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Szczepieniem zapobiec rakowi
 

W okresie sezonu grzewczego wzrasta za-
grożenie zatrucia czadem – silnie trującym 
gazem, który jest bezwonny i bezbarwny. 
Problem wzrasta szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym.

Startuje kolejna edycja bezpłatnych 
szczepień przeciwko wirusowi HPV, 
finansowana w całości z budżetu po-
wiatu bełchatowskiego. W tym roku 
zaszczepić się będą mogły dziewczynki 
z rocznika 2001, zameldowane na tere-
nie powiatu bełchatowskiego.
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18 października została podpisana umowa na dofinansowanie  
z UE infrastrukturalnego projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa 
Mazowiecka. 

Sukcesem zakończyła się akcja „Zakręcona pomoc dla Amelki”, 
odbywająca się pod patronatem Waldemara Wyczachowskiego, 
starosty bełchatowskiego. Mieszkańcy powiatu zebrali pięć i pół 
tony nakrętek. Już wkrótce zakupiony zostanie pionizator dla 
14- letniej bełchatowianki Amelki Fronc.

Wydarzenia

Rawa Mazowiecka

Belchatów

- W tej wielkiej górze 
zebranych nakrętek znaj-
duje się około trzech milio-
nów sztuk nakrętek – mówi  
z dumą Andrzej Jędrzejczyk, 
dyrektor Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Bełcha-
towie, które koordynuje ak-
cję. - Pieniądze ze sprzedaży 
nakrętek w kwocie około 
5.000 złotych, plus zebra-
ne podczas charytatywnego 
turnieju piłki nożnej 2.700 
złotych oraz dofinansowa-
nie Narodowego Funduszu 
Zdrowia w kwocie 3.200 
złotych, pozwoli zakupić 
profesjonalny sprzęt or-
topedyczny dla Amelki. 
Akcja „Zakręcona pomoc 
dla Amelki” skierowana 
była dla 14-letniej bełcha-
towianki, która potrzebuje 
profesjonalnego pionizato-
ra. Amelia Fronc cierpi na 
mózgowe porażenie spa-
styczne czterokończynowe 
i wodogłowie. Zbiórka dla 
Amelki to już druga edycja 
akcji koordynowana przez 
bełchatowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego. 
Wcześniej nakrętki zbiera-
no dla Mateusza Więcława,  

Umowę na dofinanso-
wanie podpisano w obec-
ności wicemarszałka Da-
riusza Klimczaka oraz 
członka Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego Joan-
ny Skrzydlewskiej. Miasto 
otrzymało blisko 16 mln zł 
na realizację czterech za-
dań inwestycyjnych, zawar-
tych w projekcie: adaptację 
i rozbudowę zabytkowych 
jatek, przebudowę i remont 
Muzeum Ziemi Rawskiej, 
rewaloryzację zabytkowego 
parku i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej cen-
trum Rawy. 

Dofinansowanie pocho-
dzi z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalne-

w której łącznie zgroma-
dzono 3213 kilogramów 
nakrętek. Za pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży nakrętek 
zakupiono matę z hydroma-
sażem i inhalacją, która jest 
potrzebna w codziennych 
ćwiczeniach i rehabilitacji.  
- Dziękuję organizatorom  
i uczestnikom akcji za po-
nad półtoraroczny trud jej 
prowadzenia, koordynowa-
nia i zbierania nakrętek oraz 
pieniędzy – mówi Grzegorz 
Gryczka, wicestarosta beł-
chatowski. - Dziś kończy-
my akcję dla Amelki, ale 
jednocześnie ogłaszamy 
trzecią edycję zbiórki, tym 
razem dla Patrycji Oszczyk. 
Zachęcam mieszkańców 
do dalszego zbierania pla-
stikowych nakrętek, tym 
drobnym gestem możemy 
tak wiele zdziałać. Na dobry 
początek przekazuję już wór 
nakrętek zebranych przez 
pracowników starostwa. 
Patrycja Oszczyk jest rów-
nież wychowanką Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Beł-
chatowie. Ma 17 lat, uwiel-
bia tańczyć, zbiera lalki 

go oraz z budżetu państwa  
i jest wynikiem wysokiej 
oceny, jaką projekt otrzymał 
w konkursie ogłoszonym  
w lutym br. przez Urząd 
Marszałkowski. Marszałko-
wie podkreślali duże zna-
czenie projektu dla przyszłe-
go rozwoju Rawy, docenili 
kompleksowość projektu i 
jego dobre przygotowanie. 
Już można mówić o pierw-
szych efektach, ponieważ w 
tym roku ruszyły roboty w 
parku i w muzeum. Trwają 
też prace projektowe doty-

Pięć i pół tony  
nakrętek dla Amelki

Będzie dofinansowa-
nie z UE 

Barbie i jak mówi jej mama 
Agnieszka, jest zawsze 
uśmiechnięta. - Patrycja jest 
pogodna, nawet jak w szpi-
talu otrzymuje kroplówki, 
potrafi lekarzowi czy pie-
lęgniarce podziękować za 
wkłucie – mówi Agnieszka 
Oszczyk. - Jest pozytywnym 
dzieckiem, swoim uśmie-
chem i podejściem do dru-
giego człowieka potrafi roz-
kruszyć nawet najbardziej 
zatwardziałe serce. Patrycja 
cierpi na zanik mięśni, jest 
to uszkodzenie linii ośrod-
kowej mózgu, ma niedowład 
lewostronny, a cała jej re-
habilitacja polega na ruchu. 
Jedną z metod jest jazda na 
rowerze, jednak dziecko 
nie posiada roweru stacjo-
narnego, którego mogłaby 
używać w domu podczas 
miesięcy zimowych. Dlate-
go obecna zbiórka nakrętek 
ma pomóc w sfinansowa-
niu zakupu takiego roweru.  
Nakrętki można dostarczać 
do Centrum Kształcenia 
Praktycznego lub do bełcha-
towskiego starostwa. 

MAT

czące jatek, a niedługo ma 
rozpocząć się również pro-
jektowanie przestrzeni.

Dopełnieniem inicja-
tywy Miasta jest projekt 
remontu kościoła pw. NP 
NMP, na który parafia tak-
że uzyskała w tym roku 
dofinansowanie w ramach 
środków z RPO WŁ w wy-
sokości 14 mln zł. Ponadto 
na obszarze objętym rewi-
talizacją zakończono prace 
polegające na przebudowie 
i rozbudowie Przedszkola  
nr 1.        KK na podst. UM
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Relacje

Czad – cichy zabójcaPieniądze na rewitali-
zację Podzamcza

Chwila zadumy

Pierwsza w Polsce 
Arena Lodowa

W okresie sezonu grzewczego wzrasta zagrożenie zatrucia cza-
dem – silnie trującym gazem, który jest bezwonny i bezbarwny. 
Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Piotrków Trybunalski pozyskał 21 milionów złotych z funduszy 
unijnych na rewitalizację Podzamcza. 

1 i 2 listopada to w naszej kulturze dni pamięci o tych, którzy już 
odeszli.

W Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej powstała 
pierwsza w Polsce Arena Lodowa. 

Tomaszów Mazowiecki

Piotrków Trybunalski

Czad powstaje w wyniku  
niepełnego spalania wielu 
paliw, spowodowanego bra-
kiem odpowiedniej ilości 
tlenu, niezbędnego do zupeł-
nego spalania. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, że tlenek węgla 
jest gazem niewyczuwalnym 
dla człowieka. Dostaje się 
do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest 
wchłaniany do krwiobiegu. 
W układzie oddechowym 
człowieka tlenek węgla wią-
że się z hemoglobiną 210 
razy szybciej niż tlen, blo-
kując dopływ tlenu do orga-

Projekt „Rewitalizacja 
terenów Podzamcza – Mło-
de Stare Miasto w Piotrko-
wie Trybunalskim” zajął 
pierwsze miejsce na liście 
rankingowej projektów ob-
jętych dofinansowaniem. 
Projekt „Młode Stare Mia-
sto” oraz budowa mediateki 
na pl. Pofranciszkańskim to 
kolejne etapy prowadzonych 
od wielu lat działań rewitali-
zacyjnych. 

Liderem tego projek-
tu jest Piotrków Trybunal-
ski, natomiast partnerem 
samorząd województwa 
łódzkiego. Rewitalizacja 
Podzamcza obejmuje bu-
dowę mediateki oraz prace 

1 listopada to Dzień 
Wszystkich Świętych, czy-
li tych, którzy są zbawieni  
i cieszą się życiem wiecz-
nym. Natomiast 2 listopada 
to Dzień Zaduszny, w którym 
Kościół modli się za wszyst-
kich zmarłych, a zwłaszcza 
za tych, którzy przebywają 
w czyśćcu. Są to dwa różne 
święta. Wszystkich Świę-
tych to dzień radosny, zaś 
Zaduszki to dzień refleksji 
nad przemijającym życiem. 
W Polsce, przede wszystkim 
w te dni, odwiedzamy groby, 
zapalamy znicze, składamy 
wieńce i modlimy się za 
dusze zmarłych. Na cmen-

Obiekt jest wielofunk-
cyjny – będą mogli w nim 
trenować przedstawiciele 
czterech dyscyplin olim-
pijskich. Chodzi o: łyż-
wiarstwo szybkie i figuro-
we, short track oraz hokej.  
W październiku i listopadzie 
Arena będzie testowana, a w 
grudniu odbędzie się jej ofi-
cjalne otwarcie. Od 27 do 29 
października w Arenie Lo-
dowej odbędą się mistrzo-
stwa Polski na dystansach. 
Będzie to sprawdzian pierw-
szego krytego toru w Polsce. 

- Arena Lodowa to jeden 
z największych tego typu 
konstrukcyjnie obiektów  

nizmu. Stwarza to poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia  
i życia człowieka. Unie-
możliwia prawidłowe roz-
prowadzanie tlenu we krwi  
i powoduje uszkodzenia  
mózgu oraz innych narzą-
dów. Następstwem ostrego 
zatrucia może być nieodwra-
calne uszkodzenie ośrodko-
wego układu nerwowego, 
niewydolność wieńcowa  
i zawał albo nawet śmierć. 

