 BONY  KARTY PREZENTOWE
 PACZKI  KOSZE PREZENTOWE

Przegląd
dwutygodnik

ZAMÓW
REKLAMĘ

termin realizacji 7dni!

w Przeglądzie
Bełchatowskim
0-45-99
tel. 790-4

BEŁCHATOWSKI

GAZETA
BEZPŁATNA

numer: 21/2017(215)
roletki materia³owe

z dnia: 10.11.2017 r.
rolety Dzieñ-Noc

plisy

nakład:
rolety zewnêtrzna

12.000 egzemplarzy
moskitiery rolowane i ramkowe

rolety i plisy dachowe

¿aluzje poziome i pionowe


Śmiertelny wypadek
pod Bełchatowem!
Nie żyje pieszy

str. 5

tel. 506-140-483, 691-723-250
Z t¹ reklam¹ pomiar i monta¿ plis 0z³
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Rozróba na
Wawrzkowiźnie.
13 osób
z zarzutami

DRZWI
WEW.

str. 3

www.materacekolo.sklep.pl

Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl

OFERUJE RÓŻNEGO
RODZAJU UPOMINKI
ŚWIĄTECZNE DLA FIRM

materace  łóżka
SKLEP FIRMOWY

Mistrzostwa
Polski
w Klukach
za nami
str. 8


panel D¹b Exclusive
AC4 8mm - 29,90z³

panel D¹b Salt Lake
AC4 8mm 35,90z³

w ofercie panele
winylowe

SPRAWDŹ,

NIE PRZEPŁACAJ

ul. Wojska Polskiego 115
Bełchatów [obok stacji „MOYA”]
tel. 44 30 70 200
730 900 906

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

GODZINY
OTWARCIA:
pn.-pt. 10:00-19:00
sobota. 09:00-14:00

Przegląd Bełchatowski
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Promocja trwa do
końca listopada 2017 r.

Zapraszamy: pn.-pt. 700 - 1900 | sob. 700 do 1500

Kwestowali na rzecz renowacji
nagrobków - padł kolejny rekord Otwierają drugie lodowisko

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

W najbliższą sobotę, 11 listopada uruchomiona zostanie taﬂa lodowiska przy ulicy Czaplinieckiej. Od końca października trwały przygotowania obiektu na PCSie do sezonu zimowtego, wylewana była woda i formowana była lodowa taﬂa.

Ponad 12 tysięcy złotych, tyle udało się zebrać do puszek Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa podczas tegorocznej kwesty na cmentarzach, to o 3 tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Zbiórka od czternastu lat ma jeden niezmienny, szczytny
cel: wesprzeć odrestaurowanie zapomnianych i zabytkowych nagrobków.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Bełchatowa kwestuje od 2003
roku w dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Kwesta „Ratujmy Zabytki Naszych Nekropolii”
wpisała się już w pamięć bełchatowian, którzy co roku aktywnie wspierają odnowę zapomnianych i zabytkowych nagrobków.
Na przestrzeni kilkunastu lat
udało się przywrócić świetność
między innymi grobom: Jana Nepomucena Kempfiego, Szymona
Mielczarskiego, Stanisława Pieniążka, Olgi Iwanowny, Julianny Zawadzkiej z d. Hornich, Wojciecha Zająca czy grobowiec Rodziewiczów w Bełchatowie. Lista odrestaurowanych nagrobków jest zdecydowanie dłuższa i
z roku na rok się powiększa. Co
zostanie wykonane za pieniądze
z tegorocznej zbiórki? Tej decyzji
jeszcze członkowie SPB nie podjęli, ale zrobią to w przeciągu kilku najbliższych dni.
W tym roku poza członkami
Stowarzyszenia zbiórkę wspierało dwudziestu wolontariuszy samorządowców i lokalnych polityków. 

