zawodzie w ramach Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego,
- nabycie dodatkowych uprawnień i kwaliﬁkacji zawodowych w ramach
Uczelnianego Bonu Edukacyjnego,
- praktyki zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach,
- kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „e-learning”.
Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów
I stopnia na kierunku kształcenia bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne
kwaliﬁkacje teoretyczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w służbie BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
Po pierwszym roku studiów istnieje możliwość zmiany kierunku kształcenia i kontynuowania studiów na kierunku
budownictwo lub inżynieria środowiska (zajęcia w siedzibie Uczelni w Radomiu).

www.wisbiop.pl

Dziekan tel. 511 154 839; Dziekanat tel. 500 679 568; e-mail: dziekanat–piotrkow@wisbiop.pl
Zajęcia dla studentów Zamiejscowego Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim odbywają się w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3 oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107.

31.08- 16.09.2013 r.

2 Wieści

Wydarzenia

W

www.gazeta-wiesci.pl

Dożynki wojewódzkie 2013
Biała Rawska,miasto w powiecie rawskim, była tym razem gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gospodarzom sprzyjała pogoda i dopisali goście.
downictwa. Przeszło 1/4 powierzchni powiatu to sady,
a produkcja sadownicza jest
nowoczesną i wydajną.

Organizatorami dożynek byli: marszałek województwa łódzkiego Witold
Stępień, starosta powiatu
rawskiego Józef Matysiak,
burmistrz miasta i gminy
Biała Rawska Jacek Adamczyk.
Same dożynki rozpoczęła tradycyjnie już
polowa msza święta celebrowana przez biskupa
łowickiego Andrzeja Fran-

ciszka Dziubę.
Starostowie
dożynek
Iwona Marczak z Nowego
Kłopoczyna w gminie Sadkowice i Leszek Pietrzak ze
wsi Franopol poprowadzili
obrzęd chleba. Do dzielenia
sprawiedliwie chleba odnosili się także wszyscy zabierający głos.
Józef Matysiak starosta
rawski podkreślał że możemy być dumni z osiągnięć
rawskiego rolnictwa i sa-

Marszałek województwa Witold Stępień, podkreślając ,że corocznie
organizowane
dożynki
odbywają się w innej części
województwa,zauważył iż
w powiecie rawskim postawiono na innowacyjność,
przetwórstwo, przechowal-

nictwo w rozwoju produkcji
sadowniczej..Wybór Białej
był tego podkreśleniem.
Burmistrz Jacek Adamczyk dziękował za wybór
Białej Rawskiej na miejsce
dożynek wojewódzkich,stwierdzając że jest to dla
niego jak i dla dla rolników
i sadowników z Gminy nie
tylko wyróżnienie ale także zobowiązanie do jeszcze
lepszej i mądrze zorganizowanej pracy.

Bełchatów

Walka o obwodnicę
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METALBUD HURTOWNIA

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 (załącznik nr 6 zawierający listę planowanych do
budowy obwodnic) nie ujmuje obwodnicy Bełchatowa. Jednak Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski nie poddaje się i podejmuje kolejne kroki w walce o budowę tej drogi.
W połowie sierpnia Starosta Bełchatowski zaprosił
do Bełchatowa parlamentarzystów regionu łódzkiego i
zaapelował o ponadpartyjne
działania i wspólny lobbing
na rzecz wybudowania tej
od lat oczekiwanej przez
mieszkańców regionu drogi. Parlamentarzyści podpisali się pod apelem do
Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. W tej sprawie starosta wystosował także pismo do Związku Powiatów
Polskich z prośbą o podjęcie
wspólnych działań na rzecz
ujęcia obwodnicy Bełchatowa w ww. załączniku nr 6.
W kolejnym piśmie,
skierowanym do Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej,
zwraca uwagę, że brak obwodnicy Bełchatowa powoduje duży ruch tranzytowy na drodze powiatowej
2308E Kącik – Mzurki, a

okna drzwi
okucia

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE!

ul. Karolinowska, tel. 604 555 905 Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka-Gęsia 1b, tel. 44 732 63 84
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Salon Meblowy
"DEKORATOR"
OFERUJE:
tym samym, niszczy jej
nawierzchnię. „Tymczasowy” tranzyt miał potrwać
do końca 2012 roku, ale
odbywa się nadal. „Z powodu bierności administracji rządowej w tej kwestii
jestem zmuszony do podjęcia decyzji o obniżeniu
tonażu do 10 ton na wyżej
wymienionej drodze powia-

towej. Moje stanowisko jest
pochodną wniosków samorządów naszego terenu, a
także troską o stan mienia
naszego powiatu (…). W
moich kompetencjach leży
bezpieczeństwo i ład na
drogach powiatowych oraz
gminnych. Nie chciałbym
skorzystać z możliwości zamknięcia tranzytu na naszej

drodze, ale w sytuacji braku szybkich i konkretnych
kroków z Pana strony, będę
zmuszony do podjęcia radykalnych decyzji w postaci
zamknięcia tranzytu” - czytamy w piśmie do ministra.
MAT

meble
renomowanych
producentów
krajowych
i zagranicznych

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

www.gazeta-wiesci.pl
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Piotrków Trybunalski

Magistrat
rozda komputery
Kolejne 104 komputery z darmowym dostępem do internetu trafią do piotrkowskich rodzin.

Zelów

Sukces Zelowa

W rankingu samorządów Rzeczpospolitej, w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska i Miejsko-Wiejska” Zelów zajął pierwsze miejsce w województwie łódzkim i 27. miejsce na 100 najlepszych gmin w Polsce.
Jest to jeden z najwyższych awansów w rankingu (o 34 miejsca) w
porównaniu do roku
2012. W gronie 100
nagrodzonych samorządów znalazły się te,
które najlepiej dbają
o rozwój i polepszenie warunków życia
mieszkańców, biorąc
pod uwagę bezpieczeństwo finansowe swojej
jednostki. Przy ocenie wzięto pod uwagę
różnorodne kryteria m.in.
sytuację finansową, po-

zyskiwanie środków unijnych, udział wydatków na

organizacje pozarządowe, a
także wyniki uczniów klas

szóstych szkół podstawowych i gimnazjalnych, ilość
wydanych decyzji administracyjnych. Kryterium,
w którym Gmina Zelów
zdobyła najwięcej punktów to sytuacja finansowa.
Uroczysta gala wręczenia wyróżnień dla najlepszych samorządów w
trzech kategoriach: gminy
wiejskie, gminy miejskie
i miejsko-wiejskie i miasta na prawach powiatu,
odbyła się w Warszawie w
lipcu br.

Mixer Regionalny Łódzkie 2013
W tym roku przypada okrągła 10. edycja Mixera Regionalnego Łódzkie 2013.
Od 7 do 8 września teren Atlas Areny w Łodzi zmieni się w wielkie centrum
regionalno-kulturalno-rozrywkowe.

Przypomnijmy, że na
początku czerwca piotrkowski magistrat przekazał do stu rodzin zestawy
komputerowe z dostępem
do internetu w ramach realizacji programu „Prze-
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ciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Piotrkowie
Trybunalskim”. Komputery trafiły wówczas do osób
zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub

niepełnosprawności. Teraz
urzędnicy wywalczyli dofinansowanie na realizację
kolejnego programu, który
pozwoli wyposażyć 104
rodziny w zestawy komputerowe. Jak podaje piotrkowski magistrat, w ramach
programu zostanie zakupiony i nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem
i dostępem do internetu dla
104 gospodarstw domowych. Projekt „eRodzina”
obejmie wsparciem rodziny zastępcze, do których
trafi 60 komputerów oraz
uczniów
piotrkowskich
szkół, pobierających stypendia socjalne – dla nich
przeznaczone będą 44 zestawy.
Sprzęt trafi nie tylko do
rodzin, ale również i instytucji. Komputery zostaną
zakupione także dla świetlicy
socjoterapeutycznej
„Bartek”
oraz Centrum
Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR.
Wartość całego projektu
to 784 tys. 300 zł. Całość
zostanie sfinansowana ze
środków UE.
JP

W tym roku w Mixerze
Regionalnym udział weźmie ponad 60 wystawców z
całego regionu. W pobliżu
miasteczka wystawienniczego utworzona zostanie
Strefa Aktywności, w której znajdzie się 5 centrów
tematycznych: „Kultura i
Edukacja”, „Ochrona Przyrody”, „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, „Festiwal Myślenia
Projektowego” oraz centrum „Regionów Partnerskich”.
Mixer Regionalny to
także możliwość do wzięcia udziału w koncertach
artystów zarówno z regionu
łódzkiego - Iza Lach, Little
White Lies, Kamp!, a także
spoza - Riverside, Lao Che,
Kim Nowak, Łąki Łan. W
programie
przewidziany
jest również koncert poświęcony twórczości Marka
Grechuty. Koncert przygotowany jest przez zespół
Plateau, a wśród gości usłyszeć będzie można Martynę
Jakubowicz,
Małgorzatę
Ostrowską, Piotra Cugowskiego, Renatę Przemyk i
Krzysztofa
Kiljańskiego
oraz Łukasza Lacha. Nie
zabraknie także wydarzeń
towarzyszących, od atrakcji dla najmłodszych, po

liczne konkursy, Festiwal
Myślenia
Projektowego,
czy prezentacje regionów
partnerskich Województwa

Łódzkiego.
Na wszystkie koncerty
wstęp jest wolny.
MAT
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VERTI ROL
ROLETY ¯ALUZJE
BRAMY NAPÊDY
DOJAZD, POMIAR, WYCENA, GRATIS!!!*
vertirol@poczta.onet.pl

Szczerców, ul. Œw. Floriana 12, tel. 695 796 368
Zelów, Pl. J. D¹browskiego 14, tel. 44 635 22 99, 695 746 368
*NA TERENIE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO.
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Wywiad z dziekanem SAN w Bełchatowie

Jesteśmy dumni z naszej Uczelni
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie rośnie w siłę. Z roku na rok poszerza się oferta naukowa placówki. O dalszych planach rozwoju postanowiłam porozmawiać z dziekanem oddziału SAN w Bełchatowie, dr inż. Mirosławem Wasielewskim.