Potencjalne źródła czadu 
w pomieszczeniach miesz-
kalnych to kominki, gazo-
we podgrzewacze wody, 
piece węglowe, gazowe lub 

remontowe i konserwator-
skie 12 budynków wraz  
z podwórzami, jak również 
rewitalizację placu Niepod-
ległości z przedmurzem  
i iluminacją oraz przebudo-
wę ulicy Pereca. Pozyskane 
z Unii Europejskiej środki 
finansowe pokryją także 
część kosztów przebudo-
wanego placu Zamkowego 
z sąsiadującym skwerem 
oraz zmodernizowanej ulicy 
Garncarskiej. Województwo 
Łódzkie, jako partner pro-
jektu a zarazem właściciel 
nieruchomości położonej 
przy placu Pofranciszkań-
skim zobowiązuje się do jej 
kompleksowej rewitalizacji.

tarzach, przy grobach bli-
skich, spotykają się całe ro-
dziny. Jest to doskonały czas 
na to, by uzmysłowić sobie 
jak kruche jest ludzkie ży-
cie. To również okazja, aby 
przebaczyć sobie i innym – 
zarówno tym żyjącym, jak  
i zmarłym. W tych dniach za 
murami cmentarzy kwitnie 
handel nie tylko kwiatami  
i zniczami, ale również watą 
cukrową, kiełbasą z grilla, 
balonami, itp. Coraz głębiej 
wchodzimy w świat wszech-
obecnej konsumpcji. Może 
jest to również dobry czas, 
na to, by zastanowić się nad 
wartościami, którymi kieru-

w Polsce – mówi Marcin 
Witko, prezydent Tomaszo-
wa Mazowieckiego. - Po-
siada cztery strefy mrożenia 
lodu, nowoczesny system 
nagłośnienia i oświetle-
nia do transmisji HD. Cie-
szę się, że świetnie działa 
też system wentylacyjny  
i osuszający. Nie widzi-
my nigdzie pary, ani mgły,  
a wiemy, że tego typu obiek-
ty na świecie mają z tym 
duży problem. Mistrzostwa 
Polski na dystansach to im-
preza testowa. Musimy bo-
wiem jeszcze poznać obiekt 
i z tego względu jego ofi-
cjalne i uroczyste otwarcie 

olejowe i kuchnie gazowe. 
Szczelnie pozamykane okna 
(czasami jeszcze dodatko-
wo uszczelnione), pozakle-
jane kratki, brak otworów 
wentylacyjnych w drzwiach 
łazienkowych, jak również 
brak regularnych kontroli 
drożności przewodów wen-
tylacyjnych i kominowych 
sprawiają, że w naszych 
mieszkaniach lub domach 
możemy nie być bezpieczni. 
W niewietrzonych pomiesz-
czeniach bardzo łatwo może 
dojść do tragedii. 

PAJ

27.2010 br. na Zamku 
Królewskim w Piotrkowie 
Tryb. umowę dofinanso-
wania podpisali: prezydent 
Krzysztof Chojniak, marsza-
łek Witold Stępień oraz wi-
cemarszałek Dariusz Klim-
czak

Koszt realizacji projektu 
„Młode Stare Miasto” osza-
cowano na blisko 28 mln 
zł. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Poddziałania 
VI.3.2 Rewitalizacja i roz-
wój potencjału społeczno-
-gospodarczego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020.

MAT

jemy się w życiu. Zakupy  
i konsumpcja coraz czę-
ściej stają się aktywnością 
zastępczą, traktowaną jako 
skuteczny sposób redukcji 
niezadowolenia z własnej 
egzystencji. 

Kolejną kwestią jest 
także coroczna rywaliza-
cja Wszystkich Świętych 
z Halloween. Halloween, 
czyli wigilia Wszystkich 
Świętych, wywodzi się  
z celtyckiego święta i zosta-
ło rozpowszechnione przez 
irlandzkich imigrantów  
w USA. Jest to zwyczaj 
obchodzony nocą 31 paź-
dziernika. Wówczas dzieci 
i dorośli przebierają się np. 
za wampiry, czarownice czy 
duchy. Moda na to święto 
powoli dotarła również do 
Polski. W przedszkolach  
i szkołach dzieci przebiera-
ją się za straszne postacie 
filmowe, zaś w klubach czy 
kinach z tej okazji organi-
zowane są specjalne impre-
zy kulturalne dla dorosłych. 
Dopóki Halloween to tylko 
zabawy przedszkolaków, to 
nie ma powodu do paniki. 
Nie zapominajmy jednak  
o sferze sacrum tych i wielu 
innych świąt.

MAT

odbędzie się w grudniu – do-
daje.

Obiekt jest przystoso-
wany do organizowania za-
wodów sportowych rangi 
krajowej i międzynarodo-
wej. Spełnia wymogi zwią-
zane z organizacją koncer-
tów czy wystaw. Kubatura 
Areny Lodowej to 292 000 
m3. Oprócz toru długiego  
w obiekcie znajduje się bo-
isko do hokeja, w pełni wy-
posażone sale konferencyjne  
i sala do ogólnej rozgrzew-
ki. W ramach inwestycji po-
wstały również rozkładane 
boiska do piłki siatkowej, 
piłki ręcznej, koszykówki, 
korty tenisowe oraz tarta-
nowa bieżnia. Trybuny stałe  
i rozkładane pomieszczą 
około 3 tys. widzów. War-
tość inwestycji to 47 mln 
601 tys. zł. Dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki wyniosło ponad 19 
mln zł.

RP
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To pierwsza edycja tej 
imprezy w Glinie, ale jak 
mówi Edyta Michalak – 
sołtys wsi i jednocześnie 
przewodnicząca KGW oraz 
radna tego terenu – pew-
nie nie ostatnia, bo pomysł 
integracji i wspólnej za-
bawy bardzo spodobał się 
mieszkańcom. Wielu z nich 
mocno zaangażowało się 
w przygotowania, a dzięki 

Umowa o dofinanso-
wanie podpisana zosta-
ła w Urzędzie Miejskim  
w Opocznie. Urząd Marszał-
kowski w Łodzi reprezento-
wali Joanna Skrzydlewska 
- członek zarządu oraz Artur 
Bagieński - wicemarszałek 
województwa łódzkiego.  
Z ramienia gminy akt podpi-
sali burmistrz Opoczna Ra-
fał Kądziela oraz skarbnik 
Barbara Bąk. W spotkaniu 
uczestniczyli również za-
stępca burmistrza Zbigniew 
Sobczyk oraz sekretarz mia-
sta Tomasz Łuczkowski.  
Projekt wybrany do dofinan-
sowania zakłada realizację 
planu „Rewitalizacji zabyt-
kowego centrum Opoczna 
poprzez restaurację i moder-

I choć wszystko wyglą-
dało bardzo realistycznie, 
na szczęście były to tylko 
wojewódzkie ćwiczenia po-
żarnicze, które tym razem 
(18 października) odbyły się 
w Woli Krzysztoporskiej, na 
terenie po byłych zakładach 
chemicznych „Organika”.

Zgodnie ze scenariu-
szem ćwiczeń zapaliły się 
dwa budynki. Z jednego  
z nich trzeba było ewaku-
ować ranną osobę. Pozostałe 
samodzielnie opuściły miej-
sce zdarzenia. 

Podczas pożaru poszko-
dowanych zostało w sumie 
kilka osób. Jednego z pra-
cowników przygniótł ciężki 
element konstrukcyjny. Ko-

temu wszyscy zaproszeni, 
wśród których zaleźli się 
także: przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Głowacka  
i wójt Roman Drozdek, mo-
gli liczyć na pyszne przeką-
ski i gorące dania i – oczy-
wiście – pieczone ziemniaki. 
Była też zabawa przy muzy-
ce.

RP

nizację Muzeum Regional-
nego i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz adaptację 
zdegradowanego budynku 
przy Placu Kościuszki 20 na 
cele społeczne i kulturalne”. 
Po zakończeniu prac budy-
nek ten ma służyć mieszkań-
com skupionym w organiza-
cjach pozarządowych, tym 
którzy działają w grupach 
nieformalnych, jak również 
tym, którzy chcieliby się 
włączyć w działania społe-
czeństwa obywatelskiego. 
Funkcjonujące w jego ra-
mach organizacje prowadzić 
będą aktywność społecz-
ną, kulturalną i edukacyj-
ną na rzecz mieszkańców 
oraz działania dotyczące 
asymilacji społecznej osób 

lejna osoba doznała silnych 
poparzeń. Niestety zacza-
dzeniu tlenkiem węgla ule-
gło także trzech strażaków 
ochotników.

Ostatecznie obiekty uga-
szono. Udzielono też pomo-
cy wszystkim poszkodowa-
nym.

Ćwiczenia trwały oko-
ło 2 godzin. Wzięło w nich 
udział 19 zastępów straży 
pożarnej m.in. z Piotrkowa 
Trybunalskiego, Radomska, 
Bełchatowa – 9 z PSP i 10 
OSP, w tym pięć z terenu 
gminy Wola Krzysztopor-
ska (OSP Woźniki, OSP Go-
mulin, OSP Parzniewice i 2  
z OSP Wola Krzysztopor-
ska).

Pieczony ziemniak sposobem na integrację

Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Opoczna

Pożar gasiło prawie 100 
strażaków

Prawie 70 osób wzięło udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka, które 14 października zorganizowano w Domu Ludowym w Glinie.

W Urzędzie Miejskim w Opocznie podpisana została umowa na 
dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją zabytko-
wej części Opoczna. Opoczyński samorząd dostanie z Unii Euro-
pejskiej dotację w wysokości ponad 5 mln zł.

Ogień pojawił się w dwóch budynkach po byłych Wolskich Za-
kładach Przemysłu Barwników „Organika”. W jego gaszeniu bra-
ło udział prawie 100 strażaków OSP i PSP. Byli ranni i poparzeni 
– także wśród ochotników.

Wola Krzysztoporska

OpocznoWola Krzysztoporska

wykluczonych lub zagrożo-
nych ubóstwem. W budynku 
mieścić się będzie również 
Punkt Informacji Turystycz-
nej. W ramach zagospodaro-
wania przestrzeni publicz-
nych planuje się też remont 
ul. Kołomurnej, położonej 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie Placu Kościuszki oraz 
stworzenie parkingu przy ul. 
Szewskiej.

Łączna wartość za-
dania to 7.146.283,65 zł, 
w tym dofinansowanie  
z Unii Europejskiej w ra-
mach RPO 5.345.187,76 zł. 
Wkład Gminy Opoczno to 
1.801.095,89 zł. Prace będą 
rozłożone na kilka lat i za-
kończą się w 2020 roku. 

KG na podst. UM Opoczno

Działania obserwował 
zastępca łódzkiego komen-
danta wojewódzkiego PSP 
w Łodzi brygadier Grzegorz 
Janowski. Ćwiczenia oce-
niane były przez tzw. roz-
jemców, a wnioski i uwagi  
z tych obserwacji analizo-
wane będą przez Komendę 
Wojewódzką PSP w Łodzi.

Działaniom strażaków 
przyglądali się także: wójt 
gminy Wola Krzysztoporska 
Roman Drozdek, inspektor 
do spraw ochrony przeciw-
pożarowej Jan Czubała i ko-
mendant Zarządu Gminnego 
OSP w Woli Krzysztopor-
skiej druh Mirosław Jakub-
czyk.