wać będzie 5 złotych, natomiast
ulgowy 3 złote. W ofercie karnetowej cena jednostkowa tych
usług jest atrakcyjniejsza. Lodowisko będzie czynne od godziny
7.30 do 21.30.
Lodowisko jest obiektem
wielofunkcyjnym, na którym w
okresie zimowym można pojeździć na łyżwach, zagrać w hokeja i curling. Co ciekawe ten ostat- Otwarcie lodowiska planu- ni sport w naszym mieście może
jemy na 11 listopada, od godzi- być uprawiany na najwyższym
ny 13.30 – mówi Mirosław Mie- poziomie – lodowisko PCSu polus, p.o. dyrektora Powiatowego siada bowiem najlepszy i jeden
Centrum Sportu. - Na zalanie ta- z dwóch w kraju, sezonowy zefli potrzebowaliśmy około 80 me- wnętrzny tor curlingowy. Już z
trów sześciennych wody, dzięki końcem listopada będzie możczemu stworzyliśmy 7-centyme- na podziwiać zawodników ze
szczotkami - w dniach 30.11.trową taflę lodu.
03.12. odbędzie się VIII BełchaTegoroczny sezon będzie nie- tów OPEN, czyli największe toco odmienny od pozostałych – na warzyskie zawody curlingowe w
lodowisku PCSu po raz pierw- kraju. Nieco wcześniej, bo już 13
szy od siedmiu sezonów będzie- listopada rozpoczyna się pierwmy płacić za bilety wstępu. Po- szy kurs nauki na łyżwach, któwiatowe lodowisko powstało w ry w ofercie zimowej PCS będzie
2010 roku. Dzięki pozyskane- obecny przez cały sezon.
mu ponad 4-milionowemu dofiWarto dodać, że obiekt posianansowaniu z unijnych środków,
obiekt przez ostatnie lata udo- da wypożyczalnię sprzętu sporstępniany był mieszkańcom bez- towego. Wypożyczalnia, która
płatnie. Z początkiem paździer- udostępnia sprzęt, posiada 270
nika tego roku okres karencji się par łyżew, 90 kasków, 16 kamieni
skończył, dlatego będą pobiera- i 16 szczotek do curlingu, chodzine opłaty za wstęp na lodowisko. ki lodowe do nauki jazdy, 15 kiZimą bilet normalny za godzinę jów hokejowych, bramki i krążkorzystania z lodowiska koszto- ki. 

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

8%
VAT
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Rozróba na Wawrzkowiźnie!
13 osób z zarzutami za pobicie. Do
rozróby doszło w ośrodku Wawrzkowizna. Sześciu młodych mieszkańców gminy Bełchatów bawiło się na urodzinowej imprezie, w
nocy z 28 na 29 października zostali zaatakowani przez starszych
„sąsiadów”.
Około północy bełchatowscy policjanci zostali zawiadomieni o pobiciu sześciu uczestników 18-tki, która odbywała
się w wynajętym domku.

Mężczyzna był jednak upar-

13 osób z zarzutami

ty i ponownie po północy, wchodząc przez okno złożył wizytę swoim sąsiadom. Uczestnicy
urodzinowego party ponowne
wezwali nieproszonego gościa
do opuszczenia domku. 20-latek powrócił wraz z kilkunastoosobową grupą znajomych i zaatakował uczestników imprezy. Chuliganie uderzali i bili pięściami.
- W wyniku zadawanych
pierwszych podejrzanych
wytel 607 365– 053
ciosów jeden z mężczyzn stra-Be³chatów,
cił przytomność. Po incyden- jaśnia Maciejewska
cie agresorzy rozbiegli się. Policjanci natychmiast podjęli
Pobity do nieprzytomności
działania i jeszcze tego same- trafił do bełchatowskiego szpigo dnia policjanci zatrzymali tala. Kolejne godziny przesłu-

chań i analiza zebranego materiału dowodowego doprowadziły do zatrzymania pozostałych
napastników. Ostatecznie zarzuty pobicia wspólnie i w porozumieniu usłyszało w sumie 13

osób w wieku 19-30 lat, w tym
jedna kobieta. Za przestępstwo
pobicia może grozić im kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

GARNITURY NA
WSZYSTKIE FIGURY

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Wszystko zaczęło się od
niespodziewanej wizyty 20-letniego mężczyzny, który wraz ze
znajomymi przebywał w sąsiednim domku. 20-latek, będący
pod wyraźnym działaniem alkoholu, został wówczas wyproszony przez uczestników urodzinowej imprezy – wyjaśnia
Ewelina Maciejewska z KPP w
Bełchatowie

3

W ostatnich dniach Bełchatowie otwarty został nowy sklep, przy
ul. rtm. Pileckiego 15.Można tam kupić garnitury bardzo dobrej jakości, produkowane wyłącznie w Polsce, przez łódzką ﬁrmę PAWIS.


