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16:15 TYLKO U NAS: Ekskluzywny wywiad z  Krzysztofem Rutkowskim dla Lublin.com.pl (video)

Lublin: Szpital Żagiel Med oferuje nowy sposób leczenia artrozy

2013-03-13 12:00 Kategoria: BIZNES POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Z  myślą o pacjentach cierpiących na chorobę
zwyrodnieniową stawów, Szpital Ż agiel Med
wprowadził innowacyjną metodę leczenia
artrozy - Orthokine. Terapia łagodzi
dolegliwości bólowe, a docelowo pozwala na
odroczenie zabiegu operacyjnego o kilka,
nawet  kilkanaście lat . 

Szpital Żagiel Med to pierwsza placówka w Lublinie, oraz druga w województwie lubelskim,
która oferuje ten nowoczesny sposób leczenia.
 
Artroza to nie tylko mechaniczne zużycie chrząstek, to złożona choroba, która
dotyka głownie stawów kolanowych, łokciowych, kręgosłupa czy nadgarstków.
Głównymi objawami tej jest  m.in., obrzęk stawów, ograniczenie ruchomości, a
także nasilający się ból podczas wysiłku i ćwiczeń fizycznych, który doskwiera
nawet  podczas braku aktywności np. podczas snu.

Istnieje wiele form łagodzenia bólu, który towarzyszy zwyrodnieniom stawów. Najczęstszą z
nich jest leczenie farmakologiczne. Jednak długotrwałe przyjmowanie leków, może być
szkodliwie nie tylko dla żołądka, ale w efekcie prowadzić do powstania wrzodów.
Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe m.in. bioder i kolan kwalifikują się do leczenia
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operacyjnego, podczas którego staw wymieniany jest na sztuczny.

Trzy tygodniowa terapia Orthokine® wskazana jest u pacjentów z wczesnymi zmianami
zwyrodnieniowymi. 

-  Metoda jest w pełni bezpieczna, ponieważ wykorzystuje naturalną odporność organizmu do
zwalczania bólu. Terapia, bowiem polega na podaniu pacjentowi własnych białek ochronnych
wytworzonych z jego krwi – mówi Jakub Sztylka Junior Product Manager Orthokine.

Osoba cierpiąca na artrozę, przez całą kurację otrzymuje łącznie 6 zastrzyków (1-2 razy w
tygodniu). Surowica zostaje wstrzyknięta w chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu,
dzięki temu hamuje rozwój zapalenia stawów oraz opóźnia destrukcję chrząstek.

- Choroby zwyrodnieniowej nie można niestety cofnąć, ale można skutecznie
ograniczyć jej postęp, jeśli leczenie zostanie podjęte w odpowiednim momencie.
Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do licencjonowanych placówek w Polsce,
które w swoim zakresie korzystają z tej metody. Dzięki temu pacjenci mają szansę
oddalić wizję operacji - mówi Dorota Karczewska prezes szpitala Ż AGIEL MED.

Rozpoczęcie terapii powinna poprzedzać konsultacja z ortopedą, który stwierdzi czy pacjent
kwalifikuje się do rozpoczęcia kuracji.  

Szczegóły dotyczące metody są dostępne pod numerem telefonu 81 44  10 888
oraz na stronie internetowej www.orthokin.pl.
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Art ykuły spo nso ro wane:

Smacznie jak u mamy...
Już  wkrótce, z  pierwsz ymi promieniami
wiosennego słońca roz pocz nie się sez on
na imprez y okolicz nościowe. Wesela,
prz yjęcia komunijne, urocz yste urodz iny
cz y moż e firmowy bankiet -  ten okres jest
bardz o waż ny dla lubelskich
restauratorów. Cz ym się wyróż nić,

Z nami dojedziesz  do celu
Prz yjrz yjmy się bliż ej korporacji Ale Taxi.
Firma dz iała nowocz eśnie, idąc z  duchem
cz asów wprowadz a nowe technologie
ułatwiające ż ycie klientom.