RP

fot. UM Opoczno



Głównym celem pro-
gramu jest znaczące ograni-
czenie zjawiska przemocy  
w rodzinie w Bełchatowie, 
a także zwiększenie pomocy 
jej ofiarom.

Miasto będzie kła-
dło więc większy nacisk 
na prowadzenie różnych 
działań profilaktycznych 
oraz edukacyjnych, także  
w szkołach. Mają one przede 
wszystkim uświadamiać  
i uwrażliwiać mieszkańców 
Bełchatowa na problem 
przemocy, a także uczyć, jak 
jej przeciwdziałać. Poza tym 
organizowane będą warsz-
taty, projekty i szkolenia. 
Prowadzone będzie również 
szerokie poradnictwo spe-

Jest to przedsięwzięcie 
organizowane pod patrona-
tem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Hasło tego-
rocznego OTK brzmiało: „Ja 
na rynku pracy: moje talenty 
i moje kompetencje”.

Działania podejmowane 
przez doradców szkolnych 
w Kleszczowie były skiero-
wane nie tylko do uczniów 
liceum i technikum, ale rów-
nież do gości. 

- Młodzież ZSP mogła 
przez cały tydzień wyko-
nywać testy predyspozycji 
zawodowych, uczestniczyć  
w grze symulacyjnej „Jak 
osiągnąć sukces”, uczest-

cjalistyczne – rodzinne, psy-
chologiczne, pedagogiczne, 
prawne i socjalne oraz doty-
czące uzależnień. W ramach 
programu zwiększona zosta-
nie też skuteczność działań 
interwencyjnych i prawnych 
wobec osób stosujących 
przemoc. Chodzi głównie 
o częstsze zatrzymywanie 
sprawców przez policję, kie-
rowanie aktów oskarżenia 
do sądu, wydawanie naka-
zów opuszczenia mieszkania 
i zakazów zbliżania się do 
ofiar. Działania te mają na 
celu uświadamianie spraw-
com przemocy, że nie ma 
przyzwolenia na agresywne 
postępowanie i krzywdzenie 
członków rodziny, a kara za 

niczyć w wycieczce na 
Politechnikę Częstochow-
ską - informuje Katarzyna 
Wojtania, doradca zawodo-
wy. - Odbyło się również 
spotkanie z Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów 
z Bełchatowa.

Uczniowie szkół podsta-
wowych, którzy w minio-
nym tygodniu odwiedzili 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie, 
mieli okazję wziąć udział  
w zajęciach warsztatowych 
na temat talentów i uzdol-
nień. Dowiadywali się czym 
są kompetencje edukacyjno-
-zawodowe. Młodzież zwie-
dzała też szkolne pracownie 
i inne obiekty, z których ko-

STOP przemocy  
w rodzinie

Ogólnopolski Tydzień 
Kariery

Na ostatniej, XLI Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie został przy-
jęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

W dniach 16-22 października młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kleszczowie uczestniczyła w projekcie Ogólno-
polski Tydzień Kariery (OTK). 

Bełchatów Kleszczów

popełniane przestępstwa bę-
dzie nieunikniona. Miasto 
będzie prowadzić także sze-
reg działań, których głów-
nym celem ma być poprawa 
funkcjonowania rodzin do-
tkniętych przemocą. 

Okazuje się, że przemoc 
w rodzinie jest znaczącym 
problemem społecznym  
w Bełchatowie. Z roku 
na rok liczba zgłasza-
nych przypadków wzrasta.  
W ubiegłym roku 152 oso-
bom podejrzanym o stoso-
wanie przemocy w rodzinie 
policja założyła tzw. niebie-
skie karty. Dwa lata temu 
takich przypadków było 89. 

IT na podst. UM

rzystać mogą uczniowie LO 
i TNT w Kleszczowie.

Głównym celem imprez 
towarzyszących Ogólnopol-
skiemu Tygodniowi Kariery, 
było umożliwienie uczestni-
kom bliższego poznania sie-
bie i poszukiwania dróg dla 
rozwoju swoich uzdolnień  
i talentów.

RP
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Jednych już jesienna 
chandra dopadła, inni mają 
po prostu zły nastrój. Jedno 
jest pewne, jesienią coraz 
częściej narzekamy na złe 
samopoczucie. Główną tego 
przyczyną jest brak słońca. 
Jesienią szybciej robi się 
ciemno, a pogoda zmienia 
się jak w kalejdoskopie. Mó-
wimy sobie wtedy, byle do 
wiosny, ale do wiosny po-
zostało jeszcze prawie pół 
roku. Sposobów na poprawę 
samopoczucia jest bardzo 
wiele. Jednym pomaga do-
bra książka lub film, innym 
spacer a jeszcze innym cze-
kolada. Ważne jest to, żeby 
starać się myśleć pozytyw-
nie i nie siedzieć w domu. 
Spędzajmy jak najwięcej 
czasu na świeżym powie-
trzu. Nawet, jeśli pogoda 
jest brzydka, wybierzmy 

Jesienna deprecha
Pogoda w kratkę, krótsze dni, ponury nastrój, bezsenność, roz-
drażnienie, brak motywacji do działania. Jesienna chandra doty-
ka coraz większą liczbę Polaków. Jak sobie z nią radzić?

się na choć na krótki spacer. 
Na walkę z chandrą dobrze 
robi aktywność fizyczna, 
pójdźmy na basen, do si-
łowni czy poruszajmy się 
przy muzyce. Najważniejsze 
jest to żebyśmy nie wrośli  
w fotel, zajadając się chipsa-
mi lub słodyczami. Ale co, 
jeśli pomimo wszelkich na-
szych wysiłków stan przy-
gnębienia się utrzymuje? 
Może to jednak nie chandra 
ale jesienna depresja? Chan-
dra to stan przygnębienia, 
niezadowolenie z siebie  
i otaczającego świata - z któ-
rym jesteśmy sobie w stanie 
poradzić sami. Jeśli takie sa-
mopoczucie trwa dłużej i nic 
nie jest w stanie nam pomóc, 
wówczas możemy mieć do 
czynienia z depresją. Jesie-
nią bowiem może dopaść 
nas tzw. depresja sezonowa, 

Sezon na grypę
Jesienno-zimowa aura niestety sprzyja wzrostowi zachorowań 
na grypę. Nie powinniśmy jej bagatelizować. Powikłania pogry-
powe mogą być naprawdę bardzo poważne.

W Polsce zachorowania 
na grypę odnotowuje się  
w okresie od październi-
ka do kwietnia następnego 
roku, przy czym szczyt za-
chorowań przypada między 
styczniem a marcem. Gry-
py nie można lekceważyć, 
ponieważ dla niektórych 
osób z przewlekłymi cho-
robami – np. z chorobami 
serca, płuc, cukrzycą może 
ona stanowić poważne za-
grożenie dla zdrowia, a na-
wet życia bez względu na 
wiek – zwłaszcza dla osób  
z grupy podwyższonego 
ryzyka. Objawy grypy są 
bardzo nasilone. Rano bolą 
mięśnie i stawy a po kilku 
godzinach ma się już wyso-

ką gorączkę. Tym objawom 
grypy często towarzyszy 
suchy, męczący kaszel. Gry-
pa to ostra choroba zakaźna 
wywoływana przez wirus 
grypy, który atakuje drogi 
oddechowe. Grypą możemy 
się zarazić poprzez kontakt 
bezpośredni lub drogą kro-
pelkową. Dlatego bardzo 
ważne jest zachowanie od-
powiedniej higieny. Przede 
wszystkim bardzo często 
powinniśmy myć ręce, 
zwłaszcza gdy spędzamy 
dużo czasu w miejscach, 
gdzie przebywa dużo osób, 
jak sklepy, środki transportu 
publicznego, itp.

Poza wirusem grypy ist-
nieje wiele innych wirusów, 

które powodują objawy po-
dobne do grypy. W związ-
ku z tym, aby stwierdzić 
lub wykluczyć chorobę, 
najlepiej wykonać badania 
laboratoryjne w  stacji sani-
tarno-epidemiologicznej lub 
tzw. szybki test przyłóżko-
wy, który można wykonać  
w trakcie wizyty w gabine-
cie lekarskim. 

Pamiętajmy, że grypy nie 
powinniśmy bagatelizować, 
powinniśmy ją wyleżeć. 
Niedoleczona grypa daje po-
wikłania, dlatego najlepiej 
zostać w domu przynajmniej 
przez tydzień.

GRW

której nawroty pojawiają 
się najczęściej na przełomie 
jesieni i zimy. Depresja to 
jedno z najczęściej występu-
jących zaburzeń psychicz-
nych i koniecznie wymaga 
konsultacji psychiatrycznej, 
bowiem nie można jej ba-
gatelizować. Mogą pojawić 
się również myśli samobój-
cze. Depresja dopada coraz 
większą liczbę Polaków nie-
zależnie od wieku. Częściej 
jednak występuje u kobiet. 
Jej wzrost zauważalny jest  
w szczególności w listopa-
dzie. W większości wypad-
ków w walce z depresją sto-
suje się leki antydepresyjne, 
ale popularna staje się świa-
tłoterapia, w której wyko-
rzystuje się specjalne lampy, 
dające światło zbliżone do 
słonecznego. 

PAJ

10 faktów o zdrowiu, 
o których nie miałeś 
(prawdopodobnie)  

pojęcia:
•	Cukrzycę typu II najczęściej wykrywa się podczas standardowych badań 

okulistycznych;
•	Statystycznie przeciętny Polak pije 48 ml soku. Zalecana dzienna dawka 

przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) to 1 l;
•	Pamięć i koncentrację ułatwia aktywność fizyczna. Wystarczy 20 minut 

dziennie w postaci podnoszenia ciężarków, a poprawi się nasza pamięć 
długotrwała;

•	Na poprawę nastroju… magnez! Badania dowodzą, że osoby, borykające 
się z niedoborem magnezu częściej zmagają się z depresją. Magnez poleca-
ny jest również jako suplement leków antydepresyjnych;

•	Depresji przeciwdziała także czekolada. Regularne spożywanie czekolady 
zmniejsza podatność na np. schizofrenię;

•	Rakowi żołądka zapobiega jedzenie cebuli. Sól jednak zmniejsza działanie 
lecznicze tego warzywa;

•	W osiągnięciu szczupłej sylwetki pomoże nam ostra papryka, gdyż obniża 
ona poziom inuliny w organizmie dorosłego człowieka;

•	Pod żadnym pozorem nie powinno się brać aspiryny na czczo, ponieważ 
może zniszczyć błonę śluzową żołądka;

•	Na biegunie północnym czy południowym nie można się przeziębić.  
W panujących tam temperaturach giną wszystkie wirusy;

•	Ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu czy osteoporozy zmniejsza 
kontrolowane picie piwa.



