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Łódzkie dzieci ćwiczą prawidłową
postawę pod okiem specjalistów
Łódź
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CentrumMedyczneim.
Jonscheradostało53tys.złnaleczenieudzieciwadpostawy.
Uczniowie będąjesieniąćwiczyć
nazajęciachkorekcyjnych

DZIECI Z ŁODZI
z klas 1-3 szkół podstawowych
zostanie przebadanych
pod kątem wad postawy

Agnieszka Jędrzejczak

Prawie1,5tysiącałódzkichdzieci zostanie przebadanych
pod kątem wady postawy. Pieniądzenazajęciarehabilitacyjne
z łódzkiego magistratu dostało
MiejskieCentrumMedyczneim.
Jonschera w Łodzi. W tym roku
to aż 53 tysiące złotych.
– Dążymy do tego, by stać się
ośrodkiem zajmującym się wadamipostawywszerokimzakresie – przyznaje Cezary Lipiński,
kierownik przychodni przy ul.
Leczniczej w Łodzi.
Dzieci zbyt wiele czasu spędzają przy komputerze i telewizorze, siedząc w niewłaściwy
sposób. Często przyczyną wady
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b Dzieci biorą udział w trzydziestominutowych zajęciach
rehabilitacyjnych. Mają przy tym mnóstwo frajdy

postawy są po prostu źle dobranebuty.Dziękiprogramowidzieciaki z klas 1-3 szkół podstawowychzostanąprzebadaneprzez
lekarza i będą uczestniczyły
wcyklupółgodzinnychzajęćrehabilitacyjnych w szkole.
Sprawdzany będzie nie tylko
kręgosłup, ale elementy kostne
bezpośrednio z nim związane,
np.klatkapiersiowaczymiednica. Fizjoterapeuta dobierze odpowiedniećwiczeniarehabilitacyjne,
będzie
pracował
nad utrzymaniem prawidłowej
postawy,spotkasiętakżezrodzicamidzieci.–Wczesnewykrycie
wady umożliwia nie tylko szybkie rozpoczęcie leczenia, ale
wdorosłymżyciuzapobiegawy-

stępowaniu zespołu bólowego
kręgosłupa – przyznaje dr Małgorzata Brzezińska-Fijałek z
przychodni przy ul. Leczniczej.
To ważne. Okazuje się, że aż
60 proc. dzieci z Łodzi ma stopy
płaskokoślawe, a 42 proc. cierpi
na skrzywienie kręgosłupa.
Łódzki magistrat dzięki programom profilaktycznym w latach
2009-2012 przebadał 7 tysięcy
dzieci. 76 proc. z nich musi chodzić na gimnastykę korekcyjną,
awprzypadkupozostałychdzieci potrzebna była wizyta w poradni ortopedycznej. W całym
kraju jest podobnie. Aż 60 proc.
dzieci do 18. roku życia ma wady postawy.
Cozrobić,żebypomócnaszemu dziecku?
– Dziecko musi jak najmniej
siedziećprzykomputerzeczytelewizorze. A jeśli już to robi, należydostosowaćwysokośćbiurkaijakośćfotela.Należyrównież
zwracać uwagę na to, co je. Otyłośćrównieżpowodujewadypostawy–przyznajadrBrzezińska-Fijałek.a

300 tys. zł na leczenie
A Od ubiegłego roku łódzki
magistrat prowadzi program
profilaktyczny dotyczący wad
postawy. W tym roku przeznaczył 300 tys. zł naprogramy
profilaktyczne.
W ubiegłym roku 2,6 tys. dzieci
wzięło udział w trwającym 10 tygodni programie bezpłatnej rehabilitacji. Zajęcia prowadziły
w szkołach cztery miejskie przychodnie. Jedną z nich była Miejska Przychodnia „Widzew”. Jej
pracownicy przebadali 523 dzieci. Zaobserwowano 358 błędów
postawy, 185 skolioz, 94 okrągłe
plecy, 84 dzieci miało wady kończyn dolnych. Rodzice około 60
dzieci nie zgodzili się na ich
udział w programie, chociaż był
on bezpłatny. Ale co najważniejsze, wśród stu ćwiczących dzieci
z tej przychodni nastąpiła znaczna poprawa, głównie w korygowaniu wad postawy.
MAT

Radny stracił mandat, ale nie stracił wiary w jego odzyskanie
Opoczno
Radnemu miejskiemu Tomaszowi Rurarzowi wojewoda
wygasił mandat. Radny się
z tym nie godzi i decyzję wojewody zaskarżył do sądu
Andrzej Wdowski
a.wdowski@dziennik.lodz.pl

W całej sprawie poszło o prowadzoną przez Tomasza
Rurarza działalność gospodar-

czą. Otóż od ponad 20 lat prowadzi on sklep, który znajduje
się na działce należącej do gminy Opoczno. Kiedy Rurarz został radnym, w myśl obowiązujących przepisów, powinien
działalność zawiesić albo jej zaprzestać, bo wykorzystywał
mienie gminy dla prywatnych
interesów, a tego robić nie wolno. Radny miał na to 3 miesiące
od momentu złożenia przez
niego ślubowania.
Tomasz Rurarz przekonuje,
że jak tylko został radnym i zo-

rientował się, że prowadzona
przez niego działalność koliduje z prawem, od razu wystąpił
do burmistrza Opoczna o wykup gruntu.
– Pismo w tej sprawie złożyłem w najszybszym terminie,
w jakim mogłem – zapewnia
radny Rurarz. – Od razu ruszyły procedury, do pracy przystąpili rzeczoznawcy. Ale, jak się
okazało, w ciągu trzech miesięcy fizycznie nie byłem w stanie
zgromadzić niezbędnych dokumentów, których załatwienie

