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Rawa Mazowiecka

Rodzinna firma to
gwarancja sukcesu

Bełchatów

Przyjdź i przebadaj się
W Bełchatowie startuje program bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego „Ekologiczny styl życia”.

17 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycznego Szeliga w Rawie Mazowieckiej. W tym dniu można było
skorzystać z bezpłatnych badań: spirometria, EKG, pomiar ciśnienia, pomiar cukru, badanie słuchu.
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Wolne niedziele od
marca

Od 1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel
w niedziele.
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Zaatakowali
policjantów
Zgierscy policjanci zatrzymali 13 cudzoziemców,
którzy zaatakowali funkcjonariuszy.
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Sulejów

Dzienny Dom Pobytu Rewitalizacja Placu
Straży
W Rawie Mazowieckiej powstanie Dzienny Dom Pobytu.

W ramach konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Miasto
Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości
239681,23 zł. Dzienny Dom
Pobytu będzie się mieścił
w budynku plebanii kościoła
ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej. W pierwszej
kolejności, po podpisaniu

umowy, zostaną zlecone
prace projektowe i zostanie
wyłoniony wykonawca prac
adaptacyjnych pomieszczeń,
koniecznych dla funkcjonowania placówki. Otwarcie obiektu zaplanowane
jest na koniec roku 2018,
a w ramach jego działalności przewiduje się utworzenie 30 miejsc dla rawskich
seniorów.
Utworzenie Dziennego
Domu Pobytu „Senior +”
w Rawie Mazowieckiej ma

Tomaszów Mazowiecki

zaspokoić potrzeby osób
starszych, w szczególności
poprzez
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Realizacja projektu pomoże w aktywizacji społecznej
korzystających z placówki,
a także zwiększy dla nich
możliwości dostępu do dobrej opieki zdrowotnej. Pozwoli również na wzmocnienie relacji społecznych,
wypełnianie wolnego czasu.
MAT
na podst. UM Rawa Maz.

W Urzędzie Miejskim w Sulejowie, 30 stycznia 2018 r., została
podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Placu Straży.
Przetarg wygrała firma
Polskie Surowce Skalne sp.
z o.o. z Bielan Wrocławskich. Całość prac łącznie
z wykonaniem kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany sieci wodociągowej i przede wszystkim wykonaniem nowej

nawierzchni zamyka się
w kwocie 4 920 243,07 zł
brutto. 19 lutego 2018 r. oficjalnie wystartowały prace
budowlane na tym terenie.
Plac Straży zyska nową nawierzchnię granitową wraz
z małą architekturą (ławki,
kamienne donice na zieleń

itp.), nową nawierzchnię
zyskają też schody, jezdnia,
wjazdy do posesji i chodniki. Przy ul. Krakowskiej
powstaną nowe miejsca parkingowe. Prace potrwają do
października br.
RP

Dyskutowali o samowystarczalności energetycznej

20 lutego br. w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim
odbyła się konferencja naukowo-biznesowa na temat klastra
energetycznego.

Konferencja zorganizowana została przez Wydział
Elektryczny
Politechniki
Częstochowskiej i Marcina
Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy skupieni w ramach
Rady Gospodarczej przy
prezydencie miasta, burmistrzowie: Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal, Opoczna Rafał Kądziela, Wolborza
Andrzej Jaros, radni Rady
Miejskiej oraz prezesi miejskich spółek.
Podczas
konferencji
rozmawiano o możliwości

stworzenia klastra energetycznego. - Dzięki niemu
nasze miasto mogłoby stać
się samowystarczalne energetycznie, co również jest
nie bez znaczenia w kontekście czystego powietrza –
podkreślił prezydent Marcin
Witko.
Prelegenci opowiedzieli o głównych korzyściach
klastra energii takich jak:
ograniczenie niskiej emisji,
wzrost bezpieczeństwa energetycznego, gwarancja zasilania infrastruktury krytycznej, optymalizacja lokalnego
Energy mix, wzrost inno-

wacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki,
wzrost prokonsumenckiej
świadomości społeczności
lokalnej, racjonalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, walka
z ubóstwem energetycznym
poprzez zapewnienie tańszych nośników energii,
rozwój i zmniejszenie zależności lokalnych wytwórców
od zewnętrznych mechanizmów wsparcia, kreowanie
wizerunku „zielonej gminy
innowacyjnej”.
MAT
na podst. UM Tomaszowa Maz.
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Piotrków Trybunalski

Nowe czujniki smogu

20 czujników mierzących jakość powietrza zostanie zainstalowanych w Piotrkowie Trybunalskim. Sprzęt pojawi się w na przełoPiotrków Trybunalski po raz kolejny będzie gospodarzem ogól- mie lutego i marca.
nopolskich obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu RzeczypoObecnie jakość powie- dokładność w typowaniu 12; ul. Broniewskiego – IV
spolitej.

Po międzynarodowych
Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przyszedł czas
na imprezę państwową –
550-lecie utworzenia dwuizbowego parlamentu na
ziemiach polskich. O organizację takich uroczystości zabiegał prezydent Krzysztof
Chojniak, który w tej sprawie rozmawiał w Warszawie
z minister Agnieszką Kaczmarską, Szefową Kancelarii

Reklama

Sejmu.
- Przyznanie naszemu
miastu tych obchodów jest
podkreśleniem roli grodu
trybunalskiego w tworzeniu
się dwuizbowego parlamentu i państwowości polskiej
– powiedział prezydent
Krzysztof Chojniak.
Rozpoczęły się już przygotowania do organizacji
uroczystości. 14.02.br. odbyła się pierwsza wizyta

robocza
przedstawicieli
Kancelarii Sejmu. Na czele
delegacji stał minister Adam
Podgórski, zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu. W trakcie
wizyty omawiano ogólne
ustalenia związane z uroczystościami oraz odwiedzono
miejsca, w których mogłyby
odbywać się oficjalne punkty programu. Sam program
jest dopiero opracowywany.
Szczegóły pojawiać się będą
po kolejnych spotkaniach
i ustaleniach pomiędzy miastem i Kancelarią Sejmu.
Obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej odbędą się w dniach
5-6 października.
RP

trza nad Piotrkowem mierzy jeden detektor, który
znajduje się na Krakowskim
Przedmieściu. To powoduje,
że badanie nie jest miarodajne. W związku z tym, Urząd
Miasta zdecydował się na
zakup większej ilości detektorów.
- Temat smogu jest
obecnie niezwykle istotny.
Aby móc odpowiedzialnie
informować na temat występowania tego zjawiska
w naszym mieście musimy
mieć odpowiednie narzędzie
– wyjaśnia wiceprezydent
Adam Karzewnik.
Stosowanie
sensorów
umożliwia tworzenie map
zanieczyszczeń,
większą

„trucicieli” i monitorowanie
problemu zanieczyszczenia
powietrza. Uzyskiwane wyniki będą nie tylko ważnym
źródłem informacji o jakości
powietrza, ale znane będą
także ciśnienie oraz wilgotność powietrza.
Urząd
Miasta
zamierza zakupić 20 czujników, które znajdą się
w różnych częściach miasta. Szacunkowy koszt ich
zakupu i montażu to ok. 30
tys. zł. Pieniądze na ten cel
będą pochodzić z budżetu
miasta. Proponowane lokalizacje detektorów monitorowania jakości powietrza
prezentują się następująco:
ul. Włókiennicza – PS nr

