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Bełchatów

„Zawsze z kobietą” - „Węgiel brunatny – dziś
opowieść o pięknych i w przyszłości”
przedmiotach.

Rozmowa z Dorotą Wróblewską o wystawie torebek w Galerii
Łódzkiej

Niemal czterystu uczestników z kraju i zagranicy, związanych
z branżą górniczą i energetyczną oraz reprezentujących wiodące ośrodki naukowe, sesja plenarna, blisko 50 referatów
i ważne dyskusje dotyczące przyszłości gospodarki i branży
węgla brunatnego to efekt – X Międzynarodowego Kongresu
Górnictwa Węgla Brunatnego zorganizowany w Bełchatowie
pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Obrady kongresu zakończyły się w środę 18 kwietnia.
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Piotrków Trybunalski

Złodziej torów

Złapanego na wynoszeniu 30 m torów kolejowych mężczyznę
zatrzymali policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego. Za kradzież
grozi mu do 5 lat więzienia.

Szerzej str. 10
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Piotrków Trybunalski

Będzie miał
swoją małą
elektrownię wodną

„Życie codzienne
w małej wiosce”

Mała wioska na Litwie, jej mieszkańcy i ich codzienne życie
to bohaterowie zdjęć zaprezentowanych podczas wystawy
w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Przedsięwzięcie „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu Wernisaż wystawy odbył się w ramach 5. Piotrkowskiego Miegospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” bę- siąca Fotografii, a autorem zdjęć jest litewski artysta fotografik
dzie realizował tamtejszy Zakład Gospodarki Wodno-Kanaliza- Arunas Kulikauskas.
cyjnej.

Dofinansowane działania
obejmują m.in.: wsparcie finansowe suszarni osadów
ściekowych, budowę turbiny
wodnej do odzysku energii
jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków
(chodzi o małą elektrownię
wodną), budowę 1 km kanalizacji sanitarnej oraz ok.
0,6 km sieci wodociągowej,
a także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dofinansowaniem objęty został także
system GIS do monitoringu
sieci. Na projekcie skorzy-

stają przede wszystkim nowi
użytkownicy sieci kanalizacyjnej, których będzie 201
osób. Tyle samo ma wynieść
liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków.
Działania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
powinny zostać ukończone przed 2020 r. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł,
przy czym wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie
8,6 mln zł. Planowane jest
również współfinansowanie pożyczką z NFOŚiGW

oraz udział finansowy beneficjenta. Podjęte prace
będą dofinansowane dzięki
umowie podpisanej przez
Prezesa i Zastępcę Prezesa
Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – Błażeja
Spychalskiego i Tomasza Weneckiego, w obecności Prezydenta Tomaszowa
Mazowieckiego
Marcina
Witko.

„Życie codzienne w małej wiosce” to wystawa, która
po raz pierwszy prezentowana jest w Polsce. Osiemdziesiąt zdjęć wykonanych na
przestrzeni ostatnich 5 lat,
to fragment projektu, który
realizuje artysta. Każdego
dnia wykonuje jedno zdjęcie, dokumentując tym samym swoje codzienne życie
na litewskiej wsi, do której
powrócił po 22 latach życia
i pracy w Stanach Zjednoczonych. Podczas wernisażu
nie zabrakło także ciekawo-

stek opowiadanych przez
artystę o jego życiowych
wyborach, inspiracjach artystycznych i codziennym
życiu.
Arunas Kulikauskas to
litewski artysta fotograf,
który w swoim dorobku ma
kilkanaście wystaw indywidualnych i ponad trzydzieści wystaw zbiorowych.
Swoje prace prezentował
w różnych częściach świata,
a do udziału w Piotrkowskim Miesiącu Fotografii
zaproszony został przez

Piotrkowskie Towarzystwo
Fotograficzne Fcztery, które
obok Ośrodka Edukacji Artystycznej MOK i Ośrodka
Działań Artystycznych, jest
organizatorem tej wystawy.
Prace litewskiego artysty
podziwiać można do 7 maja
2018 roku od poniedziałku
do piątku w OEA MOK (ul.
Słowackiego 13) w godz.
9.00-19.00.
MOK Serdecznie zaprasza.
MATI
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Relacje