Chcesz pozbyć się zbędnego
owłosienia?
Misją DepilConcept® jest świadcz enie
wysokiej jakości usług fototerapii w
rewolucyjnej cenie 65z ł z a każ dą strefę
ciała, z arówno dla kobiet jak i męż cz yz n
powyż ej 15 roku ż ycia. Natomiast z asady,
którym sieć DepilConcept jest wierna od
pocz ątku istnienia t
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 TYLKO U NAS: Ekskluzywny wywiad z  Krzysz tofem Rutkowskim dla Lublin.com.pl (video)
 Lublin: Kursowanie komunikacji nocnej w związku ze zmianą czasu z  z imowego na letni

Watch YouTube’s # 1 DramaWatch YouTube’s # 1 Drama
Julia Stiles stars in the Season 2 o f Blue, only on WIGS.Julia Stiles stars in the Season 2 o f Blue, only on WIGS.
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Biała Podlaska: Celnik
zat rzymany przez  CBA. Jest
areszt  za korupcję
Funkcjonariusz  Służ by Celnej z ostał
z atrz ymany prz ez  agentów Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. Usłysz ał już
z arz uty korupcyjne. Decyz ją sądu z ostał
tymcz asowo aresz towany na trz y
miesiące...

Mińsk Mazowiecki: Janusz S.
zabił cz łowieka "po pijaku".
Prokurator nie zgodził się na
areszt  (video, zdjęcia)
Policyjny doz ór, z akaz  opusz cz ania kraju
i poręcz enie majątkowe, to środki
z apobiegawcz e jakie z astosował
prokurator wobec 44- letniego Janusz a S.
z  powiatu płońskiego...

Kraj: 13- latki odnalez ione w lesie.
Były zalane w t rupa
Policjanci z  wydz iału patrolowego w
Otwocku (woj. maz owieckie), w lesie nad
brz egiem rz eki Świder, odnaleź li leż ące w
śniegu trz y 13- letnie ucz ennice. Po
prz ewiez ieniu do sz pitala okaz ało się, ż e
dz iewcz yny były pijane. Miały niemal po...

Podkarpackie: Student  spadł z
budynku przy ul. Krośnieńskiej.
Wszyscy byli pijani
Policjanci z  Rz esz owa ustalają prz ebieg
wydarz eń, które poprz edz iły tragicz ny
wypadek, jakiemu uległ 23- letni
męż cz yz na. Student jednej z
rz esz owskich ucz elni spadł z  dachu. Nie
udało się go uratować...

Lublin: ZUS wraz  z  bankami
przekonuje emerytów do
pobierania świadczeń na konto

 Lublin: Kolejna "mistrzyni parkowania". Gdz ie straż  miejska? Szkoli się na policyjnych
kursach (zdjęcia)

 Lublin: Rekolekcje ostatniej szansy u O.O. Dominikanów
 Lublin KUL: Prof. zw. dr hab Antoni Jozafat Nowak nie żyje
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Wtycz ka s po łecz noś ciowa Facebooka

Dodaj komentarz ...
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Wsz ystkie  aktualności:

Znalez iono artykułów: 24 091, Strona 1 z  1205

TYLKO U NAS: Ekskluzywny wywiad z Krzysztofem Rutkowskim
dla Lublin.com.pl (video) GORĄCY TEMAT
2013-03-26 16:15

Pan Krzyszto f Rutkowski kilka dni temu, był Naszym Gościem. Przedstawiamy
Ekskluzywny wywiad udzielony naszemu dziennikowi...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: krzyszto f rutkowski  wywiad lublin wizyta zeznania
prokuratorzy łódzka ośmiornica iwona wieczorek katarzyna w dziennik lubelski
wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny
dziennik lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z
lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z
lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin
aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Świdnik: Mieszkaniec Lublina chciał okraść Kościół. Na ich
drodze stanął Ksiądz  GORĄCY TEMAT
2013-03-26 13:02

W miniony weekend do po licyjnego aresztu trafiło  trzech mężczyzn, dwóch 27-
letnich mieszkańców gm. Mełgiew i 30-letni mieszkaniec Lublina, którzy chcieli
się wzbogacić zawartością skrzynki z datkami pochodzącej z mełgiewskiego
kościo ła...

[czytaj dalej]

Ko m enta rz e :   TAGI: mełgiew świdnik datki kradzież dziennik lubelski
wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny
dziennik lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z

pobierania świadczeń na konto
Rośnie licz ba emerytów i rencistów, którz y
pobierają świadcz enia na rachunek
bankowy. Nadal jednak Polska nie
dogoniła pod tym wz ględem
europejskiego standardu. Dlatego Zakład
Ubez piecz eń Społecz nych wraz  z
bankami prowadz i...