LO; ul. Szmidta – SP 11; ul.
Krakowskie Przedmieście
– MZK Sp. z o.o.; ul. Roosevelta – ZSP nr 1; Pasaż
K. Rudowskiego – budynek
UM; Al. Kopernika – I LO;
ul. Wojska Polskiego – SP nr
10 oraz PS nr 26; ul. Mickiewicza – PS nr 11; ul Słowackiego – budynek Straży
Miejskiej; ul. Wysoka – SP
nr 3; ul. Dmowskiego – SP
nr 13 oraz ZSP nr 2; ul.
Szkolna – budynek UM; ul.
Kostromska – SP nr 2; ul.
Belzacka – OSiR; ul. 25 Pułku Piechoty – ujęcie wody
„Szczekanica”; osiedle Wierzeje – 2 szt.
MAT
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Przyjdź i przebadaj się

Konferencja

W Bełchatowie startuje program bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu beł- 5 kwietnia 2018 r. w Bełchatowie odchatowskiego „Ekologiczny styl życia”.
będzie się IV Ogólnopolska Konferencja
Na projekt pt. „Ekolo- pokarmowego, chorobami
- ALAT,
jest w dni powszednie od Naukowa „Pedagogika w służbie instytugiczny styl życia” składają tarczycy i cukrzycą. Otrzy- TSH,
godz. 10 do 20 pod numera- cjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii
się, oprócz badań morfolo- mają oni cenne wskazówki,
- elektrolity,
mi tel. 44 635 29 01 i 44 635
gii krwi, także konsultacje jak zadbać o kondycję fi- poziom cukru we krwi. 29 02. W sprawie uzyskania społecznych oraz resocjalizacji”.
z dietetykiem. W programie
może uczestniczyć tysiąc
dorosłych
mieszkańców
powiatu bełchatowskiego,
którzy nie korzystali z akcji
w roku ubiegłym. Przede
wszystkim osoby z nadwagą,
problemami z układem krążenia, chorobami przewodu

zyczną oraz właściwą dietę.
Konsultacje ze specjalistą
poprzedzą badania laboratoryjne krwi obejmujące:
- cholesterol całkowity
(HDL, LDL),
- trójglicerydy
- morfologia,
- ASPAT,

Program rozpocznie się
26 lutego i potrwa do czasu
wykonania badań dla tysiąca
osób, jednak nie dłużej niż
do 28 września br. Badania
realizuje przychodnia Mega
Med przy ul. Czaplinieckiej
93/95 w Bełchatowie. Rejestracja telefoniczna czynna

dodatkowych
informacji
o programie można dzwonić w godz. 8.30 do 16 pod
nr 44 635 29 98 lub 695 351
751. Z uwagi na ograniczoną
ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

RP

Polscy okuliści kontra jaskra

Ruszyła rejestracja gabinetów okulistycznych chcących wziąć udział w drugiej edycji
ogólnopolskiej akcji „Polscy okuliści kontra jaskra”, która w tym roku odbędzie się
w dniach 11-17 marca.
- Z okazji Światowego
Tygodnia Jaskry już po raz
drugi my okuliści wychodzimy do naszych pacjentów oferując im bezpłatne
badania okulistyczne w kierunku jaskry. W dniach od
11 do 17 marca br. (od niedzieli do soboty) wszystkie
osoby, które nie odwiedziły
okulisty przez ostatni rok i
nie są chore na jaskrę, będą
mogły zbadać się bez wymaganego skierowania. - mówi
prof. dr hab. n. med. Iwona

Grabska-Liberek, Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK
im. prof. dr W. Orłowskiego
w Warszawie, Konsultant
Wojewódzki w Dziedzinie
Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną
ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia

(WHO) dużo groźniejszą,
ponieważ utrata wzroku jest
nieodwracalna. W Polsce
problem jaskry może dotyczyć nawet 800 tys. osób.
Szacuje się, że tylko połowa
z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska
świadomość społeczna oraz
bezobjawowy przebieg choroby. Aż w 90% przypadków jaskra przebiega bez
widocznych dolegliwości.
Akcja została zainicjowana i realizowana jest

przez Polskie Towarzystwo
Okulistyczne (PTO) oraz
Sekcję Jaskry PTO, przy
współudziale
Polskiego
Związku Niewidomych. Rejestracja potrwa do 7 marca. Placówki, które zgłoszą
swój udział, otrzymają od
organizatorów tzw. pakiet
startowy, zawierający między innymi materiały edukacyjne dla pacjentów. Lista
placówek dostępna jest na
stronie: www.tydzienjaskry.
pto.com.pl.

Jest to już czwarta edycja
konferencji organizowanej
przez Społeczną Akademię
Nauk. Poprzednie edycje
spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony,
zarówno środowisk naukowych, jak i instytucji i stowarzyszeń zajmujących się
resocjalizacją i profilaktyką
społeczną.
Celem konferencji jest
naukowa refleksja nad tym,
w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki
są, mogą i powinny być
wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji
zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem
społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach
mundurowych, jak policja,
ale również innych służbach
społecznych jak wszelkiego
rodzaju straże profesjonalne,
straż miejska, służba celna,
służba więzienna. Konferencja jest również skierowana
do instytucji wychowawczo – resocjalizacyjnych,

jak ośrodki wychowawcze,
domy poprawcze, etc., oraz
wszelkich instytucji, w tym
pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym
wsparciem i pomocą społeczną. Celem konferencji
jest także wymiana wiedzy
i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między
środowiskiem naukowców
i praktyków zajmujących
się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną.
Twórcy konferencji mają
również ambicję zaktywizować szerszy krąg osób, tak
aby profilaktyka patologii
społecznych stała się celem
każdego członka społeczności ludzkiej, gdyż tylko
w ten sposób można osiągnąć wymierne efekty. Dlatego też konferencja ma
charakter otwarty, a uczestnictwo bierne jest całkowicie bezpłatne.
Konferencja
odbędzie się 5 kwietnia 2018 r.
w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.
JP
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Masarnia Majków
nowym najemcą
Centrum Handlowego
Echo

Od połowy lutego 2018 r.
do grona najemców Centrum
Handlowego Echo przy ul.
Gen. Wł. Sikorskiego 13/17
w Piotrkowie Trybunalskim
dołączyła znana w regionie
firma PPHU MAS-POL Sp.
J. prowadząca działalność
pod nazwą „Masarnia Majków”. Nowo otwarty sklep
o powierzchni około 67 mkw
jest flagowym i najnowszym
punktem sieci.
Sklep Masarni Majków
oferuje szeroki wybór mięs,
wędlin oraz produktów garmażeryjnych. Ponadto ofertę salonu uzupełniają dania

obiadowe serwowane na
miejscu a także na wynos.
W Centrum Handlowym Echo przy ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 13/17
w Piotrkowie Trybunalskim
na powierzchni ok. 18 tysięcy mkw., znajduje się
19 sklepów i lokali usługowych, w tym hipermarket Auchan o powierzchni
11.000 mkw, market budowlany Bricomarche, RTV
Euro AGD, Textilmarket itd.
Do dyspozycji klientów jest
ponad 700 miejsc parkingowych.