Uczelnia z roku na
rok poszerza swoją ofertę edukacyjną. W tym
roku akademickim rekrutacja uwzględnia kierunek informatyka oraz
filologię angielską. Czemu
akurat oferta została poszerzona o te kierunki?
Społeczna Akademia Nauk
funkcjonująca już od października ubiegłego roku
jako jedyny w Bełchatowie
wydział, a nie jak to było
dotychczas, jako zamiejscowy ośrodek dydaktyczny, jest w stanie uruchomić
studia dzienne i zaoczne na
filologii angielskiej. Byłby
to pierwszy kierunek w bełchatowskim wydziale SAN,
na którym można studiować
również w trybie dziennym.
Od października mamy zamiar uruchomić na studiach
zaocznych informatykę inżynierską. Jeśli dostaniemy
grant w postaci dofinansowania do studiów dziennych,
to ten kierunek również zaproponujemy w tym trybie.
Wracając do pani pytania:
„Czemu akurat oferta została poszerzona o te kierunki?”
Zacznę od kierunku filologia
angielska. Integracja europejska wymaga poszerzonych
kompetencji
językowych
od członków społeczeństw
państw Unii. W zależności
od tego jak poradzimy sobie
w komunikacji, jeśli chodzi
o wspólne rozwiązywanie
problemów wzajemnego dostosowania systemów gospo-

darczych krajów Unii Europejskiej, taki będzie wzrost
gospodarczy również naszego
kraju. W niektórych firmach
jednym z etapów procesu rekrutacji jest konwersacja w
jednym lub kilku językach obcych. Nierzadko test ten przeprowadzany jest telefonicznie.
Zdarza się, że dopiero po nim
dana osoba zapraszana jest
na spotkanie twarzą w twarz
z reprezentantem przedsiębiorstwa, gdzie powtórnie
testowana jest sprawność posługiwania się mową Wiliama
Szekspira. Bardzo często w
międzynarodowych korporacjach część komunikacji
między oddziałami a także z
klientami mieszkającymi na
różnych kontynentach odbywa się na przykład po angielsku. Niewątpliwie znajomość
kultury innego kraju oraz panującego tam języka wpływa
na wysokość wynagrodzenia,
szczególnie u osób pracujących poza Polską. Nie chodzi tu tylko o zatrudnienie w
międzynarodowych korporacjach, ale np. o tak popularne
wyjazdy do pracy w charakterze opiekunek osób starszych.
A czemu akurat kierunek
informatyka?
Jak już każdy z nas widzi,
elektroniczne magistrale informacji pojawiają się jako
fundament „cywilizacyjnej
trzeciej fali” Alvina Tofflera
(po rolniczej i przemysłowej).
Eksport usług i własności
intelektualnej stał się równy
światowemu eksportowi sa-

mochodów i urządzeń elektronicznych albo żywności i
paliw. Obecnego bezrobocia
nie można zlikwidować jedynie przez tworzenie nowych
miejsc pracy, ponieważ jego
treść zmieniła się jakościowo. Kwalifikacje uzyskiwane
na kierunku informatyka to
kwalifikacje ze swojej natury
politechniczne, tzw. „twarde”.
Aby więc nadążać za rozwojem cywilizacyjnym, niezbędnym jest pozyskanie umiejętności zarządzania informacją
na poziomie zapewniającym
zmiany jakościowe w gospodarce. Wiedzę informatyczną
może wykorzystać w przemyśle, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
administracji
państwowej
oraz w firmach zajmujących
się tworzeniem oprogramowania aplikacyjnego - także pracując dla tych branż
we własnym domu. Dzięki
bliskiej współpracy naszej
uczelni z prywatnymi firmami studenci mają możliwość
odbywania płatnych staży i
praktyk w strukturach przedsiębiorstw informatycznych.
Jakie kierunki są najczęściej
wybierane?
W chwili obecnej za najczęściej wybierane kierunki
można uznać cieszącą się
zapotrzebowaniem w coraz bardziej starzejącym się
społeczeństwie fizjoterapię,
prężnie funkcjonującą w wydziale SAN w Bełchatowie.
Chcemy, by ten najbardziej
i u nas oblegany kierunek
studiów został utrzymany na
dłużej. Trwają w tej chwili
rozmowy nt możliwości kontynuowania nauki na studiach
magisterskich w Bełchatowie.
Należy zaznaczyć, że studia z
fizjoterapii są studiami praktycznymi i większość zajęć
odbywa się w zakładach rehabilitacyjnych, szpitalach i
innych jednostkach związanych z tą dziedziną. Niezwykłą wagę przykładamy do
doboru kadry akademickiej.
Zarządzanie to następny
bardzo popularny kierunek studiów w Bełchatowie.
Tutaj mamy do zaoferowania wszystkim studentom

program studiów zbieżny z
oczekiwaniami rynku pracy. Absolwent Zarządzania
może wybrać sobie profil specjalnościowy m.in.
z następujących dziedzin :
Logistyka w Zarządzaniu,
Zarządzanie
Bezpieczeństwem Narodowym, Finanse
i Rachunkowość w Zarządzaniu, Coaching w Zarządzaniu oraz inne specjalności.
Państwa placówka nie narzeka na brak chętnych.
Jest najbardziej popularną uczelnią niepubliczną
w województwie łódzkim.
Czy planujecie popularyzację placówki na innych
terenach naszego kraju?
Wychodzimy z naszą ofertą
edukacyjną naprzeciw lokalnym zapotrzebowaniom rynku pracy na terenie niemalże całego kraju. Społeczna
Akademia Nauk od wielu lat
znajduje się w grupie najlepszych niepublicznych uczelni
w Polsce. Ta renoma wiąże się
z rzeczywistą, rynkową wartością dyplomu. Absolwenci
studiów na wszystkich poziomach, począwszy od studiów
licencjackich czy inżynierskich i magisterskich, przez
MBA, aż do doktoranckich,
dzięki kompetencjom uzyskanym w Społecznej Akademii
Nauk, z sukcesem rozwijają swoje kariery zawodowe.
Współpracujemy także z wieloma ośrodkami naukowymi
z poza granic naszego kraju, a
jak wiadomo w perspektywie
poszerzenia się Unii Europejskiej o ewentualnych nowych
członków, studenci z takich
krajów jak choćby Ukraina
czy Kazachstan chcieliby
zawczasu jak najlepiej przygotować się do wyzwań, z
którymi, miejmy taką nadzieję, przyjdzie się im zmierzyć
w nieodległej przyszłości.
W tym miejscu chciałbym
bardzo podziękować przede
wszystkim Panu Staroście
Powiatu
Bełchatowskiego
Szczepanowi Chrzęstowi oraz
Prezydentowi miasta Bełchatów Markowi Chrzanowskiemu za stworzenie warunków
do odbudowy szkolnictwa
wyższego w Bełchatowie, bez
zaangażowania władz lokal-

www.gazeta-wiesci.pl

nych, wprowadzanie nowych
kierunków kształcenia w naszym mieście byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Utworzenie Wydziału w miejsce Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego świadczy o
poważnych planach Uczelni co do dalszego rozwoju a
wsparcie władz lokalnych po-

zwala na śmiałe stwierdzenie
że w „Bełchatowie Studiujesz
w Przyszłość Inwestujesz”
Dziękuje za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów w rozwoju Wydziału w Bełchatowie.
Agnieszka Wilczyńska

Przeszczep serca Państwa
zakończony sukcesem
Trzy miesiące przygotowań. Blisko 150 ludzi. Cztery dni wytężonej akcji wielu wyspecjalizowanych
służb – tak w wielkim skrócie wyglądała operacja
przeniesienia kluczowych dla funkcjonowania kraju rejestrów do bezpiecznej lokalizacji.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ryzyko awarii serwerów,
utrzymujących
m.in. ewidencję PESEL i
paszportów, z każdym rokiem rosło. Okablowanie
sieci teleinformatycznej
miało niepełną dokumentację, brakowało systemów kopii zapasowych i
procedur na wypadek katastrofy systemu, a zbyt
wiele jego elementów było
uzależnionych od podmiotów zewnętrznych.
Wszystkie dane o obywatelach mogły zostać
zniszczone bądź nawet
utracone.
W związku z tym zagrożeniem, resort podjął
się zadania relokacji całej
infrastruktury technicznej, utrzymującej najważniejsze rejestry państwowe.
–
Sama
relokacja
trwała tylko w kilka dni,
natomiast cały proces
przygotowywany był w
przeciągu kilku miesięcy,
przez sztab ludzi, który doskonale wiedzą jak
przeprowadzać tego typu
operacje. Udało nam się
zgromadzić najlepszych
specjalistów dostępnych w

administracji publicznej
jak i ściągnąć podwykonawców z innych instytucji. W tej chwili możemy
powiedzieć, że rejestry
państwowe pierwszy raz
są w pełni zabezpieczone
– mówi Rafał Magryś, wiceminister MSW.
Gdyby ministerstwo
nie wykonało relokacji infrastruktury technicznej,
mogłoby się pewnego dnia
okazać, że nie możemy
załatwić prostej sprawy
w banku czy urzędzie, bo
nasz PESEL wyparował z
systemu. Operacja ta zapewniła bezpieczeństwo
naszych danych osobowych
- Możemy powiedzieć,
że w pewnym sensie
przeszczepiliśmy
serce
państwa, które było w stanie przedzawałowym –
powiedział Minister Bartłomiej Sienkiewicz.
Przypomnijmy,
że
relokacja serwerów to
pierwszy etap realizacji
projektu pl.ID.
JP na podstawie materiałów z MSW
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Piotrków Trybunalski