sprzeda¿ opon

nowych
i u¿ywanych

sprzeda¿ opon nowych
i u¿ywanych

serwis opon i monta¿

serwis opon i monta¿

wymiana klocków
i tarcz hamulcowych

wymiana
klocków
i tarcz hamulcowych

W ofercie Pawisu znajdują się klasyczne garnitury odpowiednie jako strój do pracy, a także niezwykle szykowna i bogate wzorniczo kolekcja ubiorów ślubnych i wizytowych, w tym również smokingi i fraki. Szeroka gama rozmiarów sprawia, że nawet osoby o nietypowej sylwetce, bardzo wysokie albo tęgie, znajdą
dla siebie stosowny garnitur.
Krawiec bezpłatnie dopasuje
ubranie do sylwetki. Panowie,
mogą także zamówić uszycie
ubrania specjalnie dla nich,
niepowtarzalne
stylizacje.
Czasami przystojny, postaw-

ny mężczyzna zakłada marynarkę od garnituru a spodnie
są o wiele za tęgie. W żadnym
sklepie sprzedawca nie zamieni spodni. W Pawisie dowolny rozmiar spodni można doszyć do garnituru. Doświadczeni pracownicy pomagają w
dobraniu odpowiedniego stroju. W jednym miejscu oszczędzając czas dobierzemy garnitur, koszulę, krawat, czy spinki. Wszystko to w bardzo rozsądnych cenach.
Pawis znany jest również
wielu firmom i instytucjom,
które zamawiają u łódzkie-

go producenta odzież służbową, zarówno garnitury, jak
i damskie żakiety, spódnice i
spodnie. Na ubraniach można
umieścić logotyp.
Ciekawą propozycją jest
także możliwość wypożyczenia na jeden wyjątkowy wieczór fraka, garnituru, czy smokingu..
Coraz częściej klienci przekonują się, że zamiast szukać
garniturów w centrach handlowych, galeriach, czy na rynku lepiej skierować kroki do
polskiego producenta.

&

Posadzki Anhydrytowe
tel:

536-860-730 Czynne:

Pon-Pt: 8:00-20:00
Sob: 8:00-16:00

TANI OPAŁ

n EkogroszEk n Pelet
n Drewno kominkowe
Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
tel. 661-937-265, 695-347-224

wieści z miasta i regionu

Ocieplenia Pianką Poddaszaul. Cegielniana 20B
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Miasto zaprasza seniorów na bezpłatne szczepienia
Bełchatowscy seniorzy mogą skorzystać z darmowych szczepień
przeciwko grypie. Będą także kolejne badania w ramach akcji ,,Ratuj
swoje życie - stop udarom i zawałom”
Profilaktyczna akcja skierowana jest do osób zameldowanych (na stałe lub czasowo) w
Bełchatowie. Szczepienia są całkowicie bezpłatne. Wszystkie
koszty pokrywa urząd miasta,
który na projekt ,,Grypoodporni
60+” przeznaczył 19 tys. zł. Z darmowych szczepień będzie mogło
skorzystać 475 starszych mieszkańców Bełchatowa. To jedna z
kilku akcji profilaktycznych prowadzonych przez miasto w tym
roku.

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Odpowiednia profilaktyka
to najskuteczniejsza droga do zachowania zdrowia - mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Staram się, aby w mieście
były prowadzone różne działania,
które pozwalają zwiększyć dostęp do świadczeń medycznych.
Szczepienia
wykonywane
będą w punkcie w NZOZ Twoje Centrum Medyczne. Zapisy
trwają od 6 listopada, w pierwszych dniach zapisało się prawie
50 osób. Liczba miejsc jest ograniczona. Seniorzy mogą zgłaszać
się osobiście do Twojego Centrum Medycznego przy ul. 1 Maja
4 lub zapisywać telefonicznie pod
numerem 44 724 44 44. Szczepienia będą prowadzone w listopadzie i grudniu. Poprzedzą je badania lekarskie. Dla każdego pa-