Właścicielem
i
zarządcą Centrum Handlowego ECHO w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego
13/17 jest LCP Properties
Sp. z o.o., polski oddział
Grupy London & Cambridge Properties Ltd (LCP). To
jedna z największych brytyjskich firm na rynku nieruchomości i prywatnych
inwestorów w Europie, która specjalizuje się w inwestowaniu w nieruchomości
komercyjne www.lcp.pl .

Łódzki Rower Publiczny

Od 1 marca rozpocznie się nowy sezon publicznych łódzkich rowerów. Na łodzian czeka 1480 rowerów, 10 rowerów cargo oraz
148 stacji.
W 2017 roku łódzkie rowery zostały wypożyczone
1,3 miliona razy. W systemie zarejestrowanych jest
ponad 90 tysięcy osób. Konta użytkowników pozostaną
aktywne w nowym sezonie.
Jeśli ktoś chce skorzystać
z rowerów po raz pierwszy,
powinien zarejestrować się
na stronie www.lodzkirowerpubliczny.pl lub poprzez
terminal i zasilić konto kwo-

tą minimum 20 złotych.
Z tych pieniędzy będą finansowane późniejsze wypożyczenia. Od tego sezonu
istnieje możliwość dokonania opłaty w terminalu za
pomocą BLIKA. Wystarczy mieć przy sobie telefon
z aplikacją mobilną banku
z BLIKIEM. Można również skorzystać z bezpłatnej
aplikacji Nextbike na urządzenia mobilne. Pierwsze 20

minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne, a jeżeli
użytkownik
zidentyfikuje
się przy terminalu kartą Migawka, bezpłatny czas wydłuża się do 25 minut.
Na przełomie marca
i kwietnia system czeka rozbudowa – 5 nowych stacji
sponsorskich powstanie na
stacjach benzynowych PKN
ORLEN. Stanie na nich 50
nowych rowerów.
GWA
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Stawiają na turystykę

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 ,,Magia Pilicy – ochrona przyrody
obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”. Kwota dotacji otrzymanej dotacji wynosi 5.843.784,00 zł.

23 lutego br. w UM
w Sulejowie odbyło się
spotkanie inicjujące przystąpienie
do
realizacji
projektu. Sulejów jest liderem projektu, a udział
w spotkaniu, wzięli wszyscy
przedstawiciele Partnerów
projektu, tj. włodarze gmin:
Aleksandrów, Masłowice,
Przedbórz,
Wielgomłyny
oraz Żytno. W ramach projektu powstaną m.in. ścieżki
rowerowe o łącznej długo-

ści ponad 34 km oraz tzw.
mała architektura: oświetlenie szlaku, stojaki na rowery, wiaty, kosze na śmieci,
a także mapy i tablice informacyjne.
Jest to kolejny projekt
realizowany w partnerstwie
z pięcioma innymi gminami, który polega na budowie
infrastruktury dla szlaków
turystycznych
zlokalizowanych w sześciu gminach
leżących nad rzeką Pilicą.

Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu
samochodów na terenach
cennych przyrodniczo oraz
przeciwdziałanie degradacji
środowiska na tychże obszarach, w tym znajdujących się
na terenach Parków Krajobrazowych: Sulejowskiego
i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.
MAT

Żołnierze Wyklęci

W tym roku po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W 2011 r. Sejm, w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Apele
kombatantów
i ich rodzin przyczyniły się
do uchwalenia przez Sejm
ustawy o ustanowieniu dnia
1 marca Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data 1 marca nie jest
przypadkowa. Tego dnia
w 1951 r. w mokotowskim
więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość – Łukasza
Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli
oni ostatnie kierownictwo

ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1945 roku
dzieło Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną sprawiło, że
dziesiątki tysięcy żołnierzy,
aby dalej walczyć o odzyskanie niepodległości, nie
złożyło broni. Żołnierze Wyklęci byli członkami podziemia niepodległościowego
i
antykomunistycznego.
Stawiali opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Nazwa
Żołnierze Wyklęci obejmuje
tysiące osób zrzeszonych

swego czasu w różnych organizacjach, jak: Armia Krajowa Obywatelska, Narodowe Siły Zbrojne po 1944 r.,
czy Wolność i Niezawisłość.
W latach 1945-56 z rąk komunistów zginęło w więzieniach i obozach ponad 20
tys. Żołnierzy Wyklętych, co
najmniej 10 tysięcy zabito
w trakcie walk zbrojnych,
na 5 tys. wykonano wyroki śmierci. A także kolejne,
niepoliczone dotąd ofiary.
JP
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„Pamiętaj...!!! Twoje oczy, twoje zdrowie to największy skarb....”
- tym mottem w swoim życiu kieruje się Andrzej T. Szeliga

Rodzinna firma to gwarancja
sukcesu

17 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycznego Szeliga w Rawie Mazowieckiej. W tym dniu można było skorzystać z bezpłatnych badań: spirometria, EKG, pomiar ciśnienia, pomiar cukru, badanie słuchu.
•
•
•
•

kardiologa,
psychologa,
ortopedy,
lekarza
medycyny
sportowej,
• chirurga.
Z lekarzem tej ostatniej
specjalności, dr Włodzimierzem
Tarasem–Grochowskim, mogliśmy porozmawiać podczas otwarcia tej
przychodni. To bardzo ciekawa postać, pochodzi ze
słynnej lwowskiej rodziny
lekarskiej. Ojciec profesor

Początki firmy Andrzeja Tadeusza Szeligi sięgają
przełomu lat 1989 i 1990.
Wtedy to Andrzej Szeliga
z wykształcenia ekonomista,
pracujący w skierniewickim
kombinacie budowlanym,
postanowił zdobyć nowy zawód i został dyplomowanym
optykiem. Jak wspomina,
egzaminy teoretyczne nie
były dla niego problemem
ale już praktyczny egzamin
dyplomowy wymagał nie
tylko ogromnego wysiłku
przy ręcznym szlifowaniu
soczewek lecz także wymagał wyjątkowej staranności
i cierpliwości. Tą staranność
i dbałość o detale i o pacjenta udało się wpoić przyszłej
załodze. Miał dobrą rękę do
doboru współpracowników.
Jako pierwsza pojawiła się
polecona przez przyjaciela
- Agnieszka Lipińska, która
pracuje do dziś jako manager Centrum Medycznego
Szeliga. W nazwie centrum
medycznego jest nazwisko
Szeliga - gdyż od początku
firmował swoją działalność
- swoim nazwiskiem, dając
rękojmię tradycyjnej solid-

ności i najwyższej jakości
działań firmy. Profesjonalne i rzetelne podejście do
pacjentów,
przejmowane
przez kolejnych pracowników owocowało wiernymi
pacjentami i stałym rozwojem firmy. Przybywało
placówek, wzrastała różnorodność oferty. Pan Andrzej
z dumą podkreśla, że do
swojej pasji przekonał córkę – Annę.To właśnie Anna
Szeliga kontynuując rozwój
firmy, postanowiła dodać
do siedmiu już funkcjonujących własnych Zakładów