Rawa Mazowiecka

Przed nami Rawa W BIEGU
Już 28 kwietnia za sprawą ŻTC BIKE RACE w Rawie Mazowieckiej będzie miało miejsce
wielkie święto sportu, biegowe i kolarskie.
Reklama
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Rozpoczęcie zawodów
zaplanowano na godzinę 10:00. Start odbędzie
się przy ul. Tatar w Rawie
Mazowieckiej - trasa poprowadzona zostanie rundą dookoła zalewu z metą
w miejscu startu. Zawodnicy
pokonają dwie rundy o łącznym dystansie o długości 10
kilometrów. Trwają właśnie
zapisy do rywalizacji na
stronie www.ztc.pl w zakładce BIEGI ULICZNE. To
już ostatnie dni, w których
można zapisać się na bieg
w promocyjnej cenie. Do 20
kwietnia opłata startowa wynosi 25 zł, po tym terminie
- włącznie z dniem zawodów opłata startowa wynosić będzie 50 zł. W zestawie
startowym biegacze znajdą
numer, a na mecie otrzymają medal i bon na 50 zł do
wykorzystania w perfumerii
Tagomago.pl. Rywalizacja
zapowiada się niezwykle
ciekawie, warto zapisać
się już teraz i zagwarantować sobie możliwość startu
w tym wyjątkowym biegu.
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Ceremonia rozdania nagród
została zaplanowana na godzinę 12:30. – Zapraszamy
wszystkich biegaczy do startu w Rawie Mazowieckiej,
zapowiada się wspaniała rywalizacja na wysokim sportowym poziomie, emocji
z pewnością nie zabraknie
– zachęca do udziału w wydarzeniu, dyrektor zawodów
z cyklu ŻTC BIKE RACE,
Wojciech Pawelec.
Zanim jednak nastąpi dekoracja, punktualnie
o 12:00 na trasę wyruszą kolarze, którzy rywalizowali
będą w dwóch prestiżowych
cyklach SUPER PRESTIGE
oraz FIT RACE. Zawodnicy
ścigać się będą na rundzie
o długości 28 km – przebiegać będzie ona przez Boguszyce, Garłów, Dziurdzioły,
Nowe Byliny, Stanisławów
Lipski, Wólkę Jagielczyńską, Zalas, Podkonice Małe
i do Rawy Mazowieckiej
gdzie przy ul. Tatar będzie
meta i start.
ROT
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Gratulujemy młodzieży
Ukazał się pierwszy numer gazetki „GENESIS”
W minioną niedzielę rawska młodzież rozprowadzała przed kościołem
NMP pierwszą gazetkę parafialną.
Gazetka parafialna „Genesis”
to miesięcznik, który powstał z inicjatywy wspólnoty młodzieżowej
Genesis, działającej przy tutejszej
parafii. Gazetka porusza wiele ciekawych zagadnień z życia Kościoła tak
powszechnego jak i lokalnego. Nie
brakuje
także
informacji dotyczących liturgii,
świętych
oraz
różnorodnych
tradycji. Gazetka
ma także uczyć
i bawić, można
w niej znaleźć
także pouczające opowiadania
oraz konkursy
dla dzieci oraz
młodzieży.
Życzymy

młodym, debiutującym Redaktorom
samych sukcesów oraz co zapewne
jest dla nich nie mniej ważne
wielu darów Ducha Świętego,
aby inspirował ich do nieustannego
rozwoju, umacniał wiarygodność
i prawdę w pisaniu artykułów oraz
dodawał sił w podejmowaniu nowych
wyzwań.
MATI
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przedmiotach.
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Rozmowa z Dorotą Wróblewską o wystawie torebek w Galerii Łódzkiej
ce Morgan, Leslie Holm czy
Howard Heartsfield. Każdy
eksponat to przykład najwyższego kunsztu rzemiosła
artystycznego, nierozerwalne połączenie sztuki użytkowej z modą, kwintesencja
wpływu tradycji i historii na
sztukę współczesną.

Pani wystawa rozpoczęła turnee po Polsce,
pierwszym miastem jest
Łódź, a miejscem Galeria
Łódzka – dlaczego tutaj?
Łódź od zawsze była
szczególnym miejscem na
modowej mapie Polski. To
tutaj rozkwitał przemysł
włókienniczy, który już na
stałe wpisał się w historię
tego miasta. A torebka to
nieodłączna część garderoby wpisana w dzieje mody.
Wystawa „Zawsze z kobietą” zawiera unikaty, swoiste
dzieła sztuki posiadające
własną, niepowtarzalną historię, którą chcemy opowiedzieć
mieszkańcom
Łodzi i okolic. I nie tylko
pasjonatom mody, ale również wszystkim tym, którzy
są zainteresowani historią,
sztuką rzemiosła lub po prostu pięknymi przedmiotami.
Jestem przekona, że wystawa zachwyci wszystkie kobiety.