Lublin: Kolejni mist rzowie
parkowania (zdjęcia)
Tym raz em na "celowniku" ulica Sądowa,
Solna, Orla i Hipotecz na...
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lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z
lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin
aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Biała Podlaska: Okradli i zdemolowali były zajazd. Straty
50.000 zł. GORĄCY TEMAT
2013-03-26 12:15

Zarzuty kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia usłyszeli w piątek dwaj
mieszkańcy Białej Podlaskiej w wieku 27 i 34 lata. Po licjanci zarzucili im
kradzież elementów miedzianych i metalowych z nieczynnego zajazdu o
łącznej wartości...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: kradzież włamanie zajazd biała podlaska dziennik
lubelski wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z
lubelszczyzny dziennik lubelski  najnowsze wiadomości lublin najnowsze
wiadomości z lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze
wiadomości z lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje
lublin lublin aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Lublin: Kursowanie komunikacji nocnej w związku ze zmianą
czasu z zimowego na letni GORĄCY TEMAT
2013-03-26 11:59

W nocy, z 30 na 31 marca br. (z soboty na niedzielę) nastąpi zmiana czasu z
zimowego na letni i przesunięcie wskazówek zegarków z godz. 2:00 na 3:00...

[czytaj dalej]

Komentarz e:   TAGI: Kursowanie komunikacji nocnej w związku ze zmianą
czasu z zimowego na letni 2013 kwicień mpk lublin  dziennik lubelski
wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny
dziennik lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z
lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z
lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin
aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Świat: Ryby z Hollywoodzkim uśmiechem (video)
2013-03-25 20:29

Ryby te nazywają się Archosargus probatocephalus (sargus owczak). Są
rybami z gatunku okoniokształtnych...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: Archosargus probatocephalus sargus owczak ryby z
ludzkimi zębami

Lublin: Kolejna "mistrzyni parkowania". Gdzie straż miejska?
Szkoli się na policyjnych kursach (zdjęcia) GORĄCY TEMAT

Ost at nie  ko ment arze

tabtab [artykuł] 2013- 03- 22 15:53

CIEKAWE CO NA TO STAJSZCZAK :d [...]

BUSOMAT.PL [artykuł] 2013- 03- 20 22:01

Wyrazy współczucia [...]

kniga [artykuł] 2013- 03- 20 21:4 5

haha fanclub Ci założą:) btw gościu jesteś taki cwany to ...
[...]

juljus  [artykuł] 2013- 03- 20 13:4 8

Jak to  szybko mineło , a ja mam przed oczami sytuacje
sprzed... [...]

Jaga [artykuł] 2013- 03- 19  21:54

kto  by pomyślał że ten rok tak szybko zleci. pamiętamy
[...]

mr elijah  [artykuł] 2013- 03- 18 17 :09

Witaj Wnioskodawca Kredyt to  informujemy, że
pożyczka... [...]

punczak  [artykuł] 2013- 03- 15 15:39

Co paula to  jest krowa na maksa odjazdowa co budy robi
pełen... [...]

kiler [artykuł] 2013- 03- 11 21:4 7

a zeby gnuj dostal raka i zdech na ulicy jak wsza,jak
bedzie... [...]

Wis  [artykuł] 2013- 03- 11 14 :31

Eryko widać, że gówniarz z Ciebie, masz wszystko
podstawione... [...]

Biz29  [artykuł] 2013- 03- 11 11:12

Ciebie powinno sie uspic a nie biednego czlowieka
niewiesz co... [...]
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Szkoli się na policyjnych kursach (zdjęcia) 
2013-03-25 18:00

Parkuje, jak chce. Robi zakupy i idzie do YASUMI na zabieg masażu, albo
wymodelowanie sylwetki, a ludzie muszą chodzić ulicą. Co z
niepełnosprawnymi, czy kobietami z dziecięcymi wózkami...

[czytaj dalej]

Komentarze:   TAGI: lublin so lna parkowanie mistrzowie parkowania mistrzyni
parkowania dziennik lubelski  wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie
wiadomości z lubelszczyzny dziennik lubelski  najnowsze wiadomości lublin
najnowsze wiadomości z lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny
najnowsze wiadomości z lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin
informacje lublin lublin aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia
yasumi lublin

Lublin: Rekolekcje ostatniej szansy u O.O. Dominikanów
2013-03-04 16:30

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które do tej pory nie uczestniczyły w
reko lekcjach wielkopostnych. O.O. Dominikanie zapraszają spóźnialskich do
Bazyliki przy ul. Zło tej 9 .