Opieki Zdrowotnej kolejny w Rawie Mazowieckiej.
Uroczyste otwarcie Centrum
Medycznego Szeliga przy
zbiegu ulic Kolejowej i Murarskiej nastąpiło 17 lutego br. Centrum współdzieli
swoją siedzibę ze słynnym
już w Rawie żłobkiem Tuptusiem.
Pani Anna zapewnia, że
będziemy mogli skorzystać
z porad następujących lekarzy:
• diabetologa,
• onkologa,
• laryngologa,

medycyny wpoił synowi
umiłowanie do tej dziedziny wiedzy, po początkowych studiach we Lwowie
kontynuował je już w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Włodzimierz
Taras–Grochowski posiada
dwie specjalizacje chirurgię
ogólną i dziecięcą. Ponad
dwudziestoletni staż w renomowanych placówkach
i aktualna praktyka w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym mówią same za
siebie.
– Będziemy wykonywać zabiegi chirurgiczne
w ramach medycyny ambulatoryjnej, które są mało
inwazyjne. Na przykład nasi
pacjenci będą mogli skorzystać z wycięcia wrastającego paznokcia, usunąć
tłuszczaki, kaszaki, znamiona. Następnie pobrane
wycinki zostaną zbadane
histopatologicznie. Chcemy
wykluczyć zmiany złośliwe
– stwierdza dr Taras-Grochowski.
Na możliwość skorzystania z porad takich spe-

cjalistów nastawia się ta
przychodnia.
Kolejnym
wartym podkreślenia jest dr
Wojciech Hytroś, specjalista
medycyny sportowej, posiadający także specjalizację
z ortopedii i traumatologii oraz co nie mniej ważne ponad trzydziestoletnie
doświadczenie jako lekarz
olimpijski.
To on w przychodni będzie wykonywał zabiegi
z zakresu małej ortopedii,
punkcje, nastawiania, wkłucia stawowe, kwas hialuronowy i blokady.
Będzie można skorzystać
z porad lekarza rehabilitacji,
uzyskać pomoc wykwalifikowanych fizjoterapeutów
w postaci pełnej gamy zabiegów fizjoterapeutycznych.
Reasumując warto skorzystać z usług Centrum Medycznego Szeliga w Rawie
Mazowieckiej.
Centrum Medyczne Szeliga czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:0018:00. Tel. 600 11 99 55.
Agnieszka Wilczyńska
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Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Ogólnopolski
Dzień
Walki z depresją ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tą chorobą, przybliżyć wiedzę o jej
rozpoznawaniu i leczeniu.
Jak pokazują dane WHO
depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych
schorzeń
w Europie. Według szacunków organizacji do roku
2020 choroba ta stanie się
drugim, najczęstszym
po chorobach sercowych,
problemem
zdrowotnym.
Depresja
coraz
częściej dotyka także dzieci i młodzież.
Szkoła odgrywa istotną
rolę w walce z zaburzeniami depresyjnymi młodych ludzi. W odniesieniu
do statystyk dotyczących
młodzieży szacuje się, że
nawet u 20 proc. młodych
ludzi przed ukończeniem 18.
roku występują zaburzenia
depresyjne, a co trzeci nastolatek może mieć objawy tej
choroby. Przyczyny depresji
u dzieci i młodzieży wynikają m.in. z trudności w nauce,
są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w inter-

necie. Pierwsze symptomy
depresji mogą być mylone
z młodzieńczym buntem,
a przez to są często bagatelizowane przez nastolatków,
jak również ich otoczenie.
Dlatego zarówno rodzice,
jak i nauczyciele, będący
najbliżej
m ł o -

dych,
powinni
być
szczególnie
wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi.
Czasami
po
prostu
mamy do czynienia ze złym
nastojem lub chandrą. Chandra to stan przygnębienia,
niezadowolenie z siebie
i otaczającego świata z którym 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. Jesienią np. może dopaść nas tzw.
depresja sezonowa, której
nawroty pojawiają się najczęściej na przełomie jesieni i zimy. Depresja to jedno
z najczęściej występujących
zaburzeń
psychicznych
i koniecznie wymaga
konsultacji psychiatrycznej, bowiem nie
można jej bagatelizować. Mogą pojawić się również
myśli samobójcze.
Depresja dopada
coraz większą liczbę Polaków niezależnie od wieku. Częściej jednak występuje
u kobiet. Jej wzrost zauważalny jest w szczególności
w listopadzie. W większości
wypadków w walce z depresją stosuje się leki antydepresyjne, ale popularna staje
się światłoterapia, w której
wykorzystuje się specjalne
lampy, dające światło zbliżone do słonecznego.

26 lutego po dwutygodniowej przerwie w nauce, do szkół powrócili uczniowie z ostatniej tury województw mających ferie
zimowe. Tym samym na terenie całego kraju zakończyły się ferie zimowe.
W sumie w tym roku
szkolnym w całym kraju
wolne od zajęć lekcyjnych
w dniach od 15 stycznia do
25 lutego br. miało ponad
4,5 mln uczniów z 27.380
szkół dla dzieci i młodzieży.
Uczniowie z województw:
dolnośląskiego,
mazowieckiego, opolskiego
i zachodniopomorskiego korzystali z zimowego wypoczynku od 15 do 28 stycznia,

z województw: podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego
od 22 stycznia do 4 lutego,
a z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego od 29 stycznia do
11 lutego, z województw:
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego, wielkopolskiego od 12 do 25 lutego.

Następna przerwa w nauce – z okazji Świąt Wielkanocnych – potrwa od 29
marca do 3 kwietnia.
Według danych zawartych w bazie wypoczynku
prowadzonej przez MEN
podczas tegorocznych ferii
zimowych na wypoczynku
krajowym,
zagranicznym
i półkoloniach przebywało
327 446 dzieci.
MAT

Miliony na „Malucha”

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „Maluch+” 2018.

cowników handlu w Polsce
czekało na tę ustawę ponad
ćwierć wieku. Popiera ją
2/3 społeczeństwa. Tylko 2
proc. pytanych przez autorów inicjatywy obywatelskiej pracowników handlu
zdecydowałoby się na niedzielną pracę, w zamian za
dodatkowe wynagrodzenie.
Pamiętajmy, że 80 proc. zatrudnionych w handlu to kobiety i w większości matki.
MAT
na podst. MRPiS

KG
na podst. mat. MRPiPS

GWA

Od 1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele.
wszystkim za sklepową ladą
zawsze będzie mógł stanąć
właściciel. Nie zabraknie też
punktów sprzedaży chociażby na dworcach kolejowych,
w hotelach czy na stacjach
benzynowych.
W uzasadnieniu obywatelskiego projektu ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele zapisano: „Niedziela
- bardziej niż jakikolwiek
inny dzień tygodnia, pozwala na pogodzenie życia
rodzinnego z zawodowym”.
Ponad pół miliona pra-

Zakończenie ferii
zimowych

7

O
dofinansowywanie,
w formie dotacji celowej
z budżetu państwa oraz
o środki Funduszu Pracy,
mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na
podstawie ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat
3, tj.: jednostki samorządu
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym
uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program
realizowany jest w tym roku
w jednej edycji złożonej z 4
modułów, w których dofinansowywane są działania
na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad
dziećmi, tj. żłobków, klubów
dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Dzięki tegorocznej edycji programu
„Maluch+”
utworzonych
zostanie ogółem 24,5 tys.
miejsc dla maluchów, dofinansowanych będzie ok 56
tys. miejsc, w tym ponad
630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej opieki. Kolejna
edycja programu „Maluch
+” już jesienią 2018 r.