Przedszkole na miarę XXI wieku

- Proszę przybliżyć jakie
są zalety prywatnej placówki
edukacyjnej?
Niepubliczne Przedszkole
,,SKRZAT" w Radomsku rozpoczęło działalność 01.09.2009
r. Marzyłam o takim przedszkolu, które będzie spełniało
wiele oczekiwań wymagającej
matki 4-letniej córki (byłam
nią w tym czasie). Chciałam,
aby to przedszkole było wspaniałe, do którego dzieci chodzą z radością, a rodzice są
spokojni o to, że ich dziecko
jest bezpieczne i doskonale
się bawi. Stworzenie takiej
placówki było dla mnie wielkim wyzwaniem, ale miałam
ten komfort, że o wszystkim
mogłam decydować sama.
Zatem wybrałam piękny,
nowy budynek z wygodnym
parkingiem i dużym placem,
wyposażyłam sale dla dzieci
w nowe zabawki, gry eduka-
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cyjne i pomoce dydaktyczne,
zatrudniłam młodą, kreatywną kadrę pedagogiczną i stworzyłam grupy wiekowe liczące
do 15 dzieci. Starałam się sensownie i korzystnie dla dzieci
i ich rodziców organizować
funkcjonowanie przedszkola,
np. wprowadziłam ruchome
godziny pobytu dzieci.
- W którym momencie
narodził się pomysł uczestnictwa w projekcie P21?
W moim przedszkolu
najważniejsze jest dziecko, a
nauczyciel pełni bardzo odpowiedzialną misję - umożliwia
dziecku w sposób profesjonalny odkrywać świat i uczyć
się. Dzieci w trakcie zabawy
mają możliwość myślenia,
tworzenia, badania, pracowania w grupie, odnoszenia
sukcesów i porażek. Priorytetowo traktuję zajęcia ruchowe,
które mają ogromny wpływ na

rozwój psychofizyczny każdego dziecka. Już drugi rok
nasze przedszkolaki korzystają z figloraju tj. sali zabaw
prawie 200 m2, wyposażonej
w labirynty 2-3 poziomowe,
zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, dmuchany zamek, bujaki, samochodziki, piłki itp.
Systematycznie wzbogacam
ofertę przedszkola. Od września 2013 r. nasze dzieci będą
miały codzienny kontakt z językiem obcym, będą uczyły
się języka angielskiego metodą
Helen Doron. W dobie internetu możliwości są olbrzymie,
zwróciłam uwagę na hasło ,,P
21- Twórcze Przedszkole XXI
wieku". Zaintrygował mnie temat regionalnych seminariów
pod tytułem : ,,Czy przedszkola są przygotowane na zmiany
związane z potrzebami dzieci
urodzonych w XXI wieku?".
W marcu uczestniczyłam w

tym seminarium w Piotrkowie
Trybunalskim i spotkałam
wreszcie ludzi zafascynowanych edukacją przedszkolną.
Prowadzący - twórcy projektu
P 21 propagowali nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne, zachęcali do
podejmowania inicjatyw (w
tym szczególnie oddolnych)
na rzecz podnoszenia jakości
i atrakcyjności wychowania
przedszkolnego. Wtedy narodził się pomysł uczestnictwa
w projekcie P21. Wówczas
pojawiało się wiele pytań. Zrobiłyśmy zatem krok następny
- pojechałyśmy do Stryszawy
na II Letnią Szkołę P21. Spotkałyśmy tam dyrektorów i
nauczycieli przedszkoli z całej
Polski, którzy weszli w projekt
P21. To był wspaniały tydzień
warsztatów z profesjonalną
kadrą.
- Jakim celom służy
wdrożenie tego projektu?
Wdrażanie projektu P21 w
naszym przedszkolu przyczyni się do podniesienia jakości
pracy w naszej placówce poprzez wzbogacenie warsztatu
pracy nauczyciela i analogicznie zwiększenie atrakcyjności
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w zakresie realizowanej Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
Projekt ten pozwala także na
pogłębianie współpracy z ro-

dzicami w zakresie jednolitego oddziaływania na dziecko
- dwóch podstawowych dla
niego środowisk - rodziny i
przedszkola. Uczestnictwo w
szkoleniu, projekcie i dalsze
realizacje dają nam szansę na
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi przedszkolami realizującymi projekt
P21.
Jak Pani ocenia przyszłość polskiego przedszkola?
Trudno jest ocenić przyszłość polskiego przedszkola,
która w dużej mierze zależy
od decyzji władz państwowych. Przedszkola powinny
stawać się nowoczesne, nadążać w ofercie edukacyjnej za
rozwojem dzieci urodzonych
w XXI wieku, podnosić standard swoich usług, itp. Jak
mają to robić, kiedy gminy
przy narastających kosztach
bieżących przedszkoli, obniżają im kwotę dotacji? Gminy

Sylwetka

bronią się. Zwróćmy uwagę na
fakt, że wydatki na oświatę
pochłaniają połowę ich budżetu. Brakuje zatem pieniędzy.
Będzie brakować ich coraz
bardziej, gdyż od 01.08.2013
r. zostały znacznie obniżone
wpłaty rodziców, których nie
zrekompensuje dotacja celowa
z budżetu państwa. Przedszkola będą na utrzymaniu
gmin, którym będzie ciężko
udźwignąć dodatkowy ciężar
edukacyjny. Przedszkola będą
tanie, ale ich oferta będzie
uboga. Wyjątkiem są tylko
bogate gminy inwestujące w
przedszkola na miarę XXI
wieku. Czy tak powinno być?
Czy dzieci np. z Warszawy,
Kleszczowa i Radomska nie
zasługują na równe traktowanie w swoim kraju?
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agata Wiśniewska - Czop
www.skrzatradomsko.pl

Grażyna Drozdek - mgr historii, dr nauk humanistycznych; wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o
społeczeństwie w szkołach podstawowych i średnich;
kierownik Biura Informacji i Promocji, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta
Radomsko, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, od 2009
- właściciel i dyrektor Niepublicznego Przedszkola
,,SKRZAT” w Radomsku.
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Zamiejscowy Wydział Nauk
Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, najlepsza niepubliczna uczelnia
inżynierska w regionie*, od ponad 10 lat kształci wyłącznie na kierunkach technicznych.
W roku akademickim
2012/2013 uruchomiła Zamiejscowy Wydział Nauk
Technicznych w Piotrkowie
Trybunalskim oferujący inżynierski interdyscyplinarny
kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz studia podyplomowe.
Absolwent studiów I stopnia
uzyskuje wiedzę ogólną z
obszaru nauk technicznych
i społecznych (m.in. z prawa
pracy i gospodarczego, socjologii, psychologii, ekonomii
oraz zarządzania), a także
niezbędną w pracy zawodowej wiedzę specjalistyczną
oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny
BHP. Wiedza specjalistyczna
z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy obejmuje: zagrożenia występujące w procesach technologicznych w
środowisku pracy i metody

ich eliminowania lub ograniczania, analizę i ocenę ryzyka
zawodowego, badanie wypadków przy pracy, choroby
zawodowe oraz zadania i metody w pracy służby BHP.
Studia te przygotowują
do pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka
w środowisku pracy, w tym
w służbie bezpieczeństwa
i higieny pracy w małych,
średnich i dużych przedsiębiorstwach, w firmach świadczących usługi z zakresu BHP
oraz w organach nadzoru nad
warunkami pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę we
wszystkich sektorach gospodarki narodowej w Polsce i
krajach Unii Europejskiej.
Ponadto absolwent może być
zatrudniony w jednostkach
badawczych, biurach projektowych, firmach doradczych
i innowacyjnych oraz szko-

łach i ośrodkach kształcenia
zawodowego.
Dodatkowo
ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwia absolwentowi pracę w szkolnictwie.
Absolwenci otrzymują
kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 109, poz. 704 z późn.
zm.).
Uczelnia oferuje studentom m.in.:
- zajęcia praktyczne w
wymiarze godzinowym stanowiącym ponad 60% ogólnej liczby godzin na kierunku
studiów,
- praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach i ośrodkach,
- kursy i szkolenia specjalistyczne organizowane w ramach Uczelnianego Systemu

Kształcenia Praktycznego,
- zajęcia w uczelnianej
Akademii BHP,
- elastyczny program
studiów umożliwiający wybór przedmiotów, kierunku dyplomowania, formy i
miejsca realizacji praktyk
zawodowych, indywidualnej
organizacji studiów, realizacji indywidualnego programu
studiów, tematu pracy dyplomowej i promotora,
- nabycie dodatkowych
uprawnień i kwalifikacji zawodowych w ramach uczelnianego Bonu Edukacyjnego,
- elastyczny system płatności już od I semestru ,
- stypendia rektora dla najlepszych studentów, socjalne i
dla osób niepełnosprawnych,
- kształcenie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
„e-learning”.

www.gazeta-wiesci.pl

Prawidłowo realizowany
przez uczelnię proces kształcenia, uwzględniający nabycie w maksymalnym stopniu
wiedzy praktycznej, umożliwił jej uzyskanie prestiżowego miejsca (16. w kraju) w
organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu Niepublicznych Szkół Wyższych 2013.
W grupie uczelni niepublicznych prowadzących kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych I stopnia
Wyższa Inżynierska Szkoła
Bezpieczeństwa i Organizacji
Pracy w Radomiu uznana została za uczelnię najlepszą w
regionie, a drugą w kraju.
Studia podyplomowe,
przewidziane do realizacji w
roku akademickim 2013/2014
w Zamiejscowym Wydziale
Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim, są studiami technicznymi, których
głównym celem jest praktyczne przygotowanie do zawodu

w sposób oczekiwany przez
pracodawców w kraju i za
granicą. Uczelnia uruchomi
następujące studia podyplomowe odpłatne:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg,
- technika samochodowa
i bezpłatne – odnawialne
źródła energii.
Zajęcia dla studentów i
słuchaczy
Zamiejscowego
Wydziału Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim odbywają się w
Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej
3 oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w
Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107.
*wg rankingu Perspektyw 2013
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Kariera w branży medycznej łatwiejsza niż kiedykolwiek

Młodzi ludzie po zakończeniu szkoły średniej z reguły stawiają na dalszą edukację,
która ma im zapewnić wymarzoną – dobrze płatną, prestiżową i stabilną pracę.
Od wielu lat uważa się, że jedną z najbardziej atrakcyjnych branż stanowią zawody
związane z opieką medyczną.