Co możemy zobaczyć
na wystawie?
Unikatową kolekcję doskonale zachowanych, oryginalnych torebek z XX, XIX
a nawet XVII wieku z okresów empire, biedermeier
i art déco. Dzieła pochodzą z
różnych zakątków świata, są
to sakiewki, srebrne torebki
rycerskie, torebki wykonane
z materiału i ręcznie wyszywane koralikami. Są wśród
nich torebki gobelinowe,
żakardowe, wykonane ze
srebra i ze skóry, wysadzane kamieniami szlachetnymi
i ręcznie haftowane. Można
m.in. zobaczyć metalowe torebki marki Whiting&Davis,
która powstała w 1876 roku,
czy też założonej w USA
przez tureckiego emigranta
Sahatiela Mandaliana firmy
Mandalian. Ponadto, na kolekcję składają się torebki
ponadczasowych marek, takich jak Karl Lagerfeld, Joy-

Skąd taka pasja?
Od dziecka obserwowałam swoją babcię, która zawsze wyglądała szykownie
i elegancko. Kochała modę
i dbała o każdy szczegół
swojego stroju. W jej garderobie znajdowały się autorskie suknie, piękne torebki,
broszki i apaszki. Jako mała
dziewczynka odwiedzałam
z nią projektantów i modystki, u których szyła suknie na
miarę i oryginalne nakrycia
głowy. Stroje mojej babci
były eleganckie, doskonale
wykonane i zawsze kobiece. W wolnych chwilach
oglądałyśmy
archiwalne
zdjęcia oraz skarby z jej
szafy – mogłam na nie patrzeć godzinami. Do moich
ulubionych odkryć należały
m.in. puderniczka z okresu
art déco z kryształowym lusterkiem, pomadki, srebrna
papierośnica z inicjałami,
szykowna portmonetka czy
skórzane etui na okulary.
W każdą niedzielę chodziłyśmy na bazar staroci na
Kole. Można było znaleźć
tam wszystko – stare kapelusze, broszki, bransoletki
i oczywiście torebki. To było
niezwykłe miejsce, w którym przeszłość łączyła się ze
współczesnością – tam nauczyłam się wiele na temat
antyków i starej biżuterii.
Te doświadczenia wpłynęły
w konsekwencji na to, jakimi rzeczami otaczam się
dziś i czym się zajmuję.
Jak Pani pozyskuje
eksponaty?
W parze z miłością
do mody idzie miłość
do podróżowania. Inspiracje czerpię z wypraw
w najodleglejsze zakąt-

ki świata – tam znajduję eksponaty, stanowiące swoiste dzieła sztuki
i reprezentujące poszczególne epoki i regiony. Odwiedzając bazary staroci i antykwariaty często napotykam
wyjątkowe okazy torebek,
a każda z nich to połączenie
mody ze sztuką, pasją historią i wspomnieniami wielu
pokoleń.
Do kiedy możemy
oglądać wystawę torebek
w Galerii Łódzkiej?
Wystawa „Zawsze z kobietą” będzie prezentowana
w Galerii Łódzkiej do 29
kwietnia. Serdecznie zapraszam w tę podróż do świata
stylu, szyku i elegancji .

Ogłoszenie

DOROTA WRÓBLEWSKA
Producentka pokazów, widowisk
i programów tv. Wykładowca kodu
ubioru, autoprezentacji i autorka książek
o modzie.
Wydawca portali i wydawnictwa SOPHISTI GROUP. Producer fashion
shows and tv programs. Publisher SOPHISTI GROUP.
Nagrody: Doskonałość Mody Twojego
Stylu za wydarzenie modowe WARSAW FASHION STREET
Zdjęcie: Agnieszka Rzymek
Stylizacja: Waleria Tokarzewska
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„Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”
– podsumowanie Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego

Niemal czterystu uczestników z kraju i zagranicy, związanych z branżą górniczą i energetyczną oraz reprezentujących wiodące
ośrodki naukowe, sesja plenarna, blisko 50 referatów i ważne dyskusje dotyczące przyszłości gospodarki i branży węgla brunatnego to efekt – X Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego zorganizowany w Bełchatowie pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Obrady kongresu zakończyły się w środę 18 kwietnia.
Mottem
przewodnim
tegorocznej
konferencji
było hasło „Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”.
W kolejnych wystąpieniach,
referatach i dyskusjach podkreślano znaczenie tego surowca dla Polski. – Dzisiaj
jesteśmy w przededniu zatwierdzenia programu dla
sektora węgla brunatnego,
który został już przyjęty
przez Ministerstwo Energii
i rozesłany do konsultacji
do pozostałych resortów –
mówił wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski,
otwierając kongres. Zaznaczył, że w tworzeniu programu brali udział naukowcy
i eksperci sektora węgla brunatnego, w tym przedstawiciele PGE GiEK oraz strona
społeczna. Dodał, że obecny
rząd przykłada dużą wagę do
rozwoju sektora węgla brunatnego. – W dalszym ciągu mamy dużo wyzwań, ale
dzisiaj mamy inny klimat w
przestrzeni publicznej, mówiący o surowcach. Surowce
to bogactwo Polski, surowce, w tym węgiel brunatny, to
zabezpieczenie energetyczne
Polski – podkreślał wiceminister. Grzegorz Tobiszowski przywołał także aspekt
kończących się zasobów
w eksploatowanych odkrywkach i wydobycia nowych złóż węgla, koncentrując się na złożu Złoczew.
– Jesteśmy już dzisiaj zdecydowanie dalej i nie dyskutujemy „czy”, tylko „kiedy”?
– przekonywał wiceminister
przypominając, że otrzymana pod koniec marca przez
PGE GiEK decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla brunatnego Złoczew, otwiera
drogę do rozpoczęcia starań
o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla.
Niepodważalną rolę kopalń węgla brunatnego na
energetycznej mapie Polski
podkreślał Ryszard Wasi-