Wolne niedziele od
marca

Zgodnie z nią, w 2018 r.
w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele,
w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem
niedziel w roku. Te siedem
wyjątków obejmie: dwie
niedziele przed Świętami
Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz
ostatnie niedziele stycznia,
kwietnia, czerwca i sierpnia.
Nie oznacza to jednak,
że w ogóle niedzielny handel będzie zakazany. Przede

Wieści

Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska, przyznała
dofinansowanie wszystkim
jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom
niepublicznym zakwalifikowanym przez wojewodów.
W województwie łódzkim
przyznano dofinansowanie
w łącznej kwocie 17,7 mln
zł. Planowane jest utworzenie 1077 nowych miejsc
opieki dla maluchów (oraz
zapewnienie funkcjonowania blisko 2000 miejsc już
istniejących). W Łasku na

otworzenie żłobka przyznano 1,5 mln zł. Z programu
skorzystał również Wieluń.
W tej miejscowości powstanie nowy żłobek. Miasto
dostało na ten cel 2 mln zł.
dofinansowania.
Łęczyca
na utworzenie publicznego
żłobka otrzymała ponad 102
tys. zł. Do budowy drugiego
żłobka przymierza się również Tomaszów Mazowiecki. Radomsko nie skorzystało z programu rządowego.
Na
program
„Maluch+”
przeznaczono
w 2018 r. kwotę 450 mln zł.
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Test: Peugeot 308 1.2 PureTech 130 KM

Drobne zmiany na lepsze
Kompaktowe modele straciły rolę flagowych samochodów w ofercie producentów na
rzecz SUVów. Żadna marka nie odważy się jednak zaniedbać tej grupy pojazdów. Często przeprowadzane liftingi mają wyeliminować niedoskonałości pierwotnych wersji
i uczynić je bardziej atrakcyjnymi w oczach klientów.

www.gazeta-wiesci.pl

reTech o mocy 130 KM. Ta
jednostka została poddana
modernizacji, która miała
na celu zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do
atmosfery. Trzycylindrowy,
turbodoładowany silnik benzynowy wyposażono między innymi w filtr cząstek
stałych. W celu neutralizacji
tlenków azotu, jednostka ko-

rzystanie z auta. Wystarczy
drobna nierówność na zakręcie, by samochód prowadził
się niestabilnie. Na oponach
bardziej przeciętnych takie
problemy nie powinny występować. Auto jest zawieszone sztywniej niż większość pojazdów francuskich.
Nie zmniejsza to znacząco
komfortu podróży, ale fani
starszych modeli grupy PSA
mogą być zaskoczeni.
Silniczek 1.2 PureTech
współpracuje z sześciobiegową skrzynią automatyczną perfekcyjnie. Dodatkowym atutem jest dostępny
w testowanej wersji przycisk
„Sport”. Wciśnięcie go powoduje zmianę charakterystyki pracy skrzyni biegów
oraz elektrycznego wspomagania kierownicy. Na
koła trafia więcej momentu
obrotowego. Podróżowanie
z prędkością o wiele wyższą niż autostradowa nie
sprawia pojazdowi problemów. Warto zaznaczyć, że
jednocześnie w środku jest
względnie cicho. Najnowsze
modele Peugeota prezentują
się wzorowo pod względem
wyciszenia kabiny.
Dla kogo jest Peugeot
308?

Peugeot 308, który jest
bohaterem tego tekstu nie
potrzebował gruntownych
zmian, by nadal podobać
się potencjalnym klientom.
Z zewnątrz liftingowe zmia-

ny są niemal niezauważalne
– odrobinę przeprojektowano zderzak, grill i reflektory,
zmieniono też tylne lampy. Inne wizualne nowości
zależne są od woli klienta

– może on zamówić auto
w jednym z wcześniej niedostępnych kolorów i z nowymi wzorami felg.
Wewnątrz
również
nie wprowadzono dużych

zmian. Wygodniejsze dla
kierowcy jest przeniesienie
wyłącznika systemu Start&Stop na deskę rozdzielczą
(lewa strona przy drzwiach).
Wcześniej wyłączenie go
wymagało szukania odpowiedniej opcji w ustawieniach w panelu dotykowym.
Zmianom uległ sam panel.
Producent zapowiada, że
będzie on teraz reagował
na dotyk równie dobrze jak
typowy smartfon. Osobiście
nie zauważyłem tej zmiany.
Nabywcy nowego Peugeota
308 mogą też skorzystać
z systemów bezpieczeństwa
oraz wsparcia kierowcy,
wcześniej
niedostępnych
w tym modelu, ale obecnych
w SUVach 3008 i 5008.
Silnik eco
Nieprzypadkowo testowany egzemplarz 308 wyposażono w silnik 1.2 Pu-

rzysta z płynu AdBlue. Jego
wlew w wersji poliftingowej
umieszczony jest obok wlewu tankowania paliwa.
Spadek emisji szkodliwych substancji nie zawsze
idzie w parze z niższym spalaniem. Silnik 1.2 zapewnia
optymalne osiągi w zasadzie
każdych warunkach. Za dynamikę trzeba jednak więcej
zapłacić na stacji paliw. Samochód spalił 10,5 l na 100
km podczas szybkiej jazdy
autostradowej. Jego średni
wynik na mojej stałej trasie
testowej (50% miasto i drogi
publiczne do 90 km/h, 50%
autostrada) to 7,4 l na 100
km. Jest to rezultat wyższy
niż średnia w segmencie.
Jak jeździ 308 po lifcie?
Niskoprofilowe opony,
w które wyposażono testowy egzemplarz wyglądają
pięknie, ale utrudniają ko-