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: reko lekcje ostatniej szansy reko lekscje wielkopostne
spowiedź wielkopostna dominikanie bazylika Lublin Wielkanoc

Świat: Dr Richard Carmona - były naczelny lekarz wojskowy
USA wybrany do Z arządu firmy NJOY produkującej e-papierosy
2013-03-25 15:40

Dr Carmona jest ceniony za osiągnięcia badawcze oraz opracowanie zaleceń
dotyczących ograniczania skutków biernego palenia...

[czytaj dalej]

Komentarze:   TAGI: Dr Carmona e papierosy lekarz wojskowy SCOTTSDALE
Arizona usa

Lublin KUL: Prof. zw. dr hab Antoni Jozafat  Nowak nie żyje
2013-03-25 11:35

Instytut Teo logii Duchowości oraz Wydział Teo logii KUL zawiadamia, że 23
marca 2013 r. w klasztorze w Katowicach-Panewnikach zmarł Antoni Jozafat
Nowak OFM prof. zw. dr hab. prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Prowincji
Wniebowzięcia NMP...

[czytaj dalej]

Kat alo g f irm

1. BUDMARKT

2. MAR-GO s.c.

3. ArchPR Pracownia Architektoniczna

4. EnterNet Paweł Miazga

5. LCDC -  Lubelskie Centrum Druku Cyfrowego

6. Beststar

7. Żłobek Szczęśliwych Maluchów

8. Pracownia jubilerska Ziętek

9. Mirat s.c.

10. MODESTA Sp. K.

Dodaj swój wpis...
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[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: Instytut Teo logii Duchowości śmierć zmarł  pro fesor
Antoni Jozafat Nowak OFM prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Prowincji
Wniebowzięcia NMP klasztor katowice dziennik lubelski  wiadomości lubelskie
wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny dziennik lubelski
najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z lublina najnowsze
wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z lubelskiego gazeta
lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin aktualności lublin
wydarzenia lubelskie wydarzenia

Opole Lubelskie: Prawie 9 ton żywności t rafiło do osób
potrzebujących
2013-03-25 11:29

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
(ChSCh) w Opolu Lubelskim do osób potrzebujących trafiło  w 2012 roku prawie
9 ton żywności...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: Wolontariusze ChSCh z Opola Lubelskiego zbiórka
dziennik lubelski wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie
wiadomości z lubelszczyzny dziennik lubelski  najnowsze wiadomości lublin
najnowsze wiadomości z lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny
najnowsze wiadomości z lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin
informacje lublin lublin aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia
podsumowanie

Lublin: 54-latek kupił nielegalną broń. Twierdzi, że chciał się
zemścić na żonie  GORĄCY TEMAT
2013-03-25 11:08

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Po licji w Lublinie
zatrzymali 54-letniego mężczyznę. Podejrzany odpowiadał będzie za
posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia...

[czytaj dalej]

Komentarz e:   TAGI: lublin broń zemsta żona dziennik lubelski  wiadomości
lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny dziennik
lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z lublina
najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z lubelskiego
gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin aktualności lublin
wydarzenia lubelskie wydarzenia

Biała Podlaska: Celnik zatrzymany przez CBA. Jest  areszt  za
korupcję   POLECAMY  
2013-03-25 10:55

Funkcjonariusz Służby Celnej został zatrzymany przez agentów Centralnego
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Biura Antykorupcyjnego. Usłyszał już zarzuty korupcyjne. Decyzją sądu został
tymczasowo aresztowany na trzy miesiące...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: biała podlaska dorohusk cba celnik areszt dziennik
lubelski wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z
lubelszczyzny dziennik lubelski  najnowsze wiadomości lublin najnowsze
wiadomości z lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze
wiadomości z lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje
lublin lublin aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Z abrze: Dziki atak w Kościele. Pracownicy zakładu
pogrzebowego w akcji
2013-03-25 10:39

Zabrzańscy po licjanci wyjaśniają oko liczności zniszczenia mszału, a także
chrzcielnicy w Kościele pw Świętej Teresy w Zabrzu Mikulczycach (woj. śląskie).
57-letnią sprawczynię ujęli pracownicy zakładu pogrzebowego...