Do niedawna dostęp do zawodów medycznych
narzucał konieczność bardzo długiego okresu
nauki – ok. 6 lat studiów, zaś przyjęcie na studia
wymagało uzyskania ponadprzeciętnych wyników
w nauce. W praktyce, system ten skutecznie
zniechęcał wiele zdolnych osób i powodował, że
na rynku pracy wciąż trwało poszukiwanie specjalistów. Po serii zmian w szkolnictwie, zawody
marzeń są praktycznie w zasięgu każdego, kto
ukończył szkołę średnią.
Praca w branży medycznej nie wymaga już długotrwałej nauki. W szkołach policealnych, w czasie od jednego do 2,5 roku (w zależności od
wybranego kierunku) można już zdobyć wiedzę,
umiejętności i uprawnienia do podjęcia pracy
w niektórych zawodach. Dzięki temu, nie tylko
została stworzona możliwość szybszego rozpoczęcia kariery, ale także krócej trwa zabezpieczenie swojej przyszłości, poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień, kwalifikacji i dyplomów.
Skrócony czas nauki gwarantuje również, że po
zakończeniu edukacji wyuczony zawód wciąż
będzie poszukiwany i atrakcyjny. Sieć szkół TEB
Edukacja jest liderem w zakresie przygotowywania do pracy w zawodach medycznych (ponad 20%
wszystkich słuchaczy kierunków medycznych
w kraju w szkołach policealnych zdobywa wiedzę
właśnie u nas). Placówka właśnie rozpoczyna
nabór na 3 nowe specjalizacje: ortoptystkę, technika sterylizacji medycznej oraz technika elektroradiologa. Warto przypomnieć, że te nowe
kierunki są rozszerzeniem obecnej, bogatej oferty specjalizacji medycznych w naszej sieci szkół.
Co ciekawe, specjalizacja w tych zawodach jest

także cennym atutem również na rynkach zagranicznych – część z nich znajduje się na oficjalnych
listach zapotrzebowania wielu krajów.
Uczniowie pracują na najnowocześniejszym
sprzęcie, a większość zajęć ma wymiar praktyczny i jest prowadzona przez osoby o wieloletnim
doświadczeniu i autorytecie zawodowym. Nabyte podczas nauki umiejętności, wiedza i kwalifikacje niczym nie ustępują odpowiadającym im
walorom, które zdobywane są podczas studiów,
czego dowodem jest możliwość uzyskania państwowego dyplomu i oficjalnych uprawnień do
wykonywania zawodu.
Planując dziś swoją karierę, warto wybrać takie
rozwiązanie, które pozwoli jak najszybciej rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie i okaże
się finansowym strzałem w dziesiątkę. Podjęcie
nauki na kierunkach medycznych w TEB Edukacja
zapewnia także dostęp do praktyk zawodowych
w prestiżowych ośrodkach medycznych. W czasie
kształcenia się, działające przy szkołach Biuro
Karier pomaga w rozpoczęciu pracy zawodowej
w licznych współpracujących firmach i ośrodkach.
Praca w branży medycznej od dawna jest kojarzona z wysokimi zarobkami i prestiżową pozycją społeczną. W dzisiejszych czasach każdy absolwent
szkoły średniej może spróbować swoich sił w opiece medycznej. Sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Dowiedz się więcej na:

www.teb.pl

Akademia Malucha

Dobre wychowanie dziecka to długotrwały proces, który trzeba rozpocząć od
najmłodszych lat. Już po pierwszym roku życia należy ustalić pewne zasady
i konsekwentnie je przestrzegać.

Honorujemy karty rodzina +

Sztuką jest wychować
mądrego, szczęśliwego i
co najważniejsze dobrego
człowieka. Do prawidłowego rozwoju potrzebna
jest troskliwa uwaga rodziców. Kiedy jednak dziecko
wkracza
w
wiek przedszkolny, rodzice
muszą stanąć przed faktem
wyboru placówki, w której
będzie miało możliwość
zdrowego i bezpiecznego
wychowania.
W ostatnim czasie w naszym mieście powstało sporo prywatnych przedszkoli.
Każde z nich jest inne. W
dobie XXI wieku rodzice
kładą duży nacisk na gruntowne wychowanie. Jednym
z takich innowacyjnych
przedszkoli jest II oddział
nowo otwartej AKADEMII
MALUCHA (mieszczącej
się przy ul. Dmowskiego 38
w budynku Piotrkowskiego
Centrum Zdrowia). Placówka rozpoczyna swoją działalność już 2 września br.
Pierwszy oddział istnieje od
roku przy
ul.

Belzackiej 29 i cieszy się
dobrą opinią rodziców.
Przedszkole oferuje szeroki wachlarz atrakcji.
Dla starszaków organizowane będą spotkania z naukowcami. Ich zadaniem
będzie odkrywanie pasji i
wyjaśnianie zasad rządzących tym światem. Bezpośredni kontakt z wykładowcami uniwersyteckimi
sprawi, że nauka będzie
stawała się
w
oczach maluchów czymś
fascynującym i przydatnym
oraz pozwoli na rozwijanie
konstruktywnego myślenia.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
rodziców,
AKADEMIA
MALUCHA
zapewnia
bezpłatną opiekę pediatryczną, ortopedyczną oraz
pielęgniarkę środowiskową. Przeprowadzane będą
badania wady postawy.
Nad tymi zadaniami czuwa Piotrkowskie Centrum
Zdrowia. Rodzice nie muszą płacić za takie zajęcia
jak: język angielski, rytmi-

ka, zajęcia taneczne, plastyczne, logopedyczne, czy
teatrzyki. Sale zabaw zaopatrzone w atestowane zabawki i profesjonalny sprzęt
przyciągają gamą barw.
Kadra placówki to
gruntownie wykształceni
nauczyciele. Z pewnością
przeprowadzone przez nich
zajęcia dadzą szanse odkryć życiowe pasje i talenty.
Misją placówki jest bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja na najwyższym poziomie. Już od drugiego roku
życia maluchy mogą poznawać smak przedszkolnych
przygód. Przy takiej kompleksowej ofercie, czesne
wynosi jedyne 150 złotych
(najniższe opłaty w mieście). Niestety ilość miejsc
jest ograniczona.
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UJK
- rozwijaj się razem z nami!
UJK jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce. Istniejąca od 1981 r. Filia w Piotrkowie Trybunalskim jest największym,
państwowym, bezpłatnym Uniwersytetem w regionie. Kładąc nacisk na aktywny udział studenta w procesie edukacji oraz rozwój kadry naukowej, dziś pełnimy rolę centrum wiedzy i umiejętności w powiecie.
Dbając o przyszłość
absolwenta śledzimy zmiany zachodzące na rynku
stawiając na dostosowanie
naszej oferty edukacyjnej
do jego wymagań. Pozyskana w ten sposób wiedza
pozwoliła nam na stworzenie sylwetki absolwenta na
miarę XXI wieku. W rezultacie kandydat wybierając
z oferty 8 kierunków ma
do dyspozycji w sumie 42
atrakcyjne specjalności.
Tak też student po
ukończeniu
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO jest specjalistą ds.
rozwiązywania
sytuacji
kryzysowych oraz zagrożeń niemilitarnych.
Absolwent EKONOMII
po wybranej specjalności
może pracować na wszystkich stanowiskach w branży związanej z logistyką i
marketingiem, w firmach
ubezpieczeniowych oraz
działach ekonomicznych,
finansowych czy organizacyjnych różnych przedsiębiorstw jak również
instytucji lokalnych i centralnych.
Absolwentowi FILO-