Zdrowie

- Już ósmy rok nasz po-
wiat, jako jeden z nielicz-
nych samorządów w kraju, 
prowadzi akcję bezpłatnych 
szczepień przeciwko rako-
wi szyjki macicy i innym 
chorobom wywoływanym 
przez wirus HPV – mówi 
Waldemar Wyczachow-
ski, starosta bełchatowski.  
- Zdrowie jest wartością naj-
wyższą, dlatego zachęcam 

Szczepieniem zapobiec rakowi

nia dla mieszkańców czy też 
badania profilaktyczne gru-
czołu krokowego mężczyzn.

Do chwili obecnej  
z darmowych szczepień 
fundowanych przez powiat 
skorzystały dziewczynki  
z roczników '93, '94, '95, '96, 
'97, '98, '99 i 2000. Wyszcze-
pialność waha się od 81 pro-
cent (w pierwszej edycji) do 
33 procent w zeszłorocznej. 

do skorzystania z naszego 
programu profilaktycznego. 
W ciągu ostatnich ośmiu lat 
zaszczepiliśmy 2662 dziew-
czynki z terenu powiatu,  
w tym roku ze szczepień 
może skorzystać 350 dziew-
czynek. Przypomnę, że rów-
nież realizujemy inne inicja-
tywy prozdrowotne, jak np. 
akcję „Mój ekologiczny styl 
życia”, czyli bezpłatne bada-

Do tej pory powiat na szcze-
pienia przeciwko HPV wy-
dał półtora miliona złotych. 
W tym roku, podobnie jak 
w dwóch poprzednich, akcję 
szczepień realizować będzie 
Bełchatowskie Centrum 
Medyczne.

- W ubiegłym roku na 
szczepienie zgłosiło się tylko 
33 procent uprawnionych – 
mówi Magdalena Mosiołek, 

pielęgniarka koordynująca  
z BCM. - W tym roku mamy 
już sporo zapytań, więc 
mamy nadzieję, że chętnych 
będzie więcej. Niestety, ru-
chy antyszczepionkowe nie 
ułatwiają zadania, a wiele 
osób rezygnuje przez to ze 
szczepień.

BCM już rozpoczęło ak-
cję edukacyjno – informa-
cyjną. Rozdawane są pakiety 
informacyjne dla dziewczy-
nek i ich rodziców, bowiem 
to właśnie rodzice czy 
prawni opiekunowie muszą 
wyrazić zgodę na zaszcze-
pienie dziecka. 27 listopada 
ruszą zapisy chętnych, a od 
początku grudnia rozpocz-
nie się szczepienie pierwszą 
dawką szczepionki. 

Kampanie szczepień 
przeciwko HPV na terenie 
powiatu bełchatowskiego 
wspierały w poprzednich 
latach popularne celebrytki 
– Ilona Felicjańska, Graży-
na Wolszczak i Jolanta Fra-
szyńska. 

Rak szyjki macicy jest 
najczęstszą przyczyną zgo-
nów w Polsce. Na tle innych 
krajów Unii Europejskiej 
zajmujemy ostatnie, nie-
chlubne miejsce, jeśli chodzi 
o umieralność na tę chorobę. 
Codziennie średnio aż pięć 
Polek umiera na raka szyjki 
macicy. Szczepienia służą 
profilaktyce pierwotnej, ma-
jącej na celu wytworzenie 
przeciwciał w organizmach 
dziewcząt, które będą od-
powiedzią na infekcję wi-
rusem, który przenosi się 
drogą płciową. Sprzyja temu 
wczesna inicjacja seksualna, 
wielu partnerów, a nawet 
palenie papierosów. Profi-
laktyka wtórna, to badania 
cytologiczne. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia opubliko-
wała oficjalne stanowisko,  
w którym uznaje wirus HPV 
za problem zdrowia publicz-
nego o zasięgu globalnym. 
Co roku na raka szyjki maci-
cy zapada około pół miliona 
kobiet na świecie, z czego 
260 tysięcy umiera. 

www.gazeta-wiesci.pl W Wieści 7

Szczegółowe informacje oraz rejestracja 
szesnastolatek chętnych na bezpłatne 
szczepienie przeciw wirusowi HPV 

w punkcie szczepień 
w Bełchatowskim Centrum Medycznym 

(ul. 19 stycznia 12, pokój  21, tel. 44 
7331221, 44 7331222 nr wew. 29).  

Startuje kolejna edycja bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV, finansowana w całości z budżetu 
powiatu bełchatowskiego. W tym roku zaszczepić się będą mogły dziewczynki z rocznika 2001, zameldowane 
na terenie powiatu bełchatowskiego.

W propagowaniu bezpłatnych szczepień biorą udział popularne osoby. Aktorka 
Grażyna Wolszczak była w tym celu w Bełchatowie w 2013 roku.

Prawo do bezpłatnych szczepień ma w tym roku 350 szesnastolatek. Szczepion-
ka będzie podana w trzech dawkach, w odstępach kilku miesięcy.
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Statystyki pokazują, że 
coraz więcej z nas odczuwa 
ból kręgosłupa. Czym Pana 
zdaniem jest to spowodowa-
ne?

W ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat częstość 
występowania zmian zwy-
rodnieniowych kręgosłu-
pa wzrosła kilkakrotnie. 
Przyczyną tego niewątpli-
wie jest negatywny wpływ 
współczesnej cywilizacji, 
zmieniający niejednokrotnie 
tryb naszego życia. Blisko 
70% wszystkich pacjentów 
w 40 a nawet w 30 roku ży-
cia odczuwa ból kręgosłupa. 
Co czwarty pacjent, przy-
chodzący do lekarza pierw-
szego kontaktu zgłasza się 
właśnie z taką dolegliwo-
ścią. Zauważamy również, 
że średnia wieku pacjentów 
z bólem kręgosłupa obniża 
się z każdym rokiem. Mamy 
coraz młodszych pacjentów, 
nawet kilkunastoletnich. 
Młodzi ludzie są słabsi fi-
zycznie, mam tu na myśli 
słabe tzw. mięśnie postu-
ralne stanowiące naturalny 
gorset mięśniowy każdego 
człowieka oraz wady po-
stawy. Najczęstszym powo-
dem bólu kręgosłupa są jego 
przeciążenia, które wynikają 
głównie z nieznajomości 
biomechaniki kręgosłupa  
i niewłaściwego wykonywa-
nia podstawowych czynno-
ści życia codziennego, np. 
podnoszenia ciężkich przed-
miotów czy wielogodzinnej 
pracy siedzącej. Na skutek 
tych przeciążeń dochodzi 
najczęściej do zablokowania 
segmentu ruchowego krę-
gosłupa, uszkodzenia jego 
wrażliwych struktur, co sta-
nowi podstawową przyczy-
nę bólu.

Jaka grupa społeczeń-
stwa głównie skarży się na 
ból kręgosłupa?

Na bóle kręgosłupa  
w równej mierze skarżą 
się kobiety jak i mężczyź-
ni. Jeśli chodzi o grupy za-
wodowe, to głównie są to 
pracownicy biurowi i kie-

Skuteczna walka z bólem kręgosłupa

nie przyczyn odczuwanych 
dolegliwości. Dokładnej 
diagnostyki lekarz nie może 
wykonać np. w sposób ma-
nualny lub poprzez rozmo-
wę czy obserwację pacjenta 
wykonującego określone 
ćwiczenia. Są oczywiście 
inne sposoby obiektywne-
go diagnozowania jak np. 
zdjęcie rentgenowskie, na 
którym widoczny jest tylko 
układ kostny. Dokładniejsze 
jest badanie tomografem,  
a jeszcze lepsze rezonansem 
magnetycznym. Ale trzeba 
niestety wziąć pod uwagę 
to, że na tego typu badania 
czas oczekiwania przekra-
cza nawet kilka miesięcy. 
Poza tym, dla potrzeb terapii 
zachowawczej jest nam po-
trzebne zupełne inne, także 
obiektywne badanie, a mia-
nowicie określenie zaburzeń 
funkcjonalnych (translato-
rycznych). I właśnie meto-
dą terapeutyczną, którą od 
wielu lat propaguję i wy-
konuję, szkoląc się w Sta-
nach Zjednoczonych, jestem  
w stanie obiektywnie i wła-
ściwie  zdiagnozować pa-
cjenta. Chodzi oczywiście 
o Terapię Wielokrotnego 
Impulsu. Diagnozujemy pa-
cjenta przy pomocy czułej 
głowicy, która wysyła poje-
dynczy impuls mechanicz-
ny, czyli uderzenie. Jest to 
głowica interaktywna, od-
bierająca wielkość napięcia 
tkanki mięśniowej na po-
szczególnych segmentach 
kręgosłupa i ukazująca wy-
nik na monitorze urządzenia, 
nałożony na grafy wartości 
fizjologicznych. Badając  
w ten sposób cały kręgo-
słup, możemy określić jego 
zaburzenia funkcjonalne na 
wszystkich poziomach. Jest 
to tym bardziej ważne, gdyż 
kręgosłup zawsze powin-
niśmy traktować jako jed-
ną całość, a nie skupiać się 
tylko na bolącym miejscu, 
gdyż przyczyna bólu może 
występować nie tylko tam, 
gdzie pacjent wskazał. Po 
prawidłowym zdiagnozo-
waniu, jesteśmy wstanie za 
pomocą tej samej głowicy 
przywrócić funkcjonalność 

rowcy, czyli osoby prowa-
dzące siedzący tryb życia, 
jak również większość pra-
cowników fizycznych. Poza 
tym, pacjentów możemy po-
dzielić na dwie grupy: tych, 
którzy w ogóle nie ćwiczą 
i nie przywiązują wagi do 
aktywności fizycznej i na 
tych, którzy ćwiczą regular-
nie np. w siłowniach, fitness 
klubach, ale niestety robią to 
niewłaściwie, szkodząc swo-
jemu kręgosłupowi. Niestety 
zdarza się, że osoby prowa-
dzące tego typu zajęcia rów-
nież nie posiadają fachowej 
wiedzy w tej dziedzinie. 
Kolejną grupą pacjentów, 
którzy do nas trafiają są oso-
by, wcześniej próbujące już 
leczyć bóle kręgosłupa, ale 
nie było ono właściwe oraz 
prawidłowo zdiagnozowane. 
Mam tu na myśli np. masaże 
czy rozluźnianie mięśni, co                         
w efekcie później przyczy-
nia się nawet do większych 
dolegliwości. Nie w każdym 
przypadku masaż kręgosłu-
pa jest wskazany. Najważ-
niejsze u pacjentów z bólem 
kręgosłupa jest leczenie 
zachowawcze, skierowane 
na przyczynę, a nie tylko 
na zmniejszenie objawów. 
Z doświadczenia wiem, 
że na leczenie operacyjne 
zbyt pochopnie kieruje się 
pacjentów. Z danych staty-
stycznych wynika, że około 
80% pacjentów niepotrzeb-
nie zostało poddanych ope-
racji kręgosłupa, a leczenie 
można było wykonać me-
todą zachowawczą, nawet  
i w przypadkach przepukli-
ny czy wypukliny krążków 
międzykręgowych. Istnieje 
wiele pozachirurgicznych 
sposobów leczenia.