łek, wiceprezes zarządu ds.
operacyjnych PGE S.A.
– Węgiel brunatny, tuż po
węglu kamiennym, jest dziś
w Polsce głównym surowcem energetycznym, który
pozwala na zabezpieczenie
blisko 35 proc. krajowej
produkcji energii elektrycznej – mówił Ryszard Wasiłek dodając, że kopalnie
grupy PGE wydobywają ok.
80 proc. węgla brunatnego
w Polsce, a sama tylko elektrownia Bełchatów pokrywa
ok. 20 proc. całego, krajowego zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Pozytywnie o bełchatowskim zagłębiu paliwowo-energetycznym wypowiedział się również Adam
Mirek, prezes Wyższego
Urzędu Górniczego. – Wiele
powiedziano o bezpieczeństwie energetycznym kraju,
o zasobach i wielkości wydobycia. Chciałbym podkreślić jedno: PGE, a zwłaszcza
kopalnia Bełchatów, to jedno z najbezpieczniejszych
polskich górnictw. Głównie dzięki wytężonej pracy
wszystkich zaangażowanych
w wydobycie węgla brunatnego.
Już dziś jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość
Gości przywitał i zaprosił do ważnej debaty również współgospodarz Kongresu Sławomir Zawada,
prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki w której
skład wchodzą największe
polskie kopalnie węgla brunatnego: Bełchatów i Turów.
W swoim wystąpieniu podkreślił, jak istotne dla całej
gospodarki i przyszłości
naszego kraju jest umiejętne
wykorzystanie najtańszego
źródła jakim jest węgiel brunatny. – Jesteśmy świadomi
tej odpowiedzialności, a nasze doświadczenie, potencjał
ludzki i organizacyjny, stanowią solidny fundament,

na którym można budować
przyszłość – mówił prezes
zarządu PGE GiEK. Otwierając I sesję referatową
Sławomir Zawada zwracał
uwagę, że wpływ na branżę
wydobywczą ma szereg regulacji unijnych. Podkreślił
także, że nie może być zgody na mocno akcentowaną
politykę dekarbonizacyjną
w Unii Europejskiej, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne Polski powinno
opierać się o własne surowce. – Węgiel brunatny daje
nam gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. Nasz
sektor nie jest przeciwny
energetyce z innych źródeł,
choćby energetyce słonecznej czy wiatrowej, ale czy są
one w pełni kontrolowalne?
– pytał retorycznie prezes
PGE GiEK i dodał, że polska gospodarka musi mieć
oparcie w kontrolowalnych
źródłach, a węgiel to gwarantuje.
O konieczności współpracy wielu środowisk, niezbędnej dla dalszego rozwoju branży mówił natomiast
Marian Rainczuk, dyrektor
Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów, który podkreślił
również rolę Kongresu jako
doskonałej platformy wy-

miany doświadczeń i poglądów. – Uczestnikami kongresu są przedstawiciele rządu,
parlamentarzyści, samorządowcy, a także naukowcy
z prestiżowych ośrodków
naukowych oraz wybitni
eksperci związani z branżą górniczą i energetyczną
z Polski i wielu innych krajów. Z punktu widzenia tematyki Kongresu, takie zróżnicowanie środowisk wydaje
się być bardzo ważne, ponieważ w rozważaniach dotyczących funkcjonowania
górnictwa węgla brunatnego i jego przyszłości przenikać się powinny opinie różnych grup społecznych. Ich
wiedza, jak i doświadczenie
dają gwarancję wysokiego
poziomu
merytorycznego
naszych obrad.
W europejskim sercu
węgla brunatnego
Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie,
którego organizatorem jest
spółka PGE GiEK, bełchatowska kopalnia oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział
w Bełchatowie, to od lat
jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez branżowych. Gromadzi