LOGII
ANGIELSKIEJ
zdobyta podczas studiów
wiedza i umiejętności
umożliwiają pracę nauczyciela, jak również pracę
w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających
dobrej znajomości języka
angielskiego, a także w organach administracji państwowej i samorządowej,
instytucjach międzynarodowych, centrach wymiany kulturalnej, wydawnictwach oraz środkach
masowego przekazu.
Student
FILOLOGII
POLSKIEJ po ukończeniu wybranej specjalności
może pracować w szkole,
domu kultury, świetlicy,
placówkach oświatowych,
kulturalnych i samorządu lokalnego a także w
wydawnictwach, czasopismach oraz mediach elektronicznych.
Nowością
wprowadzoną na tym kierunku jest LOGOPEDIA.
Absolwent tej specjalności
jest przygotowany do pracy
w szkole podstawowej jako
nauczyciel języka polskiego. Dodatkowo ma kwalifikacje uprawniające go do
pracy edukacyjnej z dzieć-

mi i młodzieżą
z zaburzeniami
rozwoju mowy, z
trudnościami w
opanowaniu języka ojczystego
w mowie i piśmie
na poziomie II
etapu edukacyjnego.
Po ukończeniu
wybranej
specjalności absolwent HISTORII sprosta konkurencyjności
na rynku pracy i
znajdzie zatrudnienie jako nauczyciel, a także
w
Archiwach
Pa ńst wow ych,
Instytucie
Pamięci Narodowej,
archiwach zakładowych, w
instytucjach krajowych i
międzynarodowych o charakterze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym,
w przedsiębiorstwach mających kontakty z krajami
Europy Wschodniej a także
w wybranych placówkach
administracji państwowej,
samorządowej.
Ponadto
studiując historię wojsko-

wości kandydat zdobywa
dodatkowy argument w
rekrutacji do służb mundurowych.
Ws z e c h s t r o n ne umiejętności zdobywa
również student PEDAGOGIKI. Absolwent kierunku
jest przygotowany do pracy
w szkolnictwie, na stanowiskach
kierowniczych
w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach
specjalist ycz nych,
służbie zdrowia,
a także w instytucjach profilaktyki społecznej
oraz w wymiarze sprawiedliwości.
Inne, cieszące się popularnością, możliwości zatrudnienia
dają STOSUNKI
MIĘDZYN A RO D OW E .
Absolwent kierunku jest przygotowany
do
podjęcia pracy
jako specjalista
ds.
projektów
unijnych, nego-

cjacji umów międzynarodowych, handlu zagranicznego, działań kulturalnych,
jak również może pracować
w administracji publicznej
oraz w korpusie służby dyplomatycznej, zarówno na
poziomie krajowym, jak i
europejskim.
Osoby wyróżniające
się cechami przywódczymi powinny podjąć studia
na ZARZĄDZANIU. Na
wspomnianym kierunku
ukończenie wybranej specjalności kwalifikuje absolwenta do zajmowania
stanowisk menadżerskich,
uzyskania zatrudnienia w
organach państwowych i
samorządowych, organizacjach działających na rzecz
integracji europejskiej, jak
również prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Sukces absolwenta jest
naszym sukcesem, dlatego
też staramy się zapewnić
studentom warunki do nauki i rozwoju. W ramach
wspomnianej wyżej, zróżnicowanej oferty kształcenia wszystkie kierunki
uzyskały pozytywną opinię
Polskiej Komisji Akredy-

tacyjnej. W toku studiów
żacy UJK mają możliwość
umocnienia pozyskanych
umiejętności korzystając z
programu Erasmus. Nasza
Uczelnia podpisała umowy
z 54 uczelniami partnerskimi w całej Europie. Oferta
partnerska jest zróżnicowana pod względem geograficznym (od Oceanu
Atlantyckiego po Morze
Śródziemne) i merytorycznym. Z każdym rokiem obserwujemy coraz większe
zainteresowanie
programem w ramach, którego
studenci UJK mogą pojechać na pięcio- lub dziesięciomiesięczne pobyty
stypendialne.
Oferując rzetelne wykształcenie oraz stawiając
na rozwój osobisty studenta w ramach UJK w Piotrkowie Trybunalskim działa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydziałowe Studium Języków Obcych, Samorząd Studencki,
Akademickie Biuro Karier,
Teatr „Wyjście Edukacyjne”, 17 kół naukowych,
biblioteka, lektorium oraz
czytelnia. Sprawdź nas na
www.unipt.pl.
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WSPS - uczelnia z przyszłością

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Filia w Piotrkowie Trybunalskim to szkoła, w której z pewnością już dziś warto kontynuować naukę, poszerzać
swoją wiedzę i doświadczenie na studiach współfinansowanych przez Unię Europejską. Uczelnia dynamicznie się rozwija, poszerzając ofertę kształcenia na
ciekawych kierunkach.

Obecnie uczelnia prowadzi rekrutację
na studia licencjackie i
magisterskie o kierun-

kach położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia,
ratownictwo medyczne,
dietetyka, higiena stoma-

tologiczna, kosmetologia
oraz studia inżynierskie
na kierunku logistyka.
Studenci WSPS odbywa-

Studia Podyplomowe

w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Opocznie, Tomaszowie Maz.,
Bełchatowie oraz innych miastach na kierunkach:
BIBLIOTEKOZNAWSTWO; DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA;
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; EDUKACJA DLA
BEZPIECZEŃSTWA; EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ; EDUKACJA
MATEMATYCZNA W SZKOŁACH; EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ I W GIMNAZJUM; EDUKACJA TECHNICZNA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ I W GIMNAZJUM ; GEOGRAFIA W EDUKACJI;
INFORMATYKA W EDUKACJI; JĘZYK POLSKI W EDUKACJI; LOGOPEDIA
PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA; OLIGOFRENOPEDAGOGIKA I EDUKACJA
INTEGRACYJNA W OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH; POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOM O
SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH; STUDIA PODYPLOMOWE
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO; WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ
oraz wiele innych kierunków.

Informacje i zapisy:
tel. 502-044-565; e-mail: cei@op.pl;
www.cei.republika.pl www.andragog.edu.pl

ją praktyki zawodowe w
wielu placówkach.
Od października br.
naukę na bezpłatnych

studiach pomostowych,
w s p ó ł f i n a n s ow a n yc h
przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczną
również położne.
Podczas czerwcowej
konferencji zorganizowanej przez Departament
Pielęgniarek i Położnych
przedstawiono ranking
uczelni kształcących największą liczbę studentów- WSPS zajęła pierwsze miejsce w Polsce.
Według Rankingu Szkół
Wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw WSPS
należy do ścisłej czołówki

krajowych uczelni niepublicznych. W tym rankingu utrzymaliśmy swoją
wysoką lokatę wśród
ponad trzystu uczelni
niepublicznych w Polsce.
Jesteśmy stale w gronie
najlepszych, co z pewnością cieszy, a ocena kadry naukowej daje nam
powody do dumy. Specjaliści uznali, że WSPS
zasługuje na drugie
miejsce, wśród wszystkich sklasyfikowanych w
rankingu uczelni niepublicznych - mówi Roman
Szopa, Kanclerz WSPS
Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
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Test: Hyundai i20 1.2 85 KM

Rozsądek ponad emocjami
W ubiegłym roku i20 przeszedł niewielki facelifting. Delikatnie odświeżono
jego nadwozie, dołożono obowiązkowe już, światła do jazdy dziennej. Mimo
wszystko mały Hyundai nie przyciąga wzroku na ulicy tak jak jego więksi
bracia - i30 i i40. Obok i10 jest najmniej efektownym wizualnie autem koreańskiego producenta na polskim rynku. Producent postawił w jego przypadku
na inne walory. i20 ma być praktyczny i wygodny, a do tego niedrogi.
Pozytywne
zaskoczenie i20
Rzeczywiście tak jest.
i20 ma wszystko czego
potrzeba większości kie-

przypomina sobie właściwie tylko wtedy, gdy uderza
lewym łokciem o drzwi. Na
brak komfortu nie powinni
narzekać także pasażerowie. Dzięki dość wysoko

Właśnie z tego powodu
Hyundai i20 jest samochodem wyjątkowym. Użytkując go nie odczuwamy tego,
że w większości konfigura-

szych prędkościach, przy
czym nie ma ryzyka utraty kontroli trakcji. Nie ma
mowy o przechylaniu się
nadwozia na boki. Niemal
wszystkie auta w segmencie
B posiadają kolumny McPhersona z przodu oraz belkę skrętną z tyłu. To jednak
nie mówi o nich wystarczająco dużo, bo ta sama konfiguracja może zostać zestrojona bardzo dobrze lub

i20 jest lekki. Waży zaledwie około tony. Paradoksalnie jego atutem jest to, że
generacyjnie ma już na karku kilka lat. Powstał w 2009
r. Dziś, ze względu na coraz
ostrzejsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i emisji
spalin zazwyczaj produkuje się cięższe auta, nawet
w najniższych segmentach.
Czy są dzięki temu naprawdę bezpieczniejsze i ekologiczne? Nie. Ale to temat na
inną dyskusję.
Jak by wbić szpilkę i20?

REKLAMA

rowcom w codziennej eksploatacji samochodu. Jak
na swój segment ma dość
dużo miejsca na przednich
fotelach. Kierowca nie jest
przytłoczony przez deskę rozdzielczą. O tym, że
jedzie tak małym autem

poprowadzonej linii dachu i20 nie wygląda zbyt
pięknie, ale zapewnia dużo
miejsca nad głową. Ustawny bagażnik przewiezie
295 l ładunku. To niewiele,
ale więcej niż na przykład
Volkswagen Polo...