308 to auto z średniej
półki cenowej. Na rynku
znajdziemy tańsze auta kompaktowe - tu cena startuje od
68 tys. zł. Dobrze wyposażony egzemplarz z mocnym
silnikiem będzie kosztował
jednak bliżej 100 tys. niż
ceny minimalnej. Kto powinien się na niego zdecydować? Osoby, które doceniają
zalety typowych kompaktów i nie ulegają modzie na
SUVy. 308 to auto zwinne,
proste w parkowaniu i pakowne (top w swojej klasie
pod względem pojemności
bagażnika), jego głównym
atutem jest jednak komfort
jazdy, charakterystyczny dla
samochodów ze znaczkiem
lwa. Lifting tego modelu
nie przyniósł gruntownych
zmian, co można odczytywać jako dobrą przesłankę.
Jeżeli nie ma czego zmieniać, to znaczy, że wszystko
jest OK.
Witold Hańczka
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Zakwaszenie żołądka – kluczem do zdrowia
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Cytryna to jeden z najbardziej znanych produktów zawierający witaminę C. Polecana jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,
a także przy przeziębieniach i grypie. Czy rzeczywiście zawiera tak dużo witaminy C? Jakie są inne właściwości lecznicze cytryny?
Zakwaszenie żołądka,
to jedna z najważniejszych
spraw, o które musisz koniecznie zadbać. Niezakwaszony żołądek odpowiedzialny jest za wiele chorób
a niestety w medycynie akademickiej nie stosuje się leczenia np. astmy, łuszczycy
przez prawidłowe zakwaszenie żołądka. Nasz żołądek
został stworzony do pracy
w bardzo kwaśnym środowisku. Prawidłowe pH żołądka
wynosi ok. 1-2,5 - to wówczas nasz żołądek ma właściwy poziom kwasu solnego,
a enzymy trawienne produkowane w żołądku prawidłowo pełnią swoją funkcję
(pepsyna pracuje prawidłowo przy pH 1,6-3,2). Funkcja kwasu solnego to m.in.
rozkładanie pokarmu (głównie białek), dezynfekcja
(niszczenie bakterii, jajeczek pasożytów i innych

patogenów). Sami możemy
w bardzo prosty sposób przetestować stan zakwaszenia
naszego żołądka. Warto to
sprawdzić, by pozbyć się
swoich dolegliwości. W rzeczywistości większość ludzi ma zniszczony żołądek
co zawdzięczamy stylowi
życia. Nieodpowiednia dieta, antybiotyki, silny stres,
NLPZ, brak snu, łapczywe
i szybkie spożywanie posiłków (dużych kęsów), jedzenie przed snem - wszystkie
te czynniki mają negatywny
wpływ na nieprawidłowe zakwaszenie naszego żołądka.
Czym jest zgaga? Zapewne, większość z nas ją
miała.
Co wtedy robisz? Nie
trudno zgadnąć... gonisz do
lekarza/apteki i zażywasz
leki, które neutralizują kwas
żołądkowy.
Oczywiście Ty poczujesz

ulgę, ale twój organizm zafunduje Ci kolejne problemy
zdrowotne kiedy zażyjemy
tabletkę na zgagę - niestety
jest już to początek otwarcia
„puszki Pandory”
Jakie będą konsekwencje
obojętności, czy słabo zakwaszonego żołądka?
Przy pH > 3 wiele substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszego układu nie jest
wchłanianych .
Przy pH 6 do 7 , nasz żołądek praktycznie przestaje
pracować, gdyż nie trawimy
białka. Polega to na tym, że
białka mięsa czy warzyw nie
są do końca strawione, czyli
rozłożone do aminokwasów.
Do tego procesu potrzebny jest kwas solny, pepsyna
i wiele innych substancji
za które odpowiada nasz
żołądek. Przy tak wysokiej
alkalizacji pojawiają się już

konsekwencje tego stanu,
między innymi: zgaga, ból
kolan, depresje, anemia, ból
głowy, astma, silny kaszel,
bezsenność, choroba niedokrwienna serca, refluks żołądka, zawał a nawet z czasem choroby nowotworowe
i inne.
Koniecznie
sprawdź
stan zakwaszenia żołądka
prostym i domowym sposobem.
Na pół szklanki wody
dodaj płaską łyżeczkę sody
oczyszczonej,
wymieszaj
i wypij rano na czczo. Następnie zmierz czas od wypicia do czasu odbicia się
gazów. Roztwór sody połączony z kwasem żołądkowym wchodzi w reakcję
i zaczyna wydzielać dwutlenek węgla i wtedy dochodzi
do przysłowiowego beknięcia.
Jeśli odbicie pojawi się

OGŁOSZENIA
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 brygadzistę serwisu sprzątającego. Praca w markecie
budowlanym
ul. Szparagowa w Łodzi.
Kontakt 601 156 466

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 ślusarskie? Masz uprawnienia na
spawanie? Pracuj w normalnej firmie w Piotrkowie
na umowę o pracę, stawkę
wynegocjuj z kierownikiem.
Kontakt pod nr 507 177 958
Sprzedam mieszkanie
32 m2 na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim.
Tel.: 605737751

Stała praca na produkcji w
Łodzi - bezpłatny transport
- tel. 696 077 879

Zatrudnimy elektryków
i pomocników elektryków,
tel. 42 214 07 00
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.

Auto‒skup całe uszkodzone
bez opłat skorodowane
505‒927‒959
Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Zatrudnię kierowców
w transporcie międzynarodowym Kat B do 3,5 T .
Nowe samochody Fiat Ducato ( tzw blaszka)
Wysokie zarobki
Kom 500 860 678,
601 348 969

Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep
w kółkach na trasie Finlandia – 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 niepełnosprawności do sprzątania
marketów wŁodzi
i Tuszynie. Umowa
o pracę. Kontakt pon. - pt.
w godz. 8-15,
tel. 601 156 466
ATERIMA MED Opiekunki
Niemcy Nawet 1400 EURO
netto + premie, opłacony
przejazd i ubezpieczenie.
Tel. 42 306 70 40

podczas picia mikstury, to
masz silną nadkwasotę. Jest
małe tego prawdopodobieństwo, ale oczywiście istnieje. Jeśli beknięcie nastąpi do
40 sek. po wypiciu, oznacza
to umiarkowaną nadkwasotę
(im bliżej 40 sek. tym mniejsza). Jeśli nastąpi między
40 – 90 sek., oznacza to
prawidłowe
zakwaszenie
żołądka. Jeśli od 90 sek. do
3 minut, to zakwaszenie jest
zbyt słabe (im dłużej tym
gorzej).
Gdy odbicie pojawi się
powyżej 3 minut, oznacza to
poważne konsekwencje dla
twojego zdrowia.
Co na zakwaszenie żołądka?
1. Ocet jabłkowy fermentowany (ze sprawdzonego źródła) - dziennie 3 x
1 łyżka octu na pół szklanki
wody 30 minut przed posiłkiem. Uwaga, jeżeli masz
wrzody żołądka lub uszkodzoną błonę śluzową nie
możesz stosować octu jabłkowego!!!
2. Produkt Boweld Build zawiera Betainę HCL
która pomaga przywrócić
prawidłowy poziom soków

trawiennych.
Stosujemy
dziennie 3 x po 3 kapsułki
20 minut przed posiłkiem
(produkt nie wskazany dla
dzieci).
Co przy nadkwasocie żołądka?
Na to przykre schorzenie
pomaga wypicie, pół godziny przed posiłkiem soku
z utartego surowego ziemniaka lub ½ szklanki soku
ze świeżej kapusty.
Pamiętaj, że to ty sam
dysponujesz kluczem do
swojego zdrowia i od Ciebie zależy czy umiejętnie go
wykorzystasz.