Specjalizuje się Pan  
w leczeniu bólów i dysfunk-
cji kręgosłupa w oparciu  
o nową amerykańską meto-
dę - Multiple Impulse The-
rapy (MIT), czyli Terapię 
Wielokrotnego Impulsu. Na 
czym ona polega?

W leczeniu bólów kręgo-
słupa rzeczą najważniejszą 
jest właściwe zdiagnozowa-

ruchową stawów kręgosłu-
pa, dokonując ich mobili-
zacji i odciążyć uciskane 
struktury, tym samym do-
prowadzając do skutecznego 
działania przeciwbólowego. 
Podczas zabiegu głowica 
emituje odpowiednią ilość 
uderzeń z częstotliwością 
od 2 do 40 Hz, przy czym 
spowalnia i przyspiesza 
sama, w zależności od tego, 
jaka jest odpowiedź tkanki,  
w którą ten impuls trafia. 
Warto zaznaczyć, że fala, 
którą emituje głowica jest 
falą wibroakustyczną. Cała 
terapia trwa od 2 do 5 za-
biegów, a jej długość jest 
uzależniona od stopnia za-
awansowania choroby czy 
wielkości zmian zwyrodnie-
niowych. Zabieg sam w so-
bie jest bezbolesny a z opinii 
wielu pacjentów wynika, że 
wręcz przyjemny, ponieważ 
następuje odczuwalne od-
ciążenie uciskanych struktur 
i miejsca bolącego. Zasadni-
czą zaletą tej metody jest jej 
skuteczność. Amerykańskie 
oraz polskie publikacje me-
dyczne, opierając się na licz-
nych badaniach klinicznych, 
potwierdzają skuteczność 
przeciwbólową Terapii Wie-
lokrotnego Impulsu na po-
ziomie ponad 87% pacjen-
tów leczonych tą metodą.

Od kiedy leczy Pan pa-
cjentów stosując Terapię 
Wielokrotnego Impulsu?

Tę nowatorską ame-
rykańską metodę lecze-
nia wprowadziłem w na-
szym kraju jako pierwszy.                    
W 2004 r. sprowadziłem  
z zagranicy urządzenie Pul-
StarFRAS do Piotrkowa 
Trybunalskiego. Od tamtej 
pory w moim gabinecie z tej 
terapii skorzystało blisko 40 
000 pacjentów z całej Pol-
ski. Niektórych pacjentów 
udało się ochronić wręcz 
przed skalpelem. Plusem 
tej metody jest w zasadzie 
brak jej  przeciwwskazań, 
poza np. rakiem kości czy 
przy bardzo zaawansowa-
nej osteoporozie. Nie ma 
również żadnych skutków 

ubocznych, co więcej, jest 
to jedyna terapia, którą moż-
na stosować nawet u kobiet  
w ciąży, gdyż nie występuje 
tu działanie pól magnetycz-
nych czy elektromagne-
tycznych. Każdego naszego 
pacjenta staramy się także 
wyedukować. Uświadamia-
my go, czego mu nie wolno 
robić, skąd się biorą jego do-
legliwości i jak ma ćwiczyć, 
żeby wzmocnić mięśnie 
przykręgosłupowe.

Czy dolegliwościom krę-
gosłupa można zapobiec?

Bardzo dużym proble-
mem jest brak właściwej 
profilaktyki. Nie ma na nią 
odpowiednich pieniędzy,  
a dużo większe środki póź-
niej państwo wydaje na 
leczenie dolegliwości krę-
gosłupa, których można by 
było uniknąć. Zespoły bó-
lowe kręgosłupa stanowią 
poważny problem zarówno 
ekonomiczny jak i spo-
łeczny. A profilaktyka jest 

bardzo ważna, zwłaszcza 
edukacja zdrowotna społe-
czeństwa. Powinniśmy mieć 
świadomość tego, jak waż-
ną rolę odgrywa kręgosłup, 
który jest osią naszego ciała 
i przenosi wszystkie obcią-
żenia. Dlatego, tak ważne 
jest przestrzeganie zasad 
właściwego schylania, dźwi-
gania i wypoczywania. Aby 
nie odczuwać bólu, powin-
niśmy wykonywać odpo-
wiednie ćwiczenia w celu 
utrzymania fizjologicznego 
zakresu ruchów w stawach 
kręgosłupa oraz siły jego 
mięśni. U pacjentów, którzy 
ćwiczą regularnie, niektó-
re dolegliwości kręgosłupa 
leczy się bardzo szybko.  
A gdy już te problemy nie-
stety się pojawią, bardzo 
ważne jest uświadamianie 
ludzi na temat wyboru odpo-
wiedniego miejsca i metody 
leczenia bólów kręgosłupa.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała 

Justyna Pająk

O bólach kręgosłupa i walce z nimi rozmawialiśmy z dr n. med. Mariuszem Pingotem, wieloletnim specjalistą rehabilitacji leczniczej 
i właścicielem Kliniki Fizjoterapii, Ortopedii i Rehabilitacji „FiortClinic” w Piotrkowie Trybunalskim.
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Zdrowie

Cukrzyca jest chorobą 
przewlekłą, z grupy me-
tabolicznych. Cechuje się 
podwyższonym stężeniem 
glukozy we krwi (hiper-
glikemia). Jest skutkiem 
zaburzeń wydzielania albo  
w ogóle działania insuliny. 

Najczęstszymi objawa-
mi cukrzycy są: senność, 
wielomocz (nagminne od-
dawanie dużych ilości mo-
czu), drętwienie rąk i nóg, 
zwiększony apetyt lub brak 
łaknienia, suchość w ustach, 
ogólne osłabienie, nadmier-
ne chudnięcie, zwiększone 
pragnienie, a także stany 
zapalne skóry. Te objawy  
w większym stopniu definiu-
ją cukrzycę typu I, gdyż typ 

Cukrzyca ukończyli 45 rok życia.
 Chorzy na cukrzy-

cę do końca życia muszą 
przyjmować leki, które  
w pewien sposób przywra-
cają prawidłowe funkcjo-
nowanie tkanek i narządów  
w organizmie człowieka. 
Niestety, ich działanie nie 
jest długofalowe i chory 
musi je regularnie przyjmo-
wać. W związku z tym rodzi 
się pytanie: czy w jakiś spo-
sób możemy zapobiec roz-
wojowi cukrzycy?

Nie da się zapobiec roz-
wojowi cukrzycy typu I, 
chociaż prowadzone są ba-
dania medyczne, które po-
zwoliłyby na eliminację tej 
choroby. Zupełnie inaczej 
jest w przypadku II typu 
cukrzycy, której w pewien 
sposób da się zapobiec. 
Przede wszystkim właściwa 
dieta, aktywność fizyczna 
oraz brak nadwagi może 
eliminować patogeny tej 
choroby. Dlatego tak ważne 
w profilaktyce cukrzycy jest 
utrzymanie proporcjonal-
nej wagi ciała do wzrostu. 

II zazwyczaj jest bezobja-
wowy. Tylko specjalistyczne 
badania mogą ją ujawnić. 
Dlatego niezmiernie ważne 
w tym kontekście są regular-
ne kontrole poziomu gluko-
zy we krwi. 

Wyższe ryzyko zacho-
rowania na cukrzycę wy-
kazują osoby z nadwagą,  
o predyspozycjach genetycz-
nych (jeśli chorują rodzice 
lub rodzeństwo), chorujące 
na tzw. cukrzycę ciążową, 
z nadciśnieniem tętniczym,  
o małej aktywności fizycz-
nej. Mimo tego, Polskie To-
warzystwo Diabetologiczne, 
zaleca regularne (co 3 lata) 
badania poziomu glukozy 
we krwi wszystkim, którzy 

Także redukcja nadmiernej 
ilości tłuszczów i cukrów  
w diecie dzieci i dorosłych 
powoduje mniejsze obcią-
żenie ryzykiem rozwoju 
cukrzycy typu II. Oporność 
na insulinę w organizmie 
zmniejszają warzywa i owo-

ce, jako niezbędny element 
codziennego jadłospisu, 
gdyż zawierają witaminy, 
minerały oraz flawonoidy. 

Wykrycie cukrzycy we 
wczesnej fazie zapobiega 
jej powikłaniom, a przede 
wszystkim – śmierci. Nie-

leczona cukrzyca powo-
duje zmiany miażdżycowe  
w naczyniach, powstanie 
zaćmy cukrzycowej oraz ja-
skry, zwiększa ryzyko udaru 
mózgu i zawału czy nawet 
śpiączkę.

AK

Według szacunku, w 2030 r. na cukrzycę 
będzie chorowało ponad 360 mln ludzi na 
całym świecie. Czym jest cukrzyca? Kto 
jest najbardziej narażony na zachorowa-
nie? I jakie są jej najpowszechniejsze ob-
jawy? 
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Jak wzmocnić swoją  
odporność na jesień i zimę?

Nasza naturalna odpor-
ność spada, kiedy zbliża się 
pora jesienno-zimowa. Nie-
stety jest to czas, w którym 
w powietrzu zbiera się armia 
nieproszonych gości, mowa 
oczywiście o bakteriach  
i wirusach przygotowują-
cych się do wojny. Będzie 
to wojna z naszym układem 
odpornościowym. Placem 
boju będą nasze drogi odde-
chowe: nos, krtań, oskrzela  
i oczywiście płuca. Na 
szczęście w tym wszystkim 
jest i dobra wiadomość, nie 
jesteśmy zupełnie bezbron-
ni. Znajduje się w nas ukryta 
armia z pokaźną wolą wal-
ki- czyli komórki układu im-
munologicznego. Postaram 
się krótko i zwięźle omówić 
jego ważną funkcję.