cjenta zostanie wyznaczony indywidualny termin.
Skuteczność
szczepionki
przeciwko grypie ocenia się na
70-90 proc. Odporność po szczepieniu wykształca się po około
dwóch tygodniach i trwa od 6 do
12 miesięcy. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie szczepionki w listopadzie.
,,Grypoodporni 60+” to nie
jedyne działania prozdrowotne, jakie proponuje mieszkańcom miasto. 6 listopada na targowisku miejskim odbyła się akcja
,,Ratuj swoje życie - stop udarom
i zawałom”, zorganizowana w ramach IV Budżetu Obywatelskiego. Przebadanych zostało prawie
70 osób z grup powiększonego ryzyka, czyli mężczyzn powyżej 40.
roku życia i kobiet, które ukończyły 50 lat. Specjaliści sprawdzali poziomu cholesterolu i glukozy, mierzyli ciśnienie, wykonywali badanie USG dopplerowskie
tętnic dogłowowych.
Choroby układu krążenia są
główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Jak podkreśla
Iwona Nowak, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i
Zdrowia bełchatowskiego UM,
badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie

ewentualnych nieprawidłowości i
podjęcie leczenia. - Współczesny
styl życia sprzyja rozwojowi chorób serca i krążenia. Mowa głównie o niewłaściwym odżywianiu,
małej aktywności ruchowej i stosowaniu używek, nie bez znaczenia pozostaje także wszechobecny stres - dodaje Iwona Nowak.
W ramach akcji ,,Ratuj swoje życie - stop udarom i zawałom”
przebadanych zostanie 240 bełchatowian. Wkrótce ustalone zostaną kolejne terminy. Na badania przeznaczono 50 tys. zł.
Miasto pamięta także o najmłodszych bełchatowianach. 7 i
8 listopada odbyła się akcja ,,Nie
nowotworom u dzieci”, podczas
której zostało przebadanych ponad 130 małych pacjentów. Lekarze sprawdzali jamę brzuszną,
tarczycę, a w przypadku chłopców także mosznę pod kątem
różnych nieprawidłowości, także zmian nowotworowych. Każdy
rodzic dostał pełną wiedzę na temat wyników.
Na badania w ramach akcji
,,Nie nowotworom u dzieci” prowadzonych przez Fundację Ronalda McDonalda miasto przekazało blisko 10 tys. zł dotacji. 
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Śmiertelny wypadek pod
Bełchatowem! Nie żyje pieszy

Do śmiertelnego potrącenia pieszego w miejscowości Wielopole, między Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim doszło 7 listopada ok godz. 19:30.

5
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że jadący od strony Piotrkowa Tryb., 56-letni mieszkaniec
Bełchatowa, nie zauważył przechodzącego przez jezdnię 57-letniego mężczyzny, mieszkańca gm.
Bełchatów. Doszło do potrącenia, w wyniku którego pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierowca volkswagena passata nie doznał żadnych obrażeń.
Policja pod nadzorem bełchatowskiej prokuratury ustala przyczyny i dokładny przebieg zdarzenia. Wiadomo, że pieszy nie posiadał żadnych elementów odblaskowych, co z pewnością było jedną z głównych przyczyn tragedii.
Kierowca volkswagena był trzeźwy. Stan trzeźwości denata nie
jest znany - może zostać ustalony
podczas sekcji zwłok.
Policja apeluje, aby piesi po
zmierzchu byli zawsze zaopatrzeni w elementy odblaskowe. Poruszając się poza terenem zabudowanym ich noszenie jest obowiązkowe, a brak grozi mandatem.
- Nie o mandat tu chodzi, ale
o bezpieczeństwo. Jak pokazuje wczorajsza tragedia, odblaski
mogą ratować życie - mówi Ewelina Maciejewska, rzecznik prasowy KPP Bełchatów 

www.ddbelchatow.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl

Aktualne informacje o zdarzeniach
drogowych znajdziesz na
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KUPUJ TEŻ ONLINE NA Carrefour.pl

NISKA CENA

Filet
z kurczaka
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Oferta handlowa ważna od 08.11 do 13.11.2017
tylko do wyczerpania zapasów.

GWA R A NT UJĘ!

MILKA
330 g
różne rodzaje
24,21/kg
cena za opak.
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RRSO wynosi 0,40%. Promocja „30 rat z oprocentowaniem 0%” obowiązuje do 31.12.2017 r. w wybranych sklepach Carrefour, w których są Punkty Usług Finansowych.
Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie dostępnym na www.carrefour.pl.