Naturopata
Monika Zawodzińska
kontakt@CentrumNaturopatii.pl

Pieczarki faszerowane szpinakiem
Porcja dla 2 osób
Czas przygotowania 30 min
Składniki:

- 10 dużych pieczarek
- 0,5 kg liści szpinaku
- 0,2 kg sera pleśniowego lub feta
- 3 łyżki masła

Sposób przygotowania:

Szpinak należy umyć i dokładnie odsączyć
z wody. W przypadku mrożonego szpinaku, należy go w pierwszej kolejności odmrozić a następnie też odsączyć. Natomiast ser ucieramy na
jednolitą masę i łączymy ze szpinakiem. Pieczarki obieramy i do każdej nakładamy przygotowany farsz serowo-szpinakowy. Tak przygotowaną
każdą pieczarkę zawijamy dokładnie w wysmarowaną masłem folię aluminiową. Następnie pieczemy na dobrze rozgrzanym grillu przez ok. 10
minut. Po upieczeniu gorące pieczarki z farszem
ze szpinaku i sera podajemy na stół.
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Kryminalne

Zgierz

Bełchatów

Zaatakowali
policjantów

Kradzież drewna

Dzielnicowi z Ruśca zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych
o kradzież drewna z działki leśnej położonej w miejscowości Dębina. 53- i 58-letni mieszkańcy gminy Rusiec zostali nakryci na
Zgierscy policjanci zatrzymali 13 cudzoziemców, którzy zaatako- gorącym uczynku przez właścicielkę lasu.
wali funkcjonariuszy.
O kradzieży drzewa po- uciekali z drewnem załado- znę, który przyznał się do

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 23 lutego
2018 r. około godziny 2:00
w nocy policjanci służby kryminalnej prowadzili
w centrum Zgierza działania
związane ze zwalczaniem
przestępczości samochodowej. Wtedy zauważyli pięciu mężczyzn kręcących się
w pobliżu zaparkowanych
aut. Policjanci podjęli interwencję i próbowali wylegitymować te osoby. Mężczyźni od razu stali się agresywni
wobec wykonujących czynności służbowe funkcjonariuszy Policji. W pewnym
momencie do agresorów dołączyła kolejna grupa kilku
mężczyzn. Mimo wezwania
do zachowania zgodnego
z prawem mężczyźni zamiast podporządkować się
poleceniom,
zaatakowali
policjantów m.in. rzucając
w ich kierunku różnymi

przedmiotami. Funkcjonariusze, w związku z realnym
zagrożeniem życia i zdrowia
użyli broni służbowej. Podczas tej interwencji ranni zostali funkcjonariusze - przewieziono ich do
szpitala. Jeden
z nich doznał
m.in.
obrażeń
głowy, drugi po
badaniach mógł
opuścić placówkę
medyczną.
Rannych zostało
również trzech
mężczyzn, wobec których policjanci podjęli
interwencję.
Życiu żadnego
z nich nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Zatrzymani to
obywatele Ukrainy i Gruzji. Na

miejscu cały czas pracują grupy dochodzeniowo-śledcze
i prokuratorzy.
MAT

udziału w kradzieży. Jak się
okazało, 58-latek miał ponad
2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźni trafili do
policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzut kradzieży, za co
grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. 58-latek
dodatkowo odpowie za kierowanie ciągnikiem w stanie
nietrzeźwości. Mundurowi
ustalili także dane trzeciego ze sprawców. Jest nim
25-letni mieszkaniec gminy
Rusiec. Jego zatrzymanie
jest kwestią czasu.
GWA

Uprawa marihuany

Policjanci zatrzymali ojca i syna zajmujących się uprawą i posiadaniem narkotyków.

Pracownik firmy transportowo-przewozowej odkrył oszustwo
metodą „na wnuczka” i powiadomił policję. Dzięki czujności kuriera 69-latek zachował oszczędności swojego życia.
i telefonicznie poinformowała o problemach finansowych. Kobieta pilnie
potrzebowała
pieniędzy.
Gdy przewoźnik zobaczył
pieniądze,
zorientował
się, że 69-latek padł ofiarą oszustów i niezwłocznie
powiadomił policję. Dzięki jego czujności starszy
mężczyzna zachował swoje
pieniądze.
Funkcjonariusze szybko ustalili, że córka pokrzywdzonego nie ma
problemów
finansowych
ani nie dzwoniła z prośbą
o pieniądze. Niestety w tym
samym czasie 69-latek zadzwonił do oszusta i poinformował, że kurier wezwał
policję.

wanym na przyczepce ciągnika. Jeden ze sprawców
podjął ucieczkę pieszo przez
las. Chwilę później był już
w rękach dzielnicowych. Był
to 53-letni mieszkaniec sąsiedniej wsi. Policjanci idąc
po śladach pozostawionych
przez ciągnik dotarli do zatopionej w błocie przyczepki załadowanej drzewem
pochodzącym z kradzieży.
Dalsze ślady kół traktora doprowadziły funkcjonariuszy
do zabudowań, gdzie w garażu stał ciągnik. Na posesji
zastano 58-letniego mężczy-

Tomaszów Mazowiecki

Postawa godna
naśladowania

Około południa 20 lutego
2018 r. prywatny przewoźnik zajmujący się usługami
transportowo-przewozowymi otrzymał telefoniczne
zlecenie odbioru paczki.
Z rożnych numerów telefonicznych czeskiego operatora dzwonił do niego zleceniodawca i wskazał adres
w Rzgowie, skąd odebrać
miał przesyłkę, a następnie
telefonicznie otrzymać adres jej doręczenia. Kurier
pojechał pod wskazany adres, gdzie starszy mężczyzna
przekazał mu reklamówkę
z pieniędzmi. Jak się później
okazało, były to oszczędności jego życia. Oszustka podszyła się pod córkę 69-latka

licję zawiadomiła właścicielka lasu, która z uwagi
na wcześniejsze kradzieże,
postanowiła sprawdzić czy
nie brakuje drzew na jej
działce. Pokrzywdzona straty oszacowała na 3 tysięcy
zł. Natychmiast po zgłoszeniu we wskazany rejon udali
się policjanci z miejscowego
posterunku. W rozmowie
z 60-letnią zgłaszającą ustalili, że kilkanaście minut
wcześniej „przeszkodziła”
ona złodziejom w wycince
drzew. Mocno zaskoczeni
widokiem kobiety sprawcy

Policjanci przestrzegają osoby starsze i apelują
o zachowanie ostrożności
w kontaktach z obcymi osobami. Zbytnia ufność może
doprowadzić do utraty mienia, a nawet zdrowia lub
życia. Policjanci na bieżąco
informują o różnych metodach oszustw. Sprawcy co
chwilę zmieniają sposób aby
wyłudzić pieniądze. Pamiętajmy, aby nie przekazywać
żadnych pieniędzy nieznanym osobom. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości
należy powiadomić policję
dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 997.
MAT

21 lutego 2018 r. w obserwowanej posesji przy
ulicy Kołłątaja w Tomaszowie Maz. policjanci ujawnili
uprawę marihuany. Z posesji
wyszedł mężczyzna, którego
policjanci wylegitymowali.
Od 28-latka czuć było charakterystyczną woń marihuany, dlatego też policjanci postanowili sprawdzić
mieszkanie, które opuścił.
Zastali w nim jego ojca oraz

odnaleźli uprawę marihuany.
Policjanci zabezpieczyli tam
również specjalistyczną aparaturę wykorzystywaną do
prowadzenia uprawy. Łącznie funkcjonariusze odnaleźli 16 doniczek w których posadzone były konopie oraz
susz ukryty w pudełkach. Po
wykonanych na ulicy Kołłątaja czynnościach policjanci
pojechali do miejsca zamieszkania 28-latka, gdzie

zabezpieczyli
marihuanę,
amfetaminę oraz haszysz.
Łączna waga suszu to ponad 769 gramów. Podejrzani
usłyszeli zarzuty z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie i uprawę środków odurzających
grozi do 3 lat więzienia.
GWA