REKLAMA

AUTO-MYJNIA

- mycie bezdotykowe
- kompleksowe sprzątanie samochodów
- pranie tapicerki, woskowanie
- renowacja felg

my!
a
z
s
ra
Zap Pt 8-18
Pn8-16
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b
So

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 5
tel. 691 704 523

cji jest o ok. 10 tys. zł tańszy
niż porównywalne z nim
modele! W wersji Classic
Plus, w której otrzymujemy
m.in. klimatyzację, radio,
komputer pokładowy i inne
przydatne gadżety kosztuje
cennikowe 43 600 zł. Najtańszy dostępny Volkswagen Polo ze słabszym silnikiem i bez wymienionych
wyżej dodatków ma cenę
48 450 zł. Przebicie jest
niesamowicie duże, gdyż
te samochody naprawdę są
porównywalne. Zapewne
na myśl przychodzi Wam
teraz Skoda Fabia. Również
jest dużo droższa od i20, do
tego pod wieloma względami słabsza. Dlaczego?
Jazda i20 1.2 85 KM
Dlatego, że i20 lepiej
spisuje się na drodze. Byłem
zaskoczony tym, jak dobrze
pracuje jego zawieszenie.
Auto bez problemów wchodzi w zakręty przy wyż-

słabo. W przypadku i20 jest
bardzo dobrze.
Silnik 1.2 ma moc 85
KM, osiąganą przy bardzo
wysokiej granicy 6 000 obr./
min. Znam wiele podobnych jednostek “mocnych
na papierze”, dlatego nie
spodziewałem się dobrych
osiągów. Tymczasem okazało się, że choć niepozorny
i20 nie wygląda raczej na
demona szos, potrafi jeździć szybko. Silnik zapewnia wystarczającą zrywność
auta, co przydaje się w mieście. Spala przy tym niewiele paliwa - średnia testu
5,6 l na 100 km. Na trasie
silnik 1.2 potrafi rozpędzić
pojazd do prędkości sporo
wyższych niż autostradowe.
Jak to możliwe, że tradycyjna wolnossąca jednostka
z wielopunktowym wtryskiem paliwa zapewnia taką
dynamikę? Wszystko staje
się jasne, gdy zajrzymy do
danych technicznych. Mały

Jest wielu ludzi, którzy
po prostu nie lubią koreańskich samochodów. Nie
lubią i już. Nie wiem dlaczego, o gustach się nie
dyskutuje. Fakty są takie,
że i20 jest równie dobry jak
auta droższe od niego i lepszy niż auta w porównywalnej do niego cenie. Nie jest
za to pojazdem pięknym
czy też takim, do którego
wsiada się z ogromną frajdą. Jest poczciwym, do bólu
poprawnym, użytecznym
samochodem do miasta i za
miasto. Nie jest najlepszy
w żadnej z kategorii, nie
będąc też w żadnej najgorszym. Ot po prostu złoty
środek dla ludzi, kierujących się przy wyborze auta
rozsądkiem.
Witold Hańczka
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Warto przeczytać Warto zobaczyć

Obłęd ’44

Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie

Polskie Państwo Podziemne nie zdało egzaminu, twierdzi autor Paktu
Ribbentrop–Beck, książki,
która zachwiała świadomością historyczną Polaków.
Swoje koncepcje, zamiast
na realiach, PPP oparło na
złudzeniach i pobożnych
życzeniach. Obłędny rozkaz wydany w 1944 roku
oddziałom Armii Krajowej,
by w ramach akcji „Burza”
pomagały wkraczającej do
Polski Armii Czerwonej,
równał się wręcz kolaboracji z wrogiem. Dowództwo
AK bowiem wydało w ten
sposób swoich żołnierzy w

ręce sowieckiej bezpieki.
Tysiące z nich zapłaciły za
to najwyższą cenę.
Apogeum tego obłędu
była decyzja o wywołaniu
Powstania Warszawskiego.
Zryw ten, choć bohaterski, nie miał najmniejszych
szans powodzenia. Spowodował za to gigantyczne
straty: zagładę 200 tysięcy
Polaków, zburzenie stolicy
– wraz z bezcennymi skarbami kultury – i zniszczenie AK. Jedynej poważnej
siły, która mogła się przeciwstawić sowietyzacji Polski. Było to spektakularne,
ale bezsensowne samobój-

stwo. Powstanie Warszawskie okazało się najlepszym
prezentem, jaki mógł sobie
wymarzyć Stalin.
PIOTR ZYCHOWICZ
jest publicystą historycznym. Pisze o drugiej wojnie światowej, zbrodniach
bolszewizmu i geopolityce
europejskiej XX wieku.
W swoich koncepcjach
nawiązuje do idei Józefa
Mackiewicza, Władysława
Studnickiego, Stanisława
Cata-Mackiewicza
oraz
Adolfa Bocheńskiego.

Sztanga i cash
Film opowiada o prawdziwej historii, opisanej w „Miami New Times”.

Jego bohaterami są
dwaj kulturyści z Florydy:
Adrian Doorbal (Anthony Mackie) i Daniel Lugo
(Mark Wahlberg), którzy
porywają bogatego biz-

nesmena. Jednak sytuacja
komplikuje się, gdy w cała
historię wmieszany zostaje
miejscowy barman - Paul
Doyle (Dwayne Johnson),
a okradzionemu i porzu-

conemu na pewną śmierć
mężczyźnie udaje się przeżyć i zatrudnia prywatnego detektywa, by odnalazł
bandytów.

W

Rawa Mazowiecka

Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich
„Wesołowscy
z
Rawy”
autorstwa
Barbary
Bielawskiej-Dębowskiej to
fascynująca, epicka,
wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Książka została wydana
przez Rawskie Wydawnictwo WAM Wojciecha
Adama
Michalaka. Można ją
nabyć w Księgarni
WAM w Rawie Mazowieckiej, ul. Wyszyńskiego 5A.

Księgarnia 					

Warto posłuchać
Medina

Forever

Medina – pochodząca z Danii wokalistka pop, dance i R&B – znana jest
szerokiej publiczności z takich hitów jak „Addicted” czy „You and I”, które
idealnie trafiły w gusta fanów muzyki tanecznej.

poleca:

1. Droga ucieczki				
2. Wszystkie marzenia świata
3. Obłęd 44				
4. Autoportret reportera			
5. Przetwory do spiżarni
6. Leki z Bożej apteki
7. Wojenna narzeczona
8. Wywiad z historią
9. Skandaliści w koronach
10. Święci domowi Życiorysy święta modlitwy i tradycje

Rawa Mazowiecka, ul. Wyszyńskiego 5A tel. 888 69 20 39

Zaowocowało to m.in.
tym, że w serwisie youtube (jedynie na oficjalnym
kanale) odtworzono je kilkadziesiąt milionów razy.
Utwór „You and I” przez
siedem tygodni zajmował
1 miejsce na liście przebojów Danish Dance Chart,
a następnie trafił na antenę ogólnokrajowej rozgłośni. Kompozycja okazała
się także rekordem w skali
roku, pod względem sprzedaży kopii – rozeszły się
one w ilości przekraczającej
75 000 sztuk, co pozwoliło
artystce cieszyć się ze statusu podwójnej platyny.
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Gotuj z nami
Owocowa
Tarta z jeżynami
bomba witaminowa ¿
Obecnie trwa sezon na jeżyny, które zawierają cenne dla naszego zdrowia witaminy, składniki mineralne
i antocyjany. Należą one do najłatwiej rosnących wieloletnich krzewów owocowych z rodziny różowatych.

Jeżyny, nazywane także
czarnymi malinami, ostrężynami, ożynami, dziadami, należą do najstarszych
znanych nam owoców, pochodzących z czasów prehistorycznych. Porastały one
wówczas dzikie tereny Eurazji i Ameryki Północnej.
Z biegiem czasu rozprzestrzeniły się na terenach
klimatu umiarkowanego a
dziś występują niemal na
całej kuli ziemskiej. W naszym kraju te dziko rosnące
krzewy owocowe spotkać
można najczęściej na miedzach, w rowach, polach, w

zaroślach i lasach. Jeżyny
wyglądem podobne są do
malin, jednak ich pędy są
dłuższe i bardziej kolczaste
niż pędy malin. W XIX wieku do Europy trafiły już odmiany jeżyn ogrodowych,
których owoc w porównaniu do dziko rosnących jest
większy i bardziej soczysty. Owoce jeżyn w swym
składzie zawierają dużo
witaminy C, prowitaminę
A oraz witaminy z grupy
B (B1, B2, B6, B12). Spośród wszystkich owoców
zawierają one najwięcej witaminy E, zwanej witaminą

młodości, która jest silnym
przeciwutleniaczem i chroni nasz organizm przed
szkodliwym
działaniem
wolnych rodników. Są one
także źródłem składników
mineralnych, tj. potasu, magnezu, wapnia, miedzi i żelaza, korzystnie wpływających na procesy zachodzące
w organizmie. Na przykład
obecność potasu i magnezu ma wpływ na ciśnienie krwi a także na układ
nerwowy. Natomiast duża
zawartość wapnia wpływa na wzmocnienie kości
i zapobiega osteoporozie.

terminy. Strony od 300 zł
www.drukarnia-wam.pl

logi, foldery, etykiety, plakaty: www.drukarnia-wam.pl

Firma
kosmetyczna
poszukuje osób do pracy.
Piotrków Tryb. i okolice.
Tel. 505941176.