specjalistów branży górniczej i energetycznej, przedsiębiorców, ekonomistów
oraz naukowców z wielu
krajów, m.in. z Kanady, Japonii, Niemiec, Austrii, Belgii i Bułgarii. W jego trakcie
dyskusje dotykają różnorodnych tematów, związanych
z znaczeniem węgla brunatnego w krajach europejskich
i na świecie, inwestycjami
w nowe złoża i ich perspektywicznym wykorzystaniem,
nowoczesnymi
technologiami stosowanymi
w górnictwie, wykorzystaniem
perspektywicznych
złóż węgla brunatnego,
także w sposób niekonwencjonalny oraz proekologicznymi aspektami wydobycia
tego surowca.
W kongresie wzięło
udział ponad 350 przedstawicieli
prestiżowych
ośrodków naukowych oraz
wybitnych
specjalistów
związanych z branżą górniczą i energetyczną z całego
świata. W trakcie 5 sesji
referatowych zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt
prezentacji
związanych
m.in. z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla branży, sytuacją
branży węgla brunatnego

w Czechach czy w Niemczech,
wykorzystaniem
kopalin
towarzyszących,
przykładami niekonwencjonalnego wykorzystania węgla brunatnego oraz ochroną
środowiska.
Goście mogli także
zwiedzić Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów
i Elektrownię Bełchatów
oraz interaktywną wystawę
PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.
Tradycyjnie Kongresowi
towarzyszyła wielobranżowa sesja wystawiennicza,
na której swoje produkty
i osiągnięcia prezentowali
przedstawiciele sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.
Kwintesencję trzydniowego spotkania stanowi
uchwała kongresowa, którą
uczestnicy kierują do zajmujących się przemysłem wydobywczo-energetycznym
instytucji
państwowych,
a także parlamentarzystów
i gremiów społecznych
i politycznych, od których
zależy m.in. przyszłość
energetyki opartej na węglu
brunatnym.
Sandra Apanasionek
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Przejmująca wystawa
w rocznicę powstania
w getcie warszawskim

Od 19 kwietnia na ogrodzeniu siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości prezentowana jest plenerowa wystawa ukazująca działalność „Żegoty” – tajnej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, która pod okupacją niemiecką ratowała Żydów przed
zagładą.

19 kwietnia 1943 roku
wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to
największy zbrojny zryw
Żydów podczas II wojny
światowej, bestialsko stłumiony przez Niemców.
W 75. rocznicę tych wydarzeń oddajemy hołd bohaterskim Powstańcom i przywołujemy tragedię Holokaustu.
Ale to również czas pamięci
o Polakach, którzy z narażeniem własnego życia pomagali Żydom.
Ekspozycja przywołuje
pełne poświęcenia działania
„Żegoty”. Takie choćby, jak
ukrycie w zakładach opieReklama

kuńczych i u prywatnych
polskich rodzin około 2500
dzieci żydowskich. Zajmował się tym specjalnie powołany Referat Dziecięcy
„Żegoty”, kierowany przez
Irenę Sendlerową.
Wystawa została przygotowana przez
Ministerstwo
Sprawiedliwości
we
współpracy
z Instytutem
Pamięci Narodowej. Na
15 planszach
wykorzystano przej-

mujące zdjęcia, które pochodzą m.in. z Archiwum
IPN, Instytutu Yad Vashem,
Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin i Muzeum
Holocaustu w Waszyngtonie.
WK
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Wrzody żołądka, epidemią XXI wieku

9

Notoryczny brak czasu, ciągły pośpiech, niezdrowy styl życia, a z tego powodu chroniczny stres, to główna przyczyna choroby wrzodowej żołądka. Również niewłaściwe odżywianie, nadużywanie alkoholu, leków przeciwzapalnych, palenie papierosów, zarażenie
bakterią Helicobacter pylori niosą ze sobą bardzo poważne problemy dotyczące układu pokarmowego. Powstające z tego powodu
choroby wrzodowe żołądka są dziś poważnym problemem społecznym dotykającym coraz większej ilości ludzi.
CZYM JEST CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA? - w skrócie, jest
to dolegliwość dotycząca
przewodu
pokarmowego,
charakteryzująca się występowaniem wrzodów trawiennych czyli ubytków
śluzówki żołądka.
Wysoki poziom adrenaliny (przy stresie) powoduje napięcie błony śluzowej
żołądka utrudniając dopływ
krwi i upośledzając regenarację nabłonka. W efekcie
zwiększa się podatność śluzówki na działanie kwasu
solnego. Ponadto, stres prowokuje organizm do wydzielania większej porcji kwasu solnego, a jego nadmiar
szkodzi śluzówce. Wszystko
to prowadzi do osłabienia
odporności nabłonka i za-

palenia błony śluzowej, co
sprzyja powstawaniu nadżerek i wrzodów. Mowa tu
o wrzodach stresowych,
które pod wpływem silnego
napięcia mogą pojawić się
z dnia na dzień.
Skuteczne metody walki
ze stresem:
- zadbaj o silną wspólnotę i solidne wsparcie otoczenia. Przyjaciele rodzina
i najbliżsi to baza której potrzebujesz, by przejść zwycięsko przez trudne momenty w życiu.
- Ćwicz regularnie. Osoby prowadzące aktywny
tryb życia lepiej radzą sobie
w kryzysowych sytuacjach
i w obliczu poważnych
czynników stresogennych.
- Naucz się oddychać.
Czasami, by popatrzeć