Łódź

Tajemnica zabójstwa rozwikłana
Wspólne działania łódzkich policjantów i prokuratury doprowadziły do wyjaśnienia okoliczności zagadkowej śmierci 40-letniego właściciela punktu usługowo-handlowego w Łodzi.
21 lutego 2018 r. dyżurny odebrał zgłoszenie, że
w jednej z placówek handlowych przy ulicy Rzgowskiej
w Łodzi znaleziono ciało
właściciela z ranami kłutymi. W związku z podejrzeniem udziału w zdarzeniu
osób trzecich, na miejscu
pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze zabezpieczyli sze-

reg śladów, przeprowadzili
oględziny zarówno miejsca
jak i ciała. Zgromadzony
materiał dowodowy został
poddany gruntownej analizie. Wszystko wskazywało
na to, że prawdopodobnie
za zabójstwem mógł stać
40-letni mężczyzna, który
kilka godzin po zbrodni popełnił samobójstwo rzucając
się pod pociąg towarowy po-

między stacjami Łódź Chojny a Łódź Olechów. Prawdopodobnie to on pojawił
się w placówce przy ulicy
Rzgowskiej i zadał właścicielowi kilka ciosów ostrym
narzędziem. Niestety skutkiem tego ataku była śmierć
40-latka. Jak ustalono mężczyźni znali się.
MAT
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HOROSKOP
Wodnik 21.01–19.02
Nie przyjmuj na swoje
barki zbyt dużo
obowiązków,
bo wszystkiemu
nie podołasz. Pewne sprawy wymagają załatwienia
w terminie a czas jednak
nieubłaganie płynie. Wizyta
kogoś z rodziny sprawi ci miłą
niespodziankę.
.
Ryby 20.02–20.03
Z upływem lat
pracy twoja
pozycja zawodowa umacnia
się. W najbliższym czasie twój
profesjonalizm i wyjątkowe
zaangażowanie zostaną przez
przełożonych docenione. Pamiętaj jednak o wzmocnieniu
odporności organizmu, aby
uchronić się przed infekcją
grypową.
Baran 21.03–20.04
Nie przyspieszaj
tempa w realizacji podjętych
przedsięwzięć.
Warto nieraz
poddać je dokładniejszej analizie i mieć czas na
wprowadzenie ewentualnych

poprawek. Znając realia życia
pośpiech często nie popłaca.
Byk 21.04–20.05
Pomimo małych
potknięć, nie
rezygnuj z
wcześniej wytyczonych celów.
Warto wyciągnąć właściwe
wnioski, żeby nie powielać
popełnionych błędów. W finansach mierz siły na zamiary.
W sferze uczuciowej zapanuje
harmonia i spokój.
Bliźnięta 21.05–21.06
To dobry czas
na dokonanie
pewnych zmian
w swoim życiu.
Dotyczyć one mogą np. zmiany miejsca zamieszkania czy
stanu cywilnego. Aby osiągnąć wyznaczony cel, należy
pozytywnie myśleć i wierzyć
w powodzenie.
Rak 22.06–22.07
Wreszcie
będziesz mógł
pozwolić sobie
na mały luz, po
wyjściu na prostą. Pomoc najbliższych oka-
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Rozrywka
zała się bezcenna. Ten dobry
nastrój udzieli się wszystkim.
Niespodziewany dopływ gotówki poprawi znacznie twoją
sytuację finansową.
Lew 23.07–23.08
W pracy jak
zwykle nawał
obowiązków.
Jednak nie
panikuj, staraj się podchodzić
do wszystkiego z większym
dystansem i dużą dozą cierpliwości. Twoja nadmierna
ciekawość może być przyczyną nieporozumień rodzinnych.
Panna 24.08–23.09
Najwyższy czas,
abyś wreszcie
uwierzył w swoje
umiejętności i siły
a wszystko potoczy
się po twojej myśli. Sukces
w zasięgu ręki, tylko więcej
odwagi. Wolne chwile spędzaj
z rodziną, na którą możesz
zawsze liczyć.
Waga 24.09-23.10
Posiadasz mnóstwo ciekawych
pomysłów, ale
do wdrożenia ich
w życie z reguły
kręta droga. Należy wykazać
się nie tylko odwagą, dobrą
organizacją pracy, ale
i zainwestowaniem wymaganej gotówki.

SUDOKU

Skorpion 24.10–22.11
Praca zawodowa
coraz bardziej
cię fascynuje.
Jest szansa na
poprawę sytuacji
materialnej, a tym samym na
pozytywną zmianę jakości
życia. Ktoś bliski twemu
sercu potrzebuje czułości.
Nie lekceważ problemów
zdrowotnych.

7
5

3
1
9

4

6
8

5
2
1

Strzelec 23.11–21.12
Skup się na
sprawie najpilniejszej w danej
chwili a nie
łap przysłowiowych dwóch
srok za ogon. To nie wróży
sukcesu. Unikaj także robienia
długoterminowych interesów
z rodziną. Dbaj o zdrowie.
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Koziorożec 22.12–20.01
Warto mieć na
uwadze zasadę,
że nie da się
żyć mrzonkami.
Codzienność to
nieustająca walka z przeciwnościami losu. Tylko solidną
pracą i konsekwencją osiągamy to, na czym nam bardzo
zależy. Unikaj przeziębień
i infekcji.
Wróżka Amanda

Humor
Kolega mówi do kumpla:
Widziałeś moją piękną żonę?
- A co? masz drugą?
Konsylium trójki lekarzy nad pacjentem.
- To grypa.
- Ależ skąd, to żółtaczka!
- Jaka żółtaczka, to gruźlica!
Po chwili:
- Panowie, spokojnie, nie kłóćmy się, sekcja
zwłok wykaże kto z nas miał rację.
Na rozprawie sędzia pyta oskarżonego:
- Dlaczego uciekł pan z więzienia?
- Bo, chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie wolności.
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Spotkało się dwóch kolegów i jeden do drugiego
mówi:
- Wiesz, ale tym Kowalskim to się powodzi. Byłem wczoraj u nich na imprezie. I wiesz co? Złoty
kibel mają. Takie bogactwo.
- Eeee. No coś ty, niemożliwe - nie dowierza
drugi.
- Chłopie, naprawdę. Sam widziałem, szczere
złoto!
- Nie wierzę.
- No to chodź, pójdziemy do nich i ci udowodnię.
Poszli więc. Stanęli pod drzwiami i pukają. Otworzyła pani Kowalska.
- Dzień dobry pani Kowalska. Czy to prawda, że
macie złoty kibel?
Kowalska się odwraca i woła do męża:
- Franek chodź, jest ten co ci do puzonu narobił!