Adecco Poland zatrudni MAGAZYNIERÓW,
PAKOWACZY, OPERATORÓW WÓZKA
WIDŁOWEGO do
pracy w Mszczonowie
i Błoniu. PRACA OD
ZARAZ 695061545

Ogłoszenia
USŁUGI
Banery, szyldy od 45 zł/
m2 www.drukarnia-wam.pl
Do wynajęcia magazyny i biura w Piotrkowie
Tryb. Niskie ceny/duże
powierzchnie. Tel. 502 814
323
Kostka brukowa renowacja 5 zł m2. Tel.886-338458 w godz. 10-18
Poszukuję makijażystki
do współpracy. MLM tel.
607149739.
Strony internetowe, profile społecznościowe, kampanie internetowe. Krótkie

„Optima S.A.- finanse
dla domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w miejscowościach: Piotrków Trybunalski, Opoczno, Tomaszów
Mazowiecki.
Atrakcyjna
prowizja, praca dodatkowa,
również dla emerytów! Tel.
58-554-80-80 lub 801-800200.”
Ulotki, wizytówki, kata-

Szybka pożyczka
w 24 h. 7000 zł bez
zbędnych formalności. Provident 600 400
288 (Taryfa wg opłat
operatora)

Poza tym jeżyny zawierają
cukry, kwasy organiczne,
flawonoidy, garbniki i pektyny, poprawiające czynności przewodu pokarmowego. Te ciemnogranatowe
owoce niewątpliwie posiadają wiele dobroczynnych
dla naszego zdrowia właściwości, między innymi:
hamujące procesy starzenia
się organizmu, regulujące
trawienie, wzmacniające,
uspakajające, przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne,
wykrztuśne i moczopędne
oraz wspomagające przemianę materii. O ciemnym
kolorze jeżyn decyduje zawartość antocyjanów czyli
naturalnych
barwników,
które działają przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo a także wzmacniają
naczynia krwionośne oraz
niszczą wolne rodniki. Jeżyny najsmaczniejsze są,
gdy spożywamy je na surowo, czyli od sierpnia do
października, ale również
doskonale nadają się do
wypieków i deserów oraz
do dekoracji ciast, tortów
czy puddingów. Można z
nich również przygotowywać smaczne przetwory,
takie jak: dżemy, konfitury, syropy, soki, kompoty,
wina, likiery i aromatyczne
nalewki. Doskonale nadają się także do spożywania
z produktami mlecznymi,
tj. mlekiem, jogurtem czy
maślanką. A więc można z
ich udziałem przyrządzać
smaczne i zdrowe koktajle. Jeżyny oprócz walorów
smakowych posiadają również wysoką wartość leczniczą. W związku z tym w
medycynie naturalnej szerokie zastosowanie mają nie
tylko owoce i liście ale także
młode pędy, płatki kwiatów
i korzenie tych wieloletnich
krzewów owocowych.
Agnieszka Wilczyńska



Czas przygotowywania: 120 min
Danie dla: 6 osób

Potrzebne składniki:

Spód:
1,5 szklanki mąki
1/2 szklanki cukru pudru
1/2 kostki masła
zapach migdałowy – kilka kropli
Krem:
1 jajko
2 żółtka
2/3 szklanki cukru
cukier waniliowy
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
50 ml śmietanki 36%
1 szklanka maślanki
0,5 kg jeżyn

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotowujemy ciasto, tj. składniki na spód
łączymy i zagniatamy. Dodajemy 1-2 łyżki zimnej wody.
Następnie ciastem wykładamy spód i brzegi tortownicy o
średnicy 26-28 cm i schładzamy w lodówce przez godzinę.
Po wyjęciu z lodówki, podpiekamy ciasto przez 15 min w
piekarniku w temp. 180 st. C. W tym czasie przygotowujemy krem, tj. miksujemy żółtka, jajko, cukier i mąkę. Następnie dodajemy maślankę i śmietanę.
Na podpieczony spód wsypujemy następnie umyte i
osuszone jeżyny, wlewamy masę i wstawiamy ponownie do
piekarnika zmniejszając temp. do 160 st. C na ok. 50 minut.

REKLAMA
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Piotrków Trybunalski

POSTAW NA ROZWÓJ
– STUDIUJ
PODYPLOMOWO

Skończyłeś już studia? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać awans
zawodowy? Pomyśl o dalszym rozwoju i zapoznaj się z naszą ofertą!
Studia podyplomowe, są
skierowane do tych, którzy
chcą zdobyć nowe umiejętności, pozyskać bądź
podwyższyć kwalifikacje,
poszerzyć wiedzę, a przede
wszystkim ulepszyć swoją pozycję na rynku pracy.
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest
również do osób, które rozważają zmianę zawodu lub
chcą się przekwalifikować.
Pozyskana wiedza i umie-

jętności, a także w wielu
przypadkach znajomości
zdobyte podczas praktyk
pomagają w późniejszym
życiu zawodowym. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Filia w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi nabór na
następujące studia podyplomowe:
- Przygotowanie pedagogiczne
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Ubezpieczenia majątkowe
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum
- Nauczanie historii w
szkole
- Wiedza o kulturze
- Wiedza o Polsce i
świecie współczesnym
- Sprawdź szczegóły
oferty na www.unipt.pl!

Wakacyjny raport z Wołynia
Studenci historii i filologii polskiej już od 15 lipca opiekują się grupą najmłodszych oraz seniorów na Wołyniu. Jak donoszą Żacy UJK obok codziennych
zajęć, związanych z przybliżaniem tamtejszym mieszkańcom kultury, języka,
jak również historii naszego kraju, mają okazję poznać ich obyczaje, przyzwyczajenia, a także posmakować regionalnych potraw.
- Czuję się tu niezwykle dobrze. Poznałam wielu ciekawych ludzi. Już od
pierwszego dnia zyskaliśmy
sympatię mieszkańców. Parafianie w podzięce za nasze
zaangażowanie niemal co-

dziennie przynoszą nam wypieki domowej roboty, owoce, słodycze. Niestety nasza
przygoda już wkrótce się
kończy. Wiem, że w Polsce
będę odczuwać tęsknotę za
tym miejscem. Wczoraj ta-

kim nadzwyczaj miłym gestem było podarowanie nam
tortu na pożegnanie. Krótko
ujmując Wołyń to smaczna i
fantastyczna przygoda mojego życia – napisała jedna z
wolontariuszek.

31.08- 16.09.2013 r.
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Tomaszów Mazowiecki

Radomsko

Odnaleziono zaginione dzieci

Ojciec zbierając grzyby, zgubił w lesie dwie małe córki.
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku 27 sierpnia 2013 r. po
godzinie 11-stej został telefonicznie powiadomiony
przez 49-letniego mieszkańca gminy Gomunice o zagubieniu dwóch córek: 3-letniej Aleksandry i 2-letniej
Nikoli. Jak ustalono, ojciec
dzieci w godzinach poran-

nych poszedł z córkami do
lasu na grzyby przy kopalni
żwiru w rejonie Kamieńska.
Podczas grzybobrania oddalił się na kilka minut od
dzieci. Gdy powrócił, dzieci
w tym miejscu już nie było.
W poszukiwania zostali
zaangażowani policjanci z
komisariatu w Kamieńsku,
Komendy Powiatowej w

Radomsku oraz strażacy z
Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej. Około południa dzieci całe i zdrowe
zostały odnalezione w miejscowości Pirowy, oddalonej o około 3 kilometry od
miejsca zaginięcia.
MAT

Brzeziny

Zginął pod kołami fiata ducato

25 sierpnia 2013 r. o godz.
2.30 w nocy na drodze krajowej nr 72 w miejscowości
Strzelna w gminie Jeżów doszło do śmiertelnego wypadku. Mundurowi z Komendy
Powiatowej w Brzezinach

pod nadzorem prokuratury
wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że kierujący samochodem ciężarowym fiat
ducato - 51-letni mieszkaniec
Poddębic, najprawdopodob-

niej nie zauważył leżącego
na jezdni mężczyzny i przejechał go. Na skutek odniesionych obrażeń na miejscu
zdarzenia śmierć poniósł
29-letni mieszkaniec Brzezin. 		
WIT

Skierniewice

Sprawcy kradzieży zatrzymani
Skierniewiccy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn w związku
z kradzieżą sprzętu elektronicznego oraz pieniędzy z kościoła przy ulicy Rawskiej.
Sprawcy kradzieży w
nocy z 24 na 25 sierpnia br.
przez uchylone okno dostali
się do kościoła, skąd zabrali sprzęt audiowizualny i
elektroniczny oraz pieniądze. Na podstawie zebranych informacji stróże prawa wytypowali sprawców
przestępstwa. Ponadto śledczy trafili do jednego z lombardów na terenie Skierniewic, gdzie odnaleźli część
skradzionego sprzętu. Pozostałe przedmioty pochodzące z tego przestępstwa
zostały zabezpieczone na
terenie jednego ze sklepów

przy ulicy Rawskiej. Już
rankiem 26 sierpnia policjanci zatrzymali pierwsze osoby mające związek
z przestępstwem, tj. 16- i
24-latka ze Skierniewic. W
komendzie policji śledczy
przedstawili 24-latkowi zarzut paserstwa, za co grozi
kara pozbawienia wolności do lat 5. Z kolei nieletni został przesłuchany jako
współsprawca kradzieży.
Jego kompanem okazał się
inny 16-latek, który wpadł
w ręce kryminalnych już 27
sierpnia w godzinach popołudniowych. Nastolatek
odpowie również za inne

przestępstwa, które popełnił tego dnia. Okazało się
bowiem, że przed godziną
8.00 na ulicy Sobieskiego
napadł na kobietę. Po uderzeniu w twarz zerwał jej
złoty łańcuszek o wartości
około 2000 złotych. Natomiast kilka godzin później
na ulicy Rawskiej z samochodu marki Citroen przez
uchyloną szybę ukradł nawigację oraz dwa telefony
komórkowe. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy i
przekazali je właścicielowi.
O dalszym losie 16-latków
zadecyduje sąd rodzinny.
MAT

Jesteś świadkiem
przestępstwa?
Nie bądź obojętny!
Dzwoń: 112 lub 997!