Oferta handlowa ważna od 08.11 do 13.11.2017 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Bełchatów
ul. Kolejowa 4

kg

Oferta handlowa ważna od 08.11 do 13.11.2017 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl
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OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY
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Po rekordowych wzrostach cen masła, teraz za kolejny podstawowy
spożywczy produkt – jajka, zaczynamy płacić wysokie ceny. W stosunku do czerwca tego roku, obecnie jajka są nawet o 40 procent
droższe i wszystko wskazuje na to, że szybko taniej nie będzie...

Ceny jajek rosną

ROLETKI


¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

z tygodnia na tydzień
97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

Cenowe jajeczne trendy widać wszędzie – jeśli robimy zakupy w marketach, przeciętnie za
10 sztuk jaj w rozmiarze „L” zapłacimy 8-9 złotych. Za ekologiczne możemy zapłacić nawet
ponad 14... Drożej niż w wakacyjnych miesiącach jest też na miejskim targowisku. Ceny oczywiście wahają się i zależą od wielkości jaj - za małe zapłacimy 0,80
gr, za sztukę największego musimy dać 1,20 zł. To średnio 20-30
groszy drożej niż zaledwie kilka
miesięcy temu.

 Implanty

(BEGO,Alpha Bio)
 Protetyka na implantach

 Licówki pełnoceramiczne
 Mosty Pełnoceramiczne
 Estetyka

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
wieści z miasta i regionu

Bełchatów ul. Budryka 2

tel. 668-408-288, tel. (44) 632-26-18

www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

(Wybielanie,Licówki)

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Konsumenci nie kryją zdziwienia i zaniepokojenia tą sytuacją: - Nie wiem co się dzieje, ale
jedzenie drożeje w tempie ekspresowym. Masło... śmieją się u
nas ludzie, że można inwestować
w jego sztabki. A teraz jajka. 1zł
za jedno? Jak tak dalej pójdzie,
to na święta będziemy płacić po
2zł za sztukę?... kogo na to stać
- komentuje naszej reporterce
klient targowiska miejskiej
Panie, które handlują wiejskimi nie są w stanie racjonalnie
powiedzieć nam dlaczego ceny
jaj idą w górę, tłumaczą to naturą:- No słabo niosą, nie wiem czy
to, że zimno się robi... Jak tak

dalej pójdzie to już w przyszłym
tygodniu ja będę handlować po
złotówce

stąpiła ptasia grypa. Oba zdarzenia znacząco ograniczyły ilość
niosek i w efekcie produkcję jaj.

Prawda o cenie jaj jest jednak
o wiele bardziej złożona... Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa,
w październiku tego roku średnia cena sprzedaży jajek konsumpcyjnych w kraju wyniosła
40,60 zł/100 szt. i wzrosła o ponad
20 proc. w stosunku do października 2016, a w porównaniu do tegorocznego czerwca wzrosła o
około 40 procent! W ostatnim
tygodniu średnia cena sprzedaży jaj w Polsce była jedną z najwyższych w UE, drożej było tylko
w Austrii (polska cena to: 178,15
euro/100 kg, austriacka - 188,90
Euro/100 kg).

Na reakcję rynku nie trzeba było długo czekać. Już kilka dni po komunikacie o fipronilu ceny jaj w większości europejskich krajów zaczęły rosnąć - w
stosunku do lipca o ponad 30% .

Dlaczego jajka tak drożeją?
Sytuacja wynika z ograniczenia
liczby kur niosek, a powody tego
stanu rzeczy są dwa. W sierpniu
Komisja Europejska poinformowała, że na fermach niosek w Holandii, Belgii, Niemczech, a potem także w innych krajach UE
wykryto fipronil (środek owadobójczy), to spowodowało konieczność wybicia wielu stad
drobiu. Z kolei we Włoszech, u
największego producenta jaj wy-

- Spowodowało to zwiększoną sprzedaż polskich jaj do krajów UE i mniejszą ich podaż na
rynku krajowym. Wcześniejsze
zakupy jaj uruchomiła też branża spożywcza, w obawie przed
brakami w okresie przedświątecznym – czytamy w najświeższym komunikacie Ministerstwa
Rolnictwa.
Resort informuje także, że w
ostatnich dwóch latach ceny jaj
były niskie, a w związku z tym
bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. Bieżące ceny
jaj wskazują na to, że teraz jajeczna branża solidnie się odkuje, bo średnia cena sprzedaży jaj
konsumpcyjnych ciągle pnie się
w górę i w całej Unii rośnie z każdym tygodniem o około 5%. 