Układ odpornościowy 
(immunologiczny) to cało-
dobowy strażnik naszego  
organizmu, dba o nasze bez-
pieczeństwo. To właśnie on 
codziennie zmaga się z masą 
drobnoustrojów i z innymi 
czynnikami, pochodzącymi 

z naszego środowiska, przez 
co pracuje non stop na wyso-
kich obrotach. Mikroorgani-
zmy czyhają, aż odporność  
ulegnie osłabieniu. Układ 
odpornościowy posiada 
jednak pewną zdolność  - 
rozpoznaje i zapamiętuje 
poszczególne drobnoustro-
je. Gdy nasz organizm raz 
zostanie zakażony przez 
jakieś chorobotwórcze wi-
rusy i bakterie, powstaną  
w nim tzw. komórki pamięci 
immunologicznej. Gdy ten 
drobnoustrój kolejny raz nas 
zaatakuje - zostanie przez 
odpornościowy wywiad już 
rozpoznany i zniszczony. 

Podstawowym zadaniem 
układu immunologicznego 
jest również odróżnienie 
obiektów własnych od ob-
cych oraz mobilizacja ustro-
ju do zniszczenia potencjal-
nego przeciwnika, zwanego 
antygenem. Antygenem na-
zywa się cząsteczkę zdolną 
wywołać odpowiedź odpor-
nościową ustroju. Może nią 
być cząstka wirusa, białka 

witaminy D3. Ten spadek 
pogarsza również działanie 
układu immunologicznego. 
Kolejnym czynnikiem jest 
fakt, że w porze jesienno-
-zimowej więcej czasu spę-
dzamy szczelnie zamknięci 
w swoich domach, bez co-
dziennej dawki  ruchu, który 
przede wszystkim ma za-
pewnić naszemu organizmo-
wi niezbędną dostawę tlenu. 
Chłodna aura nie powinna 
nas zniechęcać do spacerów 
na świeżym powietrzu. To 
właśnie wtedy nasz orga-
nizm najbardziej się hartuje. 

Teraz już wiesz jak waż-
ną rolę spełnia Twój układ 
odpornościowy. A co robisz 
by go wzmocnić?  Często 
bagatelizujemy sygnały, 
które nam wysyła poprzez 
różnego rodzaju sygnały np: 
katar, kaszel, gorączkę itp.

Osobiście uważam, że 
o  układ odpornościowy 
powinniśmy troszczyć się 
przez cały rok. Spełnia on 
bowiem niezwykle ważną 
funkcję – chroni nas  przed 

oraz inne elementy budo-
wy bakterii, pierwotniaków 
i pasożytów, toksyny, inne 
substancje. Struktura układu 
odpornościowego przypo-
mina organizację sił zbroj-
nych. Naczelnym dowódcą 
jest grasica zaś sztabem 
operacyjnym produkowane 
przez nią komórki limfa-
tyczne (limfocyty). Komór-
ki limfatyczne powołują do 
życia różnego rodzaju for-
macje. A więc, gdy w ostrej 
infekcji powiększają się 
węzły chłonne – to znak, 
że układ immunologiczny 
żąda posiłków i zwiększa 
moc bojową.Celem komó-
rek odpornościowych jest 
chronić nas przed infekcją, 
ale gdy już do niej dojdzie 
– zwalczać mikroby bezli-
tośnie. Jesienią i zimą je-
steśmy bardziej podatni na 
różnego rodzaju infekcję. 
Jednym z wielu powodów 
może być np. krótszy dzień, 
a z nim mniejsza  ilość słoń-
ca, czego konsekwencją jest 
mniejsza ilość wytwarzanej 

atakującymi mikroorgani-
zmami chorobotwórczymi, 
a nawet przed choroba-
mi nowotworowymi. Bez 
wzmocnienia układu od-
pornościowego nie liczmy 
na zdrowie. Proponuję byś 
od dziś  zaczął szczególnie  
o niego dbać. Mam dla 
Ciebie  prostą metodę, któ-
ra przyniesie oczekiwany 
efekt. Doładuj go biologicz-
nymi dodatkami żywienio-
wymi! Zapewne będą wam 
znane te produkty ale więk-
szości w teorii, jednak pro-
ponuję abyś wprowadził ją 
w  praktykę. Zacznij syste-
matycznie stosować :

Witamina E-  jeden  
z najsilniejszych antyok-
sydantów występujących  
w przyrodzie, strażnik na-
szego zdrowia.

- Witaminę C ale  bez-
względnie  z bioflawono-
idami - pomaga w prawi-
dłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego.

Czosnek-  to niezawod-
ny, bezpieczny naturalny an-
tybiotyk.

Cynk z tymiankiem - 
wspiera naturalną obronę 
organizmu. Ma kojące dzia-
łanie na gardło oraz struny 
głosowe.

Liść Oliwny - wspiera 

kondycję górnych dróg od-
dechowych oraz całego sys-
temu odpornościowego.

Witamina D3- odgry-
wa najważniejszą rolę we 
wzmacnianiu naturalnych 
sił obronnych organizmu. 
Pamiętaj, że witamina ta 
rozpuszczalna jest w tłusz-
czach.  

Pamiętaj - Profilaktyka 
to inwestycja w swoje zdro-
wie, lepiej zapobiegać niż 
leczyć!!!

Jeśli masz problem zdro-
wotny i chcesz to skonsulto-
wać - napisz lub zadzwoń. 

Naturopta
Monika Zawodzińska
kontakt@CentrumNatu-
ropatii.pl
tel. 731-645-652
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Zaćma to częściowe 
lub całkowite zmętnienie 
soczewki. Soczewka traci 
wówczas swoją  najistot-
niejszą cechę optyczną,  
a mianowicie przejrzystość. 
Zaćma bywa nazywana tak-
że kataraktą, bowiem w Sta-
rożytności sądzono, że jej 
przyczyną jest płyn zapalny, 
który spływa z mózgu do 

Zaćma, czyli świat 
widziany przez mgłę
Przedmioty tracą ostrość i kontury, a świat widziany jest jakby 
przez zamgloną szybę. Postępuje bezboleśnie i powoli, dlatego 
dla chorego jest trudno uchwytna. Mowa o zaćmie, która należy 
do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń oczu.

oka tak gwałtownie, jak po 
katarakcie na Nilu.

Prawie co 50 Polak cho-
ruje na zaćmę. Rozróżniamy 
zaćmę wrodzoną oraz zaćmę 
nabytą.

Zaćma wrodzona może 
występować jako zmiana 
dziedziczna lub jako wynik 
uszkodzenia płodu. Może 
być ona również następ-

stwem uszkodzenia pro-
mieniami jonizującymi lub 
lekami.

Objawami zaćmy wro-
dzonej są:

-  biała źrenica,
- odruch palcowo-oczny 

Franceschettiego, polegają-
cy na uciskaniu przez nie-
mowlę oczu piąstkami. 

Zaćma nabyta, czyli star-
cza i wtórna, może ona być 
spowodowana naturalnym 
procesem starzenia się, cho-
robą (najczęściej cukrzycą), 
długotrwałym przyjmowa-
niem niektórych leków (np. 
sterydów), bądź urazem (np. 
wstrząśnieniem czy poraże-
niem prądem elektrycznym). 

Zdecydowana większość 
zachorowań na zaćmę zwią-
zana jest jednak z procesem 
starzenia, gdyż z wiekiem 
zmienia się równowaga 
biochemiczna i osmotycz-
na niezbędna do utrzyma-
nia przejrzystości soczew-
ki. Zaćma starcza ujawnia 
się najczęściej ok. 60-65 r. 
życia i objawia się stopnio-
wym obniżaniem ostrości 
wzroku, czyli: zamglonym 
widzeniem, problemami  
z widzeniem w jasnym 
świetle, szybkim męczeniem 
się oczu, zniekształconym 
widzeniem przedmiotów. 
Zazwyczaj zaćma ataku-
je jedno oko, a po jakimś 
czasie drugie. Jednak może 
być jedno lub obustronna. 
Bez leczenia, jej objawy 
się nasilają, utrudniając 
normalne funkcjonowanie.  
W najbardziej skrajnej po-
staci, chory może nawet 
mieć wrażenie, że nic nie 
widzi. Nie oznacza to jednak 
ostatecznej utraty wzroku, 
gdyż nie powoduje ona nie-
odwracalnego uszkodzenia 

nerwu wzrokowego. Lecze-
nie lekami może spowolnić 
rozwój zaćmy na jakiś czas, 
jednak najlepsze rezultaty 
daje leczenie chirurgicz-
ne polegające na usunięciu 
zmętnionej soczewki i zastą-
pieniu jej sztuczną. Ponadto 
bezbolesną metodą leczenia 

zaćmy jest fakoemulsyfika-
cja, czyli laserowe rozbija-
nie zmętnionej masy. Przed 
zaćmą trudno się uchronić. 
Jednak pamiętajmy o tym, 
że łatwo ją wykryć, dlatego 
warto regularnie badać swój 
wzrok.

PAJ
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Warto przeczytać

Warto posłuchać

Gayle Forman 
Zostaw mnie

Mateusz Ziółko  
Na nowo

Książka Gayle’a Forma-
na opowiada o zapracowa-
nych matkach, które zajmują 
się dziećmi i domem. Głów-
na bohaterka Maribeth Klein 
myśli o ucieczce i odpoczyn-
ku. Pakuje się i wyjeżdża, 
patrzy na swoje życie z innej 
pespektywy. Odkrywa w so-
bie tajemnice, o których nie 
wiedziała.

Zostaw mnie to opowieść 
o lękach i skomplikowanych 
dylematach moralnych.  
W tej wnikliwej obserwacji 
współczesnego macierzyń-
stwa nic nie jest proste. Bo 
nie ma łatwych odpowie-
dzi na  pytanie: czy Mari-
beth słusznie robi uciekając  
z domu? Książka skupia się 
na przedstawieniu trudnego 
podziału ról w małżeństwie  
i rodzinie. To także opo-
wieść o poświęceniu i kom-
promisie, by dzielić życie  

z osobą, którą się kocha. 
Można krótko powie-

dzieć, że jest to opowieść  
o kobietach dla kobiet, ale 
z odrobiną dystansu powin-

ni ją przeczytać także męż-
czyźni – mężowie i ojcowie. 
To książka na chłodne, je-
sienne wieczory, od której 
nie można się oderwać. 

Debiutancki album Ma-
teusza Ziółko, zwycięzcy 
The Voice of Poland, któ-
ry już zdążył zdobyć status 
złotej płyty. Krążek zawiera 
12 tytułów. Trzy piosenki: 
Szkło, W płomieniach i 7 
rzeczy to największe hity 
tego albumu. Mateusz Ziół-
ko nagrał płytę Na nowo we 
współpracy z Sylwią Grzesz-
czak i Liberem. Muzykę 
skomponowali: Przemysław 
Puk, Jarosław Baran, Ka-
tarzyna Chrzanowska oraz 
sam Ziółko. 

Krążek Mateusza Ziół-
ko to jedna z muzycznych 
must have tego roku. Ciepła 
i liryczna. Muzyka, do której  
z chęcią będziemy wracać  
o każdej porze dnia.