[czytaj dalej]

Komentarze:   TAGI: kośció ł demolka zabrze w Kościele pw Świętej Teresy od
Dzieciątka Jezus kobieta

Podlaskie: Rodzina cudem uratowana z płonącego domu
(zdjęcia)
2013-03-25 10:18

Dzięki szybkiej reakcji monieckich po licjantów z płonącego drewnianego domu
ewakuowano 3 osobową rodzinę. Szczęśliwie nikt nie doznał poważnych
obrażeń - informuje po licja...

[czytaj dalej]

Komentarz e:   TAGI: podlaskie pożar mońkiprzy ulicy Białostockiej na drodze
krajowej numer 65

Kraj: Nowa inwestycja akademicka w Warszawie. Koszt  290
mln zł.
2013-03-25 10:08

W piątek uroczyście o twarto  wybudowane za 290 mln zł Centrum Nauk
Bio logiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po lscy naukowcy
zyskali tym samym nowoczesną jednostkę, w której będą mogli rozwijać swoje
badania...

[czytaj dalej]

Komentarze:   TAGI: Po lska w budowie fundusze europejskie nauka inwestycje
uniwersytet warszawski
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Turka: Pijani rodzice wracali z synem z imprezy. Teraz mają
kłopoty
2013-03-25 09:50

Wczoraj po licjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie w
miejscowości Turka zatrzymali do  kontro li samochód marki Nissan. 44-letni
letni kierowca auta był pijany, miał ponad 2 promile alkoho lu. Nissanem
podróżowała...

[czytaj dalej]

Ko menta rz e :   TAGI: turka pijani rodzice dziennik lubelski  wiadomości
lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny dziennik
lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z lublina
najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z lubelskiego
gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin aktualności lublin
wydarzenia lubelskie wydarzenia

Kurów: Rodzinny dramat  podczas libacji
2013-03-25 09:40

Kurowscy po licjanci zatrzymali wczoraj wieczorem 55-letniego mężczyznę.
Zatrzymany chwilę wcześniej, podczas libacji alkoho lowej, ugodził nożem w
szyję swojego syna. 25-latek mimo długiej reanimacji zmarł - informuje
po licja...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: morderstwo zabó jstwo o jciec i syn libacja dziennik
lubelski wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z
lubelszczyzny dziennik lubelski  najnowsze wiadomości lublin najnowsze
wiadomości z lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze
wiadomości z lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje
lublin lublin aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Mińsk Mazowiecki: Janusz S. zabił człowieka "po pijaku".
Prokurator nie zgodził się na areszt  (video, zdjęcia)
 POLECAMY  
2013-03-25 09:17

Policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe, to  środki
zapobiegawcze jakie zastosował prokurator wobec 44-letniego Janusza S. z
powiatu płońskiego...

[czytaj dalej]

Ko m enta rz e :   TAGI: mińsk mazowiecki  tragiczny wypadek śmiertelny
wypadek pijany kierowca kierowca tira janusz s na drodze krajowej nr 50

Tomaszów Lubelski: Z łodziej tabletów może odsiedzieć
nawet  5 lat
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W ręce tomaszowskich po licjantów wpadł 33-letni mężczyzna, który godzinę
wcześniej ukradł ze sklepu dwa tablety o  wartości 2300 zło tych. Mundurowi
zaalarmowani przez obsługę sklepu, namierzyli złodzieja w jednym z barów w
centrum miasta...

[czytaj dalej]

Ko mentarz e:   TAGI: tomaszów lubelski tablety kradzież dziennik lubelski
wiadomości lubelskie wiadomości lublin lubelskie wiadomości z lubelszczyzny
dziennik lubelski najnowsze wiadomości lublin najnowsze wiadomości z
lublina najnowsze wiadomości z lubelszczyzny najnowsze wiadomości z
lubelskiego gazeta lubelska gazeta z lublina lublin informacje lublin lublin
aktualności lublin wydarzenia lubelskie wydarzenia

Kraj: 13-latki odnalezione w lesie. Były zalane w trupa
 POLECAMY  
2013-03-25 08:35

Policjanci z wydziału patro lowego w Otwocku (woj. mazowieckie), w lesie nad
brzegiem rzeki Świder, odnaleźli leżące w śniegu trzy 13-letnie uczennice. Po
przewiezieniu do szpitala okazało  się, że dziewczyny były pijane. Miały niemal
po...

[czytaj dalej]

Komentarze:   TAGI: o twock 13 latki 3 las pijane uczennice trzy uczennice

Zna lez iono artykułów: 24 091, Strona 1 z  1205
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