DOSTĘPNY

POLSKI

GRUBY
WĘGIEL

880zł
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opony używane i nowe
felgi aluminiowe i stalowe
 geometria kół
WWW.OPONY-BELCHATOW.PL
 wyważanie kół z testem drogowym
 duży wybór opon pojedynczych
 sprzedaż i programowanie czujników ciśnienia



ul. Piłsudskiego 90, Bełchatów, tel. 603 202 218, 781 963 495

Piłkarz GKS-u uciekał pijany przed policją
1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - w takim stanie prowadził samochód młody piłkarz GKS–u Bełchatów. Teraz zawodnikowi grożą nie tylko sankcje przewidziane prawem. Stosowne konsekwencje
wyciągnął już klub, który dziś wydał oświadczenie w tej sprawie.
Była 1.35 w nocy 30 października kiedy bełchatowscy policjanci patrolując ulicę Staszica
chcieli zatrzymać do kontroli renult clio.
- Kierujący tym autem zignorował patrol
wysyłający mu sygnały do zatrzymania się. W
efekcie policjanci ruszyli za renault i zatrzymali samochód na osiedlu Binków. Nie trzeba
było długo czekać by okazało się, że kierowca
jest pod wpływem alkoholu – wyjaśnia Ewelina
Maciejewska z KPP w Bełchatowie.

Zarząd GKS „Bełchatów” S.A. informuje, iż do odwołania zawiesza w prawach
zawodnika pomocnika pierwszej drużyny
Marcina Ryszkę. 19-latek zostanie również
ukarany finansowo, o czym został poinformowany podczas porannej rozmowy.
Sankcje ze strony klubu to wynik prowadzenia przez zawodnika na terenie Bełchatowa samochodu pod wpływem alkoholu w nocy z niedzieli na poniedziałek 30 października.
Zawodnik złożył dziś szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tego karygodnego zdarzenia i przeprosił za swoje zachowanie mając
świadomość wagi popełnionego czynu.
Zarząd GKS „Bełchatów” S.A. informuje,
iż ewentualne tego typu zachowania w przyszłości będą z całą surowością karane.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Badanie alkomatem wykazało 1,4 promila w wydychanym powietrzu. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu
teraz do dwóch lat pozbawienia wolności.
Ale to nie jedyna sankcja z jaką musi się liczyć młody piłkarz. Klub, który go zatrudnia również podjął stosowne kroki. W świetle komunikatu, który wydał GKS Bełchatów czytamy, że piłkarz między innymi zostaje zawieszony w prawach zawodnika. 

Poniżej treść całego komunikatu:

wieści z miasta i regionu
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Bełchatowianie - Agnieszka Morawiec i Waldemar Stawowczyk na podium Mistrzostw Polski w wyścigach psich zaprzęgów. Sportowa rywalizacja maszerów z całego kraju odbyła się w ostatni weekend
października w gminie Kluki, w gospodarstwie agroturystycznym „Kardynał”.

Mistrzostwa Polski w Klukach.

Bełchatowianie z medalami!
godnie rozpoczyna tournée po
międzynarodowych wyścigach.
- 18 listopada zaczynamy
od Mistrzostw Świata federacji
WSA we włoskim Falze di Piave. Wracamy z Włoch i pędzimy
do Szamotuł, gdzie w dniach
23-26 listopada odbędą się Mistrzostwa Świata federacji IFS.
Przed nami więc bardzo pracowity i aktywny sportowo miesiąc – mówi Stawowczyk.