Warto zobaczyć
Thor: Ragnarok

nieuchronną zagładą. By 
ją powstrzymać Thor bie-
rze udział w walce gladia-
torów, gdzie mierzy się 
z innym herosem z uni-
wersum Marvela… Roz-
złoszczonym, gniewnym  
i wiecznie zielonym alter 
ego doktora Bannera – Hul-
kiem.

Trzecia część przygód 
Thora to film akcji z ga-
tunku fantasy. Pełen do-
brych żartów i dobrej zaba-
wy. Film  Waititi to obraz  
z przesłaniem o poświęce-
niu siebie w imię większego 

dobra i zdobywaniu szacun-
ku. Pokazuje też, że herosi 
oraz bogowie są zwyczaj-
nymi ludźmi, z miłostka-
mi i słabościami. Obnaża 
to przede wszystkim Loki, 
który powraca do świata 
Thora w wielkim stylu. 

Thor: Ragnarok to film 
z pogranicza akcji, fantazy 
i komedii. Dużo dobrych 
żartów i widowiskowe efek-
ty specjalne to niewątpliwe 
atuty tego najnowszego ob-
razu z uniwersum Marvela.

W kinach najnowszy 
film o przygodach Thora. 
To część większego przed-
stawienia świata komikso-
wego uniwersum Marvela  
i Disney’a. 

Najnowszy film o przy-
godach Thora, reżysera 
Taika Waititi, uważany jest 
obecnie za najlepszy film  
o Assgardczyku. Historia 
tego obrazu nawiązuje do 
nordyckich sag o końcu 
świata bogów. Chris Hem-
sworth, grający tytułową 
postać zrobi wszystko, by 
ocalić ojczysty świat przed 
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Dynia - skarbnica witamin i minerałów
Dynia należy do rodziny 

dyniowatych. Jest rośliną 
roczną pochodzącą z Ame-
ryki. Rodzina dyniowatych 
obejmuje około 760 gatun-
ków. W naszym kraju upra-
wiana jest najczęściej od-
miana dyni olbrzymiej i dyni 
zwyczajnej. Owoce dyni to 
duże kule zawierające dużo 
płaskich nasion. Zbiór doj-
rzałych owoców przypada 
pod koniec lata. 

Dynia to warzywo boga-
te w witaminę A, witaminy  
z grupy B (B1 i B2), C, D  
i PP, kwas foliowy i dużą 
dawkę beta-karotenu oraz 
składniki mineralne, takie 
jak: potas, magnez, żela-
zo, miedź, wapń czy fosfor, 
natomiast zupełnie pozba-
wiona jest sodu. Dynia jest 
doskonałym źródłem białka 
i błonnika. Na uwagę za-
sługuje też fakt, że jest ona 
niskokaloryczna i dlatego 
zalecana jest osobom z nad-
wagą i mającym problemy 
z układem pokarmowym. 

Pomaga w leczeniu zaparć, 
regulując pracę jelit i wzma-
gając procesy trawienne  
a także oczyszcza nasz orga-
nizm z trujących produk-
tów przemiany 
materii. Działa 
odkwa -
s z a -
j ą -

co. 
P o -
n a d t o 
posiada wła-
ściwości prze-
ciwzapalne i ma dodatni 
wpływ na podniesienie od-
porności organizmu. Działa 
moczopędnie i dlatego po-
mocna jest przy odczuwa-
nych dolegliwościach pę-

świeże nasiona dyni należą 
do najskuteczniejszych środ-

ków stosowanych 

przy zakażeniach 
pasożytami jelitowymi, mię-
dzy innymi owsikami i ta-
siemcem, glistami ludzkimi. 

cherza moczowego i nerek. 
Zalecana jest również oso-
bom z nadciśnie-

niem tętniczym 
i miażdżycą, ponieważ sku-
tecznie obniża we krwi po-
ziom cholesterolu. Poza tym 

Sprzedam 3 ha
–grunty

inwestycyjne
przyległe

do S-8
w Konopnicy

koło
Rawy

Mazowieckiej.
Szerokość 86 m.
tel.. 514 30 20 89 

ZATRUDNIMY 
OD ZARAZ osoby do 
sprzątania oraz bryga-
dzistę serwisu sprzątają-
cego. Praca w markecie 
budowlanym  
ul. Szparagowa w Łodzi. 
Kontakt 601 156 466

OGŁOSZENIA
USŁUGI REMONTOWO-
-BUDOWLANE: gładzie,
karton-gips, wylewki, 
mozaika, glazura-terakota, 
elewacja, itp. 
Tel. 505 096 053

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
1zł za 1kg AUTOSKUP
wszystkie 888 460 461

Wykonujesz pracę ślusar-
skie? Masz uprawnienia na 
spawanie? Pracuj w nor-
malnej firmie w Piotrkowie 
na umowę o pracę, stawkę 
wynegocjuj z kierownikiem. 
Kontakt pod nr 507 177 958

Sprzedam mieszkanie 
32 m2 na osiedlu Wyzwo-
lenia w Piotrkowie Trybu-
nalskim.
Tel.: 605737751.

Zatrudnimy elektryków  
i pomocników elektryków, 
tel. 42 214 07 00 

Betonowe wylewki agrega-
tem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959

Wylewki agregatem zaciera-
ne mechanicznie
tel. 600 086 995.

Posiadam uprawnienia bu-
dowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporzą-
dzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655

Zatrudnię kierowców  
w transporcie międzynaro-
dowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Du-
cato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,  
601 348 969

Poszukujemy przewoźników 
do ciągania naszych naczep 
w kółkach na trasie Finlan-
dia – Europa Południowa 
(Polska, Słowacja, Czechy, 
Austria, Węgry, Słowenia, 
Włochy, Rumunia)
Kontakt: 
Katarzyna Warpechowska, 
tel. 783 965 398

Kupię Fiata 125p 1968-1973 
tel.  691150515

Powierzchnia do wynajęcia 
ok. 19 m2 w miejscowości 
Rusiec przy ul. Dworcowej  
z przeznaczeniem pod 
punkt gastronomiczny. 
Numer kontaktowy: 
695 803 472

ZATRUDNIMY osoby  
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do sprzątania 
marketów wŁodzi  
i Tuszynie. Umowa  
o pracę. Kontakt pon. - pt.  
w godz. 8-15, 
tel. 601 156 466

Natomiast zawarte w pest-
kach dyni fitosterole działa-
ją hamująco w powstawaniu 
stanu zapalnego gruczołu 

krokowego. Nasiona dyni 
mają wyjątkową 

kombinację 
w i e l o -

n i e -
na-

sy-
c o -

n y c h 
k w a s ó w 

t ł u szczowych . 
Wyciśnięty z nich olej na-

leży do najsmaczniejszych  
i najcenniejszych tłuszczów 
roślinnych, który zalecany 
jest między innymi w nie-
domaganiach wątroby oraz 

układu naczyniowo-serco-
wego. Dynia działa uspo-
kajająco, spowalnia także 
proces starzenia organizmu 
oraz dodatnio wpływa na 
stan skóry, a to za sprawą 
beta-karotenu, który jest 
silnym przeciwutleniaczem 
chroniącym skórę przed 
wolnymi rodnikami. Najle-
piej do celów spożywczych 
wybierać dynię dojrzałą  
i ładnie wybarwioną, im 
bardziej miąższ jest kolo-
ru pomarańczowego, tym 
więcej zawiera witamin B1, 
PP i karotenu. Dynia to wa-
rzywo, które bardzo dobrze 
się przechowuje i idealnie 
nadaje się do wyczarowania 
wielu smacznych i dobrych 
potraw oraz przetworów.  
A jesień to odpowiednia 
pora roku, żeby w domowej 
spiżarni zgromadzić zapasy 
różnych warzyw na zimę  
i tym sposobem między in-
nymi zachować zapach mi-
nionego lata.

KK

Czas przygotowania: 2 godz. 
Danie dla: 4 osób
Składniki: 
- 50 dag suszonych borowików
- 80 dag wołowiny
- 2 cebule
- 1 ząbek czosnku
- 2 kromki chleba tostowego
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 1 jajko
- 300 ml śmietany
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz
- olej
- woda
Sposób przygotowania:
Suszone borowiki zalać 1,5 szklanki wody i gotować 
10 min. Cebule i ząbek czosnku pokroić w kostkę i ze-
szklić na oleju. Kromki chleba pokroić również w kostkę. 
Grzyby odcedzić, posiekać i połączyć z cebulą, chlebem, 
jajkiem, połową łyżeczki soli, połową łyżeczki pieprzu 
i natką pietruszki. Całość dokładnie wymieszać dodając 
trochę wywaru z grzybów. Mięso wołowe przeciąć i lek-
ko rozbić. Na mięso nałożyć wcześniej przygotowany 
farsz. Całość zwinąć w roladę i związać sznurkiem, a na-
stępnie podsmażyć na oleju. Roladę oprószyć do smaku 
solą i pieprzem, podlać wywarem z grzybów i dusić pod 
przykryciem 1,5 godz. Śmietanę wymieszać z mąką i do-
dać do sosu. Całość dusić jeszcze przez ok. 15 min.

Rolada wołowa 
z grzybami

Dynia należy do warzyw niskokalorycznych, bogatych w witaminy i składniki mineralne. Oprócz właściwości odżywczych posiada 
właściwości lecznicze. 
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Piotrków Trybunalski Rzgów

Rawa MazowieckaTomaszów Mazowiecki

Bełchatów

Przestępcze trio Podróbki za 6 mln zł

Zatrzymano nietrzeźwe-
go kierowcę autobusu

Pożar w bloku

Wjechał (lub wjechała)  
w kapliczkę

24 października pracow-
nik ochrony jednego z łódz-
kich dyskontów zauważył 
nieuczciwą klientkę sklepu. 
Kobieta chowała trzy patel-
nie do swojej torby. W prze-
stępczym procederze uczest-
niczył nieznany mężczyzna, 
który zasłaniał swoją wspól-
niczkę oraz pomagał jej 
ukryć skradziony towar.  
W chwili, gdy 31-latka 
opuszczała linię kas, została 
zatrzymana przez ochronia-
rza. Jej kompan wykorzy-
stując zamieszkanie, opuścił 
sklep. Na miejsce zostali 
wezwani funkcjonariusze 
wywiadu KMP w Łodzi. Po-
licjanci przeprowadzili roz-
mowę z zatrzymaną, która 

23 października kry-
minalni z Wydziału d/w  
z Przestępczością Gospodar-
czą Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi na podsta-
wie uzyskanych informacji, 
skontrolowali wcześniej wy-
typowane stoisko handlowe 
w jednym z centrów han-
dlowych na terenie Rzgo-
wa. Policjanci w trakcie 
przeszukania pomieszczeń, 
w których prowadzony był 
obrót, zabezpieczyli wyroby 
odzieżowe (bluzy, sukien-
ki, kurtki, spodnie, płaszcze 
itp.), obuwie, zegarki oraz 
wyroby galanteryjne, które 
oznaczone były podrobio-

W godzinach 6.00-9.00 
18 listopada policjanci 
Ogniwa Ruchu Drogowego 
z Rawy prowadzili akcję 
„Trzeźwy poranek”. Skon-
trolowano 124 kierujących. 