Wybieramy kreatywną klasę
Plebiscyt
Wspólnie z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim wybieramy najbardziej kreatywną klasę w Łódzkiem. Można
wygrać wyjazd do Brukseli
Jarosław Kosmatka
j.kosmatka@dzienniklodzki.pl

Wizyta w siedzibie najważniejszego w Europie urzędu będzie
głównym punktem pięciodniowejwycieczki,którajestgłówną
nagrodąwplebiscycienaNajbardziejKreatywnąKlasę„Dzienni-

ka Łódzkiego”. Wyjazd ufundowany przez Jacka Saryusz-Wolskiego,współorganizatoraplebiscytu,obejmujeprzejazdipobyt
dla klasy i dwójki opiekunów.
W plebiscycie mogą brać udział
klasy z gimnazjów, liceów lub
z techników z województwa
łódzkiego. Jedynym ograniczeniemjestwiekuczestnikówwyjazdu. Wszyscy muszą mieć
ukończone 14 lat.
Czekamy na Wasze zgłoszenia już od dziś do końca września. Przysyłajcie grupowe zdjęcie(maksymalnieosiemfotografii) swojej klasy wraz z opisem,
wktórymuzasadnicie,dlaczego

wymagało czasu. W okresie,
odkąd pełnię mandat radnego,
nie uległy zmniejszeniu opłaty
za dzierżawę – podkreśla radny.
I dodaje, że na jednej z sesji
złożył szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, by jego koledzy radni byli dobrze zorientowani w temacie i przede
wszystkim przekonani, że chce
działać w zgodzie z prawem.
Radni na sesji w dniu 25
czerwca stanęli po stronie
Rurarza i nie podjęli uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie je-

łem – mówi radny Tomasz
Rurarz. – Ja nie mam sobie nic
do zarzucenia. Nie zrobiłem niczego nagannego, czego musiałbym się wstydzić przed
swoimi wyborcami.
Sporny grunt ostatecznie
stał się własnością radnego
Rurarza i wszystko jest już
zgodnie z prawem. Radny
odwołał się od decyzji wojewody, bo uważa ją za niesłuszną
i krzywdzącą. Wierzy, że WSA
weźmie pod uwagę jego argumenty i mandat odzyska. a

42-latek, który napadł na konwojenta
i wyjechał do Anglii, chce poddać się karze
Łódź, Pabianice
Proces Andrzeja P., który w
Pabianicach napadł na konwojenta z hurtowni i zrabował
mu 32 tys. zł, zaczął się w Sądzie Okręgowym w Łodzi

akurat wasza klasa zasługuje na
tytuł najbardziej kreatywnej
wnaszymwojewództwie.Klasy
można zgłaszać przez elektroniczny formularz na naszej stronie (www.dzienniklodzki.pl/akcje/kreatywnaklasa2105) lub emailempodadresemj.stepnik@
dziennik.lodz.pl a

go mandatu, czego oczekiwała
od nich Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki.
W tej sytuacji – zdaniem wojewody – wydanie zarządzenia
zastępczego o wygaśnięciu
mandatu radnego miejskiego
Tomasza Rurarza stało się konieczne i uzasadnione.
Zarządzenie może być zaskarżone do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia
jego doręczenia. – Decyzję wojewody oczywiście zaskarży-

Wiesław Pierzchała
w.pierzchala@dziennik.lodz.pl

Oskarżony chce poddać się karze, która miałaby wynosić rok
więzienia w zawieszeniu na
trzy lata i naprawienie szkody.
Zanim sąd podejmie decyzję,

zamierza przesłuchać poszkodowanego. Dlatego rozprawę
odroczono do 7 października.
Do napadu na konwojenta
doszło 10 marca 2000 roku.
Zwłoka w osądzeniu 42-latka
wzięła się stąd, że wyjechał
do Anglii, pracował jako budowlaniec i przez wiele lat był
nieosiągalny dla śledczych.
Oprócz Andrzeja P. w napadzie wzięli udział Jakub K.
i Adam K., których sprawy wyłączono do osobnego rozpoznania. Po wpadce Jakub K. przyznał się do winy i opowiedział
o rozboju. Otóż od swego kole-

gi Macieja K., który pracował
w hurtowni, dowiedział się
o przewożonych pieniądzach z utargu. Przewożącym
był Tomasz K., który z początku
zgodził się na udział w „skoku”,
ale potem zrezygnował. Jednak
przestępcy nie zrezygnowali
i zaatakowali. Według śledczych, podczas napadu Adam
K. przyłożył pistolet do głowy
Tomasza K., a gdy ten zaczął się
bronić, uderzył go w głowę.
Bandyci zrabowali 32 tys. zł
na szkodę właściciela hurtowni, które były w kopercie. a
ą