- Blisko sto dwadzieścia
startów, ponad czterysta psów
i szesnaście zróżnicowanych
klas - tak w liczbach można powiedzieć o zawodach. Ale to
oczywiście nie oddaje atmosfery tych Mistrzostw - mówi Paweł Grabara, prezes klubu „Wataha” i dodaje: - To była wyjątkowa rywalizacja, bo miejsce
na wyścig psich zaprzęgów bardzo specyficzne... Zwyczajowo
trasy dla zaprzęgów wyznaczane są na leśnych i polnych drogach, bardzo rzadko w bliskości
wody. Tutaj mieliśmy sytuację
odwrotną – tylko małe odcinki
kilkukilometrowych tras pozbawione były wodnej atrakcji.
Dlaczego woda to taka odmienność?
- Bo psy podczas biegu mogą
czuć chęć na kąpiel bądź skosztowanie wody. Nie bez znaczenia jest też zapach i zwierzyna, która w tych stawach bytuje. Tak więc, ściganie się po groblach stawów hodowlanych, to
dodatkowa trudność dla maszera, który musi umieć zapanować w takich okolicznościach
przyrody nad zaprzęgiem. Jak

Mistrzostwa Polski Grobla – Kluki 2017 odbyły się pod
honorowym patronatem: starosty bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego, prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej i wójta gminy
Kluki Karola Sikory.

się okazało nikt nie miał z tym
szczególnych problemów, ale
przed zawodami naczytaliśmy
się trochę komentarzy o przebiegu tej trasy - kończy żartobliwie Waldemar Stawowczyk, maszer i organizator zawodów.
Ostatecznie
największego
psikusa sprawiła organizatorom
pogoda – fatalne warunki zmusiły ich do odwołania drugiego dnia
zawodów. Tak więc w klasyfikacji
końcowej pod uwagę brany był
czas z jednego, a nie jak zwyczajowo to przebiega z dwóch dni.

Z kilkudziesięciu medali, w szesnastu klasach najbardziej cieszą trzy krążki gospodarzy zawodów - złoto i srebro
Waldemara Stawowczyka i brąz
Agnieszki Morawiec. Klubowicze „Watahy” rywalizowali w
klasie D2, czyli dwa psy północy. Waldemar Stawowczyk stratował na swoich niezastąpionych czarnych diabłach – Shantu i Ulvarze. Ponad 4-kilometrową trasę ta waleczna trójka
pokonała w 10 min 49 sekund,
brązowej Agnieszce Morawiec
zajęło to 11 minut 55 sekund.

wieści z miasta i regionu
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Na zawodach organizowanych przez Klub Przyjaciół Wilków i Psów Północy „Wataha”
stawiła się czołówka polskich
zawodników, na Grobli bowiem
wyłoniono kadrę narodową na
zbliżające się Mistrzostwa Świata.

GRATIS!!

Dodatkowo Stawowczyk rywalizował w klasie SC1/1, czyli jeden pies i hulajnoga. Tutaj udało wywalczyć się srebro.
- Jestem niezwykle zadowolony z tego rezultatu. Viggo,
mój doświadczony biegacz wykazał się doskonałą sportową
formą, „wykręciliśmy” na 4 kilometrach czas na poziomie 12
minut 24 sekund – komentuje
maszer.
Waldemar Stawowczyk zakwalifikował się do kadry narodowej i za niespełna trzy ty-

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja portalu Dzień Dobry Bełchatów i dwutygodnika „Przegląd bełchatowski”. 

Obszerną fotorelację z tego
wydarzenia znajdziesz na

www.ddbelchatow.pl
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pod znakiem siatkówki

Na przestrzeni dwóch najbliższych tygodni siatkarze PGE Skry rozegrają aż cztery mecze
o ligowe punkty. Wszystkie w bełchatowskiej hali „Energia”! Rywalami żółto-czarnych w
PlusLidze będą drużyny z Warszawy, Zawiercia, Katowic i Gdańska.
Tak duże natężenie gier w listopadzie to efekt nadrabiania
ligowych zaległości przez podopiecznych Roberto Piazzy i Michała Winiarskiego. Przypominamy, że bełchatowianie rozpoczęli bieżący sezon dopiero od
meczu trzeciej kolejki bowiem
dwa pierwsze pojedynki, pierwotnie zaplanowane na pierwsze dni października, zostały
przełożone. Właśnie teraz nadszedł czas na ich rozegranie.