O pożarze dyżurny po-
licji otrzymał informację  
o godzinie 21.05. Na miej-
scu obecne były wszystkie 
służby ratunkowe. Paliło się 
mieszkanie na 4 piętrze. Po-
licjanci wraz ze strażakami 
ewakuowali mieszkańców 
bloku. W lokalu, w którym 
wybuchł pożar, obecne były 

25 października dyżur-
ny bełchatowskiej komen-
dy otrzymał zgłoszenie, 
że w miejscowości Rasy 
kierujący audi wjechał  
w przydrożną kapliczkę. 
Na miejscu funkcjonariusze 
zastali 24-letnią bełchato-
wiankę oraz jej 25-letniego 

przyznała się do kradzieży 
oraz opisała okoliczności 
zaboru mienia. Stróże pra-
wa postanowili odszukać 
pozostałych współspraw-
ców. Natknęli się na nich 
kilka ulic dalej. 44- latek  
i 38-latek posiadali w swoim 

nymi znakami towarowymi 
znanych światowych marek. 
Obecny na miejscu specja-
lista z zakresu rozpoznawa-
nia znaków handlowych, 
oszacował wstępne straty 
właścicieli poszczególnych 
znaków na łączną kwotę nie 
mniejszą niż 6 mln złotych.

Wszystkie osoby obec-
ne w miejscach prowadzo-
nego obrotu zastrzeżonymi 
towarami, zostały przez 
policjantów przesłuchane. 
Zakwestionowane wyro-
by trafią teraz do biegłych  
z dziedziny rozpoznawania 
znaków towarowych. Zgod-
nie z ustawą prawo własno-

O godzinie 8.25 w Rawie na 
ulicy Białej poddali badaniu 
57-letniego kierującego au-
tobusem. Mężczyzna miał 
ponad pół promila alkoholu 
w organizmie. Na szczęście 

2 osoby: 37 – letni mężczy-
zna i 70-letnia kobieta, i to 
oni zostali przewiezieni do 
szpitala. Oboje byli pijani. 
Mężczyzna miał ponad 3 
promile, kobieta ponad 2. 
Według ustaleń strażaków, 
przyczyną pożaru było za-
prószenie ognia. Po zakoń-
czonej akcji gaśniczej 10 

kolegę. Od obojga wyczu-
walna była woń alkoholu, co 
potwierdziło badanie alko-
matem. Kobieta miała ponad 
promil alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, a mężczy-
zna niewiele mniej. Żadne 
z nich nie odniosło obrażeń. 
Z uwagi na niespójne tłu-

samochodzie „trefny” towar, 
skradziony z marketów na 
terenie województwa. Prze-
stępcze trio usłyszy zarzut 
kradzieży mienia. Grozi im 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

KP

ści przemysłowej za handel 
wyrobami z podrobionymi 
znakami towarowymi grozi 
wysoka grzywna, kara ogra-
niczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 5.

KW

w autobusie nie było pasa-
żerów. Sprawa trafi do sądu, 
a kierowca już stracił prawo 
jazdy.

KW

lokatorów powróciło do 
swoich mieszkań, a siedmiu 
noc spędziło u swoich ro-
dzin. Wstępnie straty osza-
cowano na kwotę 170 tys. 
złotych. Za sprowadzenie 
zagrożenia dla życia i zdro-
wia wielu osób grozi nawet 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności.                               KP

maczenie, młodzi bełcha-
towianie zostali zatrzymani  
i trafili do policyjnego aresz-
tu. Policjanci ustalają, kto  
z zatrzymanych kierował 
pod wpływem alkoholu 
i uszkodził przydrożną ka-
pliczkę.

KP

44-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego wpadł na nie-
typowy sposób zarabiania pieniędzy. Mężczyzna nakłonił zna-
jomych do udziału w kradzieżach sklepowych, popełnianych na 
terenie sąsiednich miejscowości. 

Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP  
w Łodzi zabezpieczyli na terenie Rzgowa około 2800 szt. odzieży  
i wyrobów galanteryjnych z podrobionymi znakami towarowymi 
znanych światowych marek. Wstępne straty właścicieli poszcze-
gólnych znaków oszacowano na co najmniej 6 milionów złotych.

57-letni kierowca miał ponad pół promila alkoholu w organi-
zmie. Na szczęście w autobusie nie było pasażerów. 

Do groźnego pożaru doszło 23 października w bloku przy ulicy 
Sikorskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Ewakuowano miesz-
kańców. Dwie osoby w stanie ciężkim zostały przewiezione do 
szpitala. 

Bełchatowscy policjanci wyjaśniają kto kierował audi, które 
wjechało w przydrożną kapliczkę w miejscowości Rasy, w gminie 
Drużbice. W tej sprawie zatrzymano kobietę i mężczyznę.



Skorpion 24.10–22.11
   

Osobom spod 
tego znaku 
wpływ Wenus 
pomoże w zała-

twieniu zaległych spraw. Po-
chmurne dni rozleniwiają cię, 
ale najwyższy czas to zmienić. 
Warto zorganizować spotkanie 
towarzyskie a lepsze samo-
poczucie gwarantowane. Nie 
bądź tak krytyczny i okaż 
swojemu partnerowi więcej 
zrozumienia. 

Strzelec 23.11–21.12
 

Nadchodzący 
czas będzie 
obfitował w 
pozytywne wia-
domości, a to 

wszystko za sprawą korzyst-
nego wpływu planet. Dobry 
nastrój nie będzie cię opusz-
czał. Cieszyć się będziesz 
dużym powodzeniem.

Koziorożec 22.12–20.01

Zwolnij tempo 
swojego życia. 
Zbyt często 
zdarzają ci się 
pomyłki, które 

nie powinny mieć miejsca nie 
tylko w pracy, ale  
i w domu. W stałych związ-

kach umiarkowany spokój 
a dla samotnych szansa na 
spotkanie bratniej duszy.

Wodnik 21.01–19.02

W życiu 
zawodowym 
bez większych 
zmian. Możesz 
być spokojny, 

wszelkie redukcje etatów będą 
cię omijać. Możesz odczuwać 
dolegliwości reumatyczne. 
Postaraj się więcej czasu spę-
dzać na świeżym powietrzu. 

Ryby 20.02–20.03

Samotne Ryby 
znajdą swoją 
drugą poło-
wę. Gwiazdy 

sprzyjają sferze uczuciowej. 
Bardziej niż kiedykolwiek 
będziesz odczuwał potrzebę 
przebywania  
z rodziną i bliskimi ci 
osobami. Zachowaj większą 
ostrożność za kierownicą. 

Baran 21.03–20.04

W najbliższym 
czasie nadarzy się 
wyjątkowa okazja 
zawodowa. Masz 
wiele ukrytych ta-

lentów, które teraz odkryjesz. 
Więcej czasu poświęć 

bliskiej ci osobie. Dobry czas 
na wiążące decyzje. Uważaj 
na kieszonkowców. 

Byk 21.04–20.05

Masz szansę 
wreszcie odbić 
się od dna  
i pomnożyć 
swoje oszczędno-

ści. Szczęście ci sprzyja. Twój 
urok osobisty będzie przycią-
gał płeć przeciwną. Będziesz 
teraz skory do flirtów i roman-
sów. Zachowaj rozsądek.

Bliźnięta 21.05–21.06 

W życiu zawo-
dowym w miarę 
spokojnie. Forma 
fizyczna i psy-

chiczna do pozazdroszczenia, 
to efekt oczywiście krótkiego 
ale udanego wypoczynku. 
Samotne Bliźnięta czeka 
szczęście w miłości.

Rak 22.06–22.07

Raki czeka na-
wał pracy, więc 
w najbliższym 
czasie nuda 
wam nie grozi. 
Ogólnie dobry 

czas na rozwinięcie nowych 
interesów a także na podjęcie 
ważnych decyzji inwestycyj-
nych. Nie zaniedbuj zdrowia. 

Lew 23.07–23.08 

Pozytywny 
wpływ Jowisza 
spowoduje, że 
twoje plany za-
wodowe wreszcie 

się ziszczą. Wykorzystaj tę 
passę. Dodatkowy przysło-
wiowy grosz w postaci premii, 
z pewnością ci się przyda, bo 
przed tobą większe wydatki.

Panna 24.08–23.09

Rozpoczęte sprawy 
wreszcie zosta-
ną pozytywnie 
załatwione. Szef to 
doceni a ty poczu-
jesz wyjątkową sa-

tysfakcję. Atmosfera w domu, 
pomimo pochmurnych dni, 
pogodna i radosna. Postaraj 
się, aby trwała jak najdłużej.  

Waga 24.09-23.10

Z trudnymi 
sprawami świetnie 
sobie radzisz. 
Czas pomyśleć  
o nadrobieniu 
kulturalnych za-

ległości, może teatr, kino lub 
ciekawa książka. Możliwości 
jest wiele. Uważaj na swoje 
zdrowie,  
a zwłaszcza na gardło.

Wróżka Amanda

HOROSKOP SUDOKU
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Rozrywka

Humor
Przychodzi teściowa do zięcia: 

- Cześć synku, dawno Cię nie widziałam. 
- Ja mamusi też. Na ile mama przyjechała? 

- A, mogę zostać tyle, ile tylko chcesz. 
- To mamusia się nawet herbatki nie  

napije? 

- Cześć, jestem Darek. Piję od 20 lat. Przy-
szedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie 

problemy związane z alkoholem. 
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci 

pomóc? 
- Brakuje mi 1,50 zł. 

W sądzie sędzia pyta: 
- Więc oskarżona twierdzi, że rzuciła w męża 

pomidorami? 
- Tak wysoki sądzie. 

- To w takim razie dlaczego pani mąż ma 
wstrząs mózgu i rozbitą głowę? 

- Pomidory były w puszce. 

Mąż do żony:
- Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty!

- Ty beze mnie to z niczym byś sobie nie 
poradził! Herbata jest w apteczce, w puszce 

po kakao, z nalepką „sól”.

Dwaj chłopcy dzień przed Wigilią śpią u 
babci i idą się modlić: 

- Modlę się o: nowy statek piracki, samolot i 
klocki lego. 

- Dlaczego tak głośno mówisz, Bóg nie jest 
głuchy. 

- Bóg nie ale babcia tak.
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