z nową perspektywą na stresującą sytuację, wystarczy
chwila wytchnienia i kilka
głębokich wdechów. Głębokie oddychanie to prosta do
opanowania, a jednocześnie
skuteczna i niezmiernie silna
technika relaksacyjna, którą
można zastosować zawsze
i wszędzie.
- Zadbaj o stronę duchową
Ważny jest również
aspekt fizyczny związany
z odżywianiem, ruchem, dostarczeniem naszemu ciału
odpowiedniej ilości wody,
słońca, snu i świeżego powietrza. Kolejny krok to
zdrowe odżywianie. Sprzymierzeńcem wrzodów jest
jedzenie produktów wysoko przetworzonych, potraw

tłustych i smażonych, soli
ostrych przypraw, unikanie
warzyw i owoców. Chorobie
wrzodowej sprzyja również
niezdrowy tryb życia, więc
należy odstawić różnego
rodzaju używki np: papierosy, alkohol oraz kawę. Tu
pierwsze miejsce zajmuje
palenie papierosów- składniki dymu niszczą błonę
śluzową - naturalną barierę
ochronną żołądka. Można
również doprowadzić do
powstania wrzodów, zażywając w nadmiarze leki
przeciwzapalne i przeciwbólowe (NLPZ), choćby te
które kupujemy bez recepty
np. aspiryna lub preparaty
stosowane w leczeniu choroby reumatycznej. Następną z przyczyn wrzodów żołądka jest zarażenie bakterią

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

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

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

Wylewki agregatem zacierane mechanicznie
tel. 600 086 995.

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
Betonowe wylewki agregatem, tel. 608 577 428.

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

Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń. Oferuję:
Nadzór nad budowami/
kierownik budowy Sporządzanie kosztorysów
Tel.: 693‒444‒655
Kierowca międzynarodowy
(bus) wymagane prawo
jazdy kat. B do 3,5 T.
Wysokie zarobki.
Praca od zaraz
Kom. 500 860 678
lub 601 348 969
sprzedam zakład produkcyjny,
własne trafo, woda i kanalizacja,
możliwy gaz ziemny
około 1500 m2 pod dachem, teren utwardzony
-w Piotrkowie Trybunalskim.
iformacje: tel.502 814 323

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

Helicobacter pylori, która
powoduje ponad połowę
owrzodzeń żołądka i nieomal 100% owrzodzeń dwunastnicy. Bakteria ta wytwarza toksyny, uszkadzające
komórki błony śluzowej, co
prowadzi do tworzenia się
stanu zapalnego.
Kolejna przyczyna to
zarzucanie żółci do żoładka.
Normalnie znajduje się ona
tylko w dwunastnicy. Gdy
układ pokarmowy szwankuje, żółć cofa się do żołądka
i uszkadza śluzówkę.
Ważnym krokiem
do utrzymania zdrowego
żołądka jest zażywanie ziół
między innymi tych, które
wzmagają wydzielanie soku
żołądkowego. To właśnie
efektem słabego stężenia
kwasu solnego są najczęściej wrzody żołądka. Pamiętajmy że nasz żołądek
musi być prawidłowo zakwaszony by móc spełniać
swoje funkcję. Produkty,
które możemy zastosować
przy chorobie wrzodowej
to: korzeń lukrecji, lucerna,

Sernik

miód manuka, aloes, propolis, sok z ziemniaka, olej
z rokitnika. Skutecznym
sposobem na wyleczenie
choroby wrzodowej żołądka jest picie soku ze świeżej
kapusty- pić ciepły po 1\2
szklanki 2-3 razy dziennie
przed jedzeniem, w ciągu
1-2 miesięcy. Kapusta zawiera witaminę K, która ma
działanie przeciwwrzodowe,
w pełni leczy wrzód!.
*Uwaga!
Powyższy
artykuł jest poradą i nie
może zastąpić wizyty u lekarza.

Naturopata
Monika Zawodzińska
kontakt@CentrumNaturopatii.pl

Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 10 dag margaryny
- 2 łyżki masła
- 6 jajek
- 2 szklanki cukru
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 kg zmielonego sera
- 1/2 szklanki oleju
- 1,5 szklanki mleka
- 1 budyń śmietankowy
- 1 zapach wg uznania
- 1 galaretka
- 10 dag wiórków kokosowych
Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto z mąki, margaryny, 1 jajka, 1 żółtka,
1/2 szkl. cukru i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Ciasto cienko rozwałkować i wyłożyć na blachę. Następnie
przygotować masę serową, tj.: zmiksować 4 żółtka z 1
szkl. cukru, dodać ser, 1/2 szkl. oleju, zapach a na koniec budyń i mleko, nadal miksując. Wylać masę na ciasto
i piec ok. 1 godz. w temp. 180 st. C. W tym czasie, ubić
na sztywno pianę z 5 białek i 1/2 szkl. cukru i dodać 1
opakowanie sypkiej galaretki. Wlać na upieczony sernik
i piec jeszcze ok. 20 min. Wiórki kokosowe z 2 łyżkami
masła i 2 łyżkami cukru zarumienić na patelni i posypać
upieczoną pianę..
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Kryminalne