W

Niedoszły samobójca
Dzięki szybkiej interwencji rodziny i policjantów uratowano mężczyznę, który
po kłótni z żoną chciał popełnić samobójstwo.
17 sierpnia 2013 r. około godz. 16.00 policjanci z
komisariatu policji w Rokicinach otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek
gminy, że jej mąż po małżeńskiej kłótni oświadczył,

iż idzie popełnić samobójstwo. Mężczyzna udał się w
kierunku pobliskiego lasu.
Funkcjonariusze po krótkich poszukiwaniach odnaleźli mężczyznę siedzącego
pod drzewem z zawiązaną

na szyi pętlą z przewodu.
Stróże prawa wezwali na
miejsce karetkę pogotowia,
a następnie przekazali niedoszłego samobójcę w ręce
medyków.
WIT

Piotrków Trybunalski

Złodzieje jednośladów

Policjanci z komisariatu w Grabicy zatrzymali dwóch sprawców kradzieży rowerów. 25-latkowi i jego 31-letniemu kompanowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
26 sierpnia 2013 r. funkcjonariusze otrzymali informację, że na jednej z działek
w gminie Wola Krzysztoporska, w opuszczonych
budynkach, przechowywany jest kradziony sprzęt.
Około godz. 21. mundurowi
podjęli obserwację wskazanego terenu. Na działce
było dwóch mężczyzn, którzy kilkakrotnie wchodzili i
wychodzili z pomieszczeń.
Ponadto z budynku słychać

było wyraźne odgłosy uderzania w metalowe elementy. Przed zabudowaniami
stały dwa niekompletne rowery. Kiedy funkcjonariusze weszli na teren działki
i zapytali o stojące rowery,
mężczyźni udzielali niespójnych odpowiedzi, zachowywali się nerwowo i
twierdzili, że rowery kupili
w punktach skupu złomu.
Przeszukanie pomieszczeń
gospodarczych doprowa-

dziło śledczych do ujawnienia 20 dętek rowerowych.
W pobliżu pomieszczeń,
pod plandeką ukrytych było
29 obręczy kół rowerowych
o różnych średnicach, 29
opon rowerowych, siodełka,
kierownica rowerowa i dwa
błotniki. Mężczyźni zostali
zatrzymani do wyjaśnienia.
Za kradzież grozi im kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
MAT

Opoczno

Nielegalna wytwórnia tytoniu

Policjanci z Komendy Powiatowej w Opocznie zlikwidowali nielegalną wytwórnię tytoniu. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT szacowane są na około 300 tysięcy złotych.
Kryminalni
poinformowani zostali o osobie,
która wprowadza na rynek
nielegalny tytoń i uprawia
konopie indyjskie. Zebrany
materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie 23
sierpnia 2013 r. działań na
terenie gminy Mniszków.
Okazało się, że 32-letni
mężczyzna w nowo wybudowanym domu przechowywał, porcjował, suszył i
pakował nielegalny tytoń.
Tak przygotowany „produkt” bez polskich znaków
akcyzy oferował do sprzedaży odbiorcom, których
wyszukiwał w Internecie.
Łącznie
funkcjonariusze
zabezpieczyli 548 kg suszonego tytoniu w postaci
sprasowanych liści oraz 92
kg pociętego tytoniu. Za-

bezpieczono także maszynę
do cięcia tytoniu i akcesoria
potrzebne do nielegalnej
produkcji. Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli dwa
krzaki konopi indyjskich,
które podejrzany uprawiał
na polu w okolicach swojej
posesji oraz prawie 10 gramów marihuany. Mężczy-

zna usłyszał już zarzuty.
Kodeks karny skarbowy za
ten czyn przewiduje wysoką
grzywnę i karę pozbawienia
wolności do lat 3. Odpowie
także za uprawę i posiadanie środków odurzających.
WIT
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Waga 24.09-23.10
Pojawi się szansa
na zmianę mieszkania lub miejscowości
zamieszkania. Jednak
nie rób niczego pochopnie. Wagi, które są singlami znajdą drugą połówkę.
W sprawach zawodowych
działaj bardziej zdecydowanie.
Skorpion 24.10 – 22.11
W
najbliższym
czasie
poczujesz
przypływ
dobrego
samopoczucia.
Nie
zaniedbuj jednak swojego
myszki
do wycierania
walczyła
w Bieszczadach

z nich zadowolony o ile
wykażesz się rozsądkiem i
rozwagą. Spójrz na pewne
sprawy z optymizmem i nie
obwiniaj swoich bliskich i
przyjaciół za swoje niepowodzenia.

zdrowia. Korzystaj z rad
innych, które pomogą ci w
trudnych sytuacjach zawodowych. Nie izoluj się od
otoczenia.

Ryby 20.02 – 20.03
Nie obarczaj się
zbyt dużymi obowiązkami, bo temu nie
podołasz. Mierz siły na zamiary. W sferze finansowej
nieznaczna poprawa. Nie
zaniedbuj swoich bliskich.
Więcej czasu poświęć na
poprawę swojej kondycji fizycznej.

Strzelec 23.11 – 21.12
Los będzie ci nadal sprzyjał. Odważnie realizuj podjęte
przedsięwzięcia a wszystko pójdzie jak po maśle. A
więc do dzieła. Otrzymasz
propozycję służbowego wyjazdu, ale warto połączyć
dobre z pożytecznym, czyli
pracę z wypoczynkiem.

Baran 21.03 – 20.04
Wreszcie możesz
odetchnąć całą piersią, bo wyjdziesz na
prostą. Pomoc najbliższych
okaże się nieoceniona. Dla
relaksu pomyśl o wspólnym
wypadzie nad wodę a pora
roku temu właśnie sprzyja.

Koziorożec 22.12 – 20.01
To wyjątkowo dobry okres na zdobywanie dodatkowych
umiejętności, np. gry na
fortepianie lub nurkowanie. Wykorzystaj tę szansę.
Nie wracaj do przeszłości.
Liczy się to, co jest teraz i
tutaj oraz cel, do którego
zmierzasz.

Byk 21.04 – 20.05
Nie przyspieszaj
tempa w swoich poczynaniach.
Warto
głębiej analizować swoje
zamierzenia zarówno zawodowe jak i życiowe. Ucho-

Wodnik 21.01 – 19.02
Być może czekają
cię zmiany w życiu
osobistym. Będziesz
rycerz
na
mania, Okragłe˛
lotnisku bzik
go
Stołu
przylecznismak
cza
wiewiórroślina
ki

drewno
na podłodze

czepliwe
przy
butach

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Nie odkładaj pewnych
spraw na później, najwyższy czas chwycić
przysłowiowego byka
za rogi. Przy odrobinie
szczęścia i odwagi wszystko się uda. Samotne osoby
znajdą przyjazną duszę a
będący w związkach odczują, że są kochani.
Rak 22.06 – 22.07
Gwiazdy będą pobudzać
cię do działania. Pojawi się również szansa
na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Ogólnie
nadchodzące tygodnie zapowiadają się bardzo korzystnie.

cechuje pacjentmała
ka
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futro z
jagniat
˛
pije za
zdrowie
młodych

specjalista od
DNA

towarzyszy
wyborowi

bohater
"Imienia
Róży"
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Humor

Spotykają się koledzy:
- Stasiu, co tam w pracy?
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.

klub piłk.
z
taboret Czesto˛
chowy

ptak z
domena rodziny
ortodon- chruty
ścieli

1

W

sto
litrów

gra z
blefami

SUDOKU

Lew 23.07 – 23.08
Kontakty towarzyskie przyniosą ci wiele korzyści. Będziesz
w centrum zainteresowania.
Wykorzystaj tę dobrą passę.
Lwy w stałych związkach
czeka przypływ namiętności.

Hermann,
prozaik

do ogla˛ wariant
dania
ujecia
˛
bakterii
ﬁlm.

cztery
kółka

dzisz za osobę błyskotliwą
i energiczną, więc sobie we
wszystkim z pewnością poradzisz.

banknot
stuzłotowy

Nasi
bratankowie
niewielkie
państewko
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Rozrywka

HOROSKOP

Panna 24.08 – 23.09
Nadchodzący czas
będzie pełen miłych
niespodzianek. Układ
Planet zapewni Ci przypływ energii i optymizmu,
którym będziesz zarażał
wszystkich dookoła. Ktoś
z bliskich będzie miał dla
ciebie dobrą wiadomość.
Mogą pojawić się drobne
kłopoty żołądkowe. Unikaj
ciężkostrawnych potraw i
alkoholu.

31.08- 16.09.2013 r.
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Śmiali się, gdy poszedłem na socjologię. Mówili, że to
bez żadnej przyszłości, że nie znajdę pracy. Teraz to ja się
śmieję, gdy nakładam im mniej frytek lub pluję do sosu.
Policyjny radiowóz wrąbał się w drzewo i wychodzą z
niego dwaj policjanci.
- No Stasiu tak szybko na miejscu wypadku nie byliśmy
nigdy.
Karol i Zofia spędzają powtórny miodowy miesiąc, na
uczczenie 40-tej rocznicy ślubu. Lecą do Australii. Nagle
głos pilota:
- Drodzy pasażerowie, silniki odmówiły posłuszeństwa.
Możemy lądować awaryjnie na wyspie przed nami, ale
prawdopodobieństwo że ktoś nas odnajdzie jest równe zeru.
Karol drapie się po głowie i mówi do Zofii:
- Kochanie opłaciłaś rachunki za mieszkanie?
- Tak najmilszy, uregulowałam tuż przed wyjazdem.
- A za telefony?
- Też zapłaciłam najdroższy.
Karol myśli, myśli, myśli...
- A ZUSy nasze popłaciłaś?
- O Boże, na śmierć zapomniałam! Och dowalą nam karę!
Karol całuję ją, śmieje się, wrzeszczy jak wariat:
- Przeżyjemy! Znajdą nas! Te ****** znajdą nas, nawet na
końcu świata!!!

W
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70 zł*

za 500 kulek
+ wypożyczenie sprzętu GRATIS!
* Grupy od 10 osób

Szukasz magazynu?
Hali produkcyjnej?

W

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)
- plac 3.000 m2
Wynajem: od 4 zł/m2

W

2. Kamienica w Brzezinach:
- 3 piętra + użytkowe poddasze,
- 600 m2,
- przy głównej ulicy handlowej miasta
Wynajem: od 15 zł/m2

lub kup nieruchomość
Kontakt: 502 814 323