Piotrków Trybunalski

Tomaszów Mazowiecki

Złodziej torów

Zatrzymany diler
narkotyków

Złapanego na wynoszeniu 30 m torów kolejowych mężczyznę
zatrzymali policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego. Za kradzież
grozi mu do 5 lat więzienia.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego tomaszowskiej policji za12 kwietnia policjanci Trybunalskim natknęli się brać, zabezpieczono. 66-la- trzymali 11 kwietnia mężczyznę, który miał przy sobie znaczną
z Wydziału Patrolowo-In- na mężczyznę, który próbo- tek nie po raz pierwszy do- ilość narkotyków.
terwencyjnego z pracownikami Służby Kolejowej
robili obchód na terenach
przynależnych do kolei. Na
ulicy Złotej w Piotrkowie

wał ukraść tory kolejowe.
Na widok funkcjonariuszy
zaczął uciekać. Mężczyznę
zatrzymano, a 30 m torów,
które udało mu się już za-

puścił się tego przestępstwa.
Grozi mu do 5 lat więzienia,
gdyż działał w warunkach
recydywy.
MAT

Funkcjonariusze
Wydziału Kryminalnego z Tomaszowa Mazowieckiego na
ulicy Dzieci Polskie chcieli
wylegitymować mężczyznę.
Na widok policjantów zaczął uciekać, ale po chwili
został przez nich zatrzymany. 44-latek znany był stróżom prawa z wcześniejszych
przestępstw. Miał przy sobie

19 g amfetaminy. Policjanci
podejrzewając, że narkotyki
mogą się znajdować także
w mieszkaniu zatrzymanego, zarządzili przeszukanie
lokalu przez niego zajmowanego. Ujawniono kolejne
48 g amfetaminy.
Także policjanci z Wydziału
Interwencyjnego
w Rakocinie, będąc na in-

terwencji, zauważyli zapakowane środki odurzające
w tzw. „dilerkach”. 31-latek
posiadał 69 torebek różnych
narkotyków.
Grozi im kara do 3 lat
więzienia za posiadanie zakazach substancji odurzających.
MAT

Bełchatów

Posiadali narkotyki
Bełchatowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które posiadały
przy sobie narkotyki. Grozi im do 3 lat więzienia. Jedna z zatrzymanych przez funkcjonariuszy osób dodatkowo była poszukiwana do odbycia kary więzienia.

Bełchatów

Fałszywy policjant
Do bełchatowskiej jednostki policji wpłynęło zawiadomienie
o osobie, która podając się za policjanta próbowała wyłudzić od
kierowców pieniądze. Sprawcą okazał się być 66-letni mieszkaniec Łodzi.
O kontroli drogowej
w rejonie Wdowina zawiadomił mieszkaniec gminy
Drużbice. Rzekomy policjant, poruszający się Fiatem
100, zatrzymał do kontroli
drogowej kierowcę Peugota. Miał mieć niesprawny
samochód, więc „policjant”
stwierdził, że jest zobowiązany wezwać lawetę z Łodzi. Zaproponował jednak

kierowcy, że za kwotę 500 zł
odstąpi od tego obowiązku.
Na żądanie kierującego Peugotem, by okazał swoją legitymację służbową, rzekomy
stróż prawa wycofał się ze
swojej propozycji, poprzestając na pouczeniu.
Policjanci zajęli się bardzo wnikliwie tą sprawą.
Ustalili, gdzie może znajdować się pojazd, którym po-

ruszał się podejrzany o wyłudzenie. 12 kwietnia został
zatrzymany w miejscowości
Krzepczów. Mężczyzna to
66-letni łodzianin.
Za wyłudzenia i udawanie funkcjonariusza publicznego zatrzymanemu grozi
do 8 lat więzienia.
GWA

Na osiedlu Binków w Bełchatowie dzielnicowy 12
kwietnia br. zauważył
kobietę, która była
poszukiwana do odbycia kary aresztu.
37-latka szła w towarzystwie młodszego
mężczyzny. Policjant
podejrzewał, że para
może mieć przy sobie narkotyki, dlatego zarządził rewizję.
Bełchatowianka posiadała 4 torebki tzw.
„dilerki” z substancją
zabronioną oraz wagę
elektroniczną. 20-latek z kolei posiadał
dwie porcje białego
proszku. Para została
zatrzymana w areszcie.
Za
posiadanie
środków
odurzających grozi do 3 lat
więzienia.
GWA
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HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Pozytywne
nastawienie do
świata i ludzi jest
pomocne
w pokonywaniu
codziennych trudności. Życie
nie jest wyłącznie sielanką.
Należy umieć cierpliwie
znosić i te gorsze chwile.
Odczujesz wyraźne osłabienie
organizmu w związku z okresem wiosennym, więc dbaj
o zdrowie.
Byk 21.04–20.05

Rak 22.06–22.07
Wszystko ułoży
się pomyślnie,
jeśli uwierzysz w siebie.
Pomyślny obrót
spraw spowoduje, że odnajdziesz w sobie radość życia.
Dobry nastrój udzieli się także
całej rodzinie. W domu zapanuje spokój i harmonia.
Lew 23.07–23.08

Skoncentruj się
bardziej i zmobilizuj, bo od tego,
co postanowisz,
zależeć będzie
twoje dalsze życie zarówno
osobiste jak i zawodowe. Partnerowi życiowemu okaż więcej cierpliwości i zrozumienia.
Dbaj o formę fizyczną.

W pracy zawodowej czeka cię
ożywienie. To
dobry okres na
nawiązywanie
kontaktów zawodowych.
Masz szansę na korzystne
zmiany w swoim życiu. Być
może dotyczyć to będzie
zmiany zamieszkania, udanej
transakcji lub nowej znajomości.

Bliźnięta 21.05–21.06

Panna 24.08–23.09

,,Zielone światło” w wielu
dziedzinach,
wykorzystaj tę szansę, bo
sukces jest w zasięgu ręki.
Jednak wiedzy nigdy nie za
wiele, więc może warto dalej
się dokształcać a możliwości
jest wyjątkowo wiele.

W każdych przedsięwzięciach kieruj
się rachunkiem
ekonomicznym,
a wówczas unikniesz finansowych
niespodzianek. Nie podejmuj
się ryzykownych i trudnych
wyzwań. W relacjach partner-
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Rozrywka
skich pielęgnuj uczucia.
Waga 24.09-23.10
Starasz się być
osobą zorganizowaną, logicznie
myślącą i dążącą
do wyznaczonego
celu. Twój talent
i ambicja zostaną zauważone
i odpowiednio docenione
przez przełożonych. Unikaj
jednak samotności, wolny
czas spędzaj towarzysko.
Skorpion 24.10–22.11
To nie jest
odpowiedni czas
na angażowanie
się w ryzykowne działania.
Należy pewne
zamierzenia zweryfikować
i przesunąć termin ich realizacji. Pamiętaj jednak, by
w ferworze spraw nie zapominać o swoich bliskich.
Strzelec 23.11–21.12
Układ planet
sprawi, że odczujesz wzrost
silnej woli.
Pozwoli ci to
na podejmowanie trafnych
decyzji, które zaczniesz konsekwentnie wcielać w życie.
W pracy możesz liczyć na
podwyżkę i awans.

SUDOKU

Koziorożec 22.12–20.01
Napotkasz trudności w załatwieniu niektórych
spraw. Należałoby wykazać
się dyplomacją i wyjątkową
cierpliwością. Przesilenie
wiosenne oraz przemęczenie
pracą zawodową wpłyną na
obniżenie twojej odporności.
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Wodnik 21.01–19.02
Zadania,
których się
podejmujesz,
traktujesz
bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Więc z reguły efekt
końcowy jest korzystny, co
ma przełożenie na stan twojego konta. Nie ograniczaj czasu
dla swojej rodziny, ona cię
potrzebuje.
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Ryby 20.02–20.03
Nowe zadania podniosą poziom
adrenaliny. Ale
podołasz tym przedsięwzięciom i poczujesz satysfakcję
z tego, co robisz. Nie zadowala cię praca bez wyzwań. Wyjazd z rodziną to dobry sposób
na zasłużony odpoczynek.
Wróżka Amanda

Humor
Miałeś kiedyś tak, że wszedłeś do pokoju,
ale zapomniałeś po co?
Ja w ten sposób straciłem pracę jako strażak.
‒ Na pańskie problemy najlepszy jest kredyt
w naszym banku.
‒ Biorę!
‒ Pomogło? Widzi pan?
‒ Taa. Teraz widzę jak wygląda prawdziwy
problem.
‒ Czy byłem tu wczoraj? ‒ pyta gość barmana
w nocnym lokalu.
‒ Był pan.
‒ I przepiłem pół miliona?
‒ Tak.
‒ Uff... Co za szczęście! A już myślałem, że
zgubiłem.
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Żona do męża:
‒ Znowu leżysz na kanapie.
‒ Dzięki temu zawsze wiesz, gdzie można
mnie znaleźć.
Mąż do żony:
‒ Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór
i umyła samochód...