Bilety w dniu meczu będzie
można nabyć w trójnasób: za
pośrednictwem portalu internetowego TICKETik (ticketik.pl)
do godziny 15:00, w Oficjalnym
Sklepie PGE Skry Bełchatów
(8:00 – 15:00), a także w kasie biletowej hali „Energia” od godziny 16:30. Ceny nie uległy zmianie. Tak jak w przypadku wszystkich innych potyczek ligowych
za normalną wejściówkę, w zależności od wybranego sektora,
trzeba zapłacić 20, 25 lub 30 złotych, a za ulgowe 15 lub 20 zło-

Z całą pewnością warto wybrać się w czwartek na mecz. Po
pierwsze i najważniejsze, oczywiście po to, żeby dopingować
swój zespół. Warto jednak pofatygować się także ze względu na
rywala. ONICO Warszawa przeszło przed sezonem rewolucję
kadrową i jest obecnie jednym
z najciekawszych zespołów PlusLigi. Na ławce trenerskiej stołecznej ekipy zasiada świetnie
znany w Bełchatowie Stephane
Antiga, a o sile gry tego zespołu stanowią m.in. Andrzej Wrona i Wojciech Włodarczyk , byli
zawodnicy żółto-czarnych. Nie
brakuje też klasowych zawodników zagranicznych jak francuski rozgrywający Antonin Brizard czy macedoński atakujący
Nikola Gjorgiew.
Po ośmiu rozegranych kolejkach PlusLigi warszawianie zajmują wysoką, czwartą pozycję
w szesnastozespołowej stawce, wyprzedzając zespoły takie
jak m.in. Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów czy Cuprum Lubin. W poprzedni weekend byli też bardzo bliscy sprawienia niespodzianki w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie po zaciętym boju przegrali z ZAKSĄ 1:3.
Już tylko te fakty pokazują, że w
czwartek przed Mariuszem Wlazłym i jego kolegami naprawdę
trudne wyzwanie, co jest też zapowiedzią znakomitego widowiska sportowego.
Niemniej historia bezpośrednich pojedynków zdecydo-

www.ogloszeniabelchatow.pl

Listopadowy maraton siatkarzy z Bełchatowa, który rozpoczął się w miniony weekend
o zwycięstwa nad Łuczniczką Bydgoszcz, będzie kontynuowany już w ten czwartek (9 listopada), kiedy to żółto-czarni podejmą zespół ONICO Warszawa. Pierwotnie spotkanie to
miało zostać rozegrane w stolicy, ale kluby porozumiały się,
co do zmiany gospodarza i odbędzie się w „Energii”. Początek
tego pojedynku zaplanowano
na godzinę 18:00. Z tego wydarzenia nie przewidziano transmisji telewizyjnej, więc popisy siatkarzy obu drużyn będzie
można zobaczyć tylko z trybun
hali „Energia”.

tych. Te drugie przysługują Dzieciom i młodzieży do dwudziestego szóstego roku życia oraz emerytom i rencistom, po okazaniu
stosownej legitymacji.

wanie przemawia za PGE Skrą,
która wygrała aż czternaście z
piętnastu ostatnich starć z warszawianami. Choć trzeba też
pamiętać, że to ostatnie zakończyło się zwycięstwem klubu ze
stolicy. W czwartek żółto-czarni będą mieli doskonała szansę
zrewanżować się za tamtą porażkę.
Po meczu z ONICO, kolejny raz bełchatowianie wyjdą
na parkiet w środę 15 listopada, kiedy to zostanie rozegra-

ny zaległy mecz drugiej kolejki rozgrywek PlusLigi z beniaminkiem Aluronem Virtu Wartą
Zawiercie. Potyczka ta rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie
transmitowana na sportowych
antenach Telewizji Polsat. Trzy
dni później, 18 listopada, przyjdzie czas na starcie PGE Skry z
GKS-em Katowice, a w środę 22
listopada na drugie z przełożonych spotkań. Tym razem z Treflem Gdańsk. Wszystkie te mecze odbędą się w bełchatowskiej
„Energii”.

Patrząc na terminarz spotkań oraz rywali z jakimi przyjdzie się zmierzyć PGE Skrze w
najbliższym czasie, listopad powinien być miesiącem marszu
bełchatowian na szczyty ligowej
tabeli. Dziś bowiem żółto-czarni, także ze względu na mniejszą liczbę rozegranych meczów,
znajdują się na dopiero dziewiątej pozycji. Na początku grudnia powinniśmy mieć zupełnie
inna sytuację. 
B.B.
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Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

154.000

internetowych kibiców!
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Dwa zwycięstwa PGE Skry

www.ogloszeniabelchatow.pl

Podopieczni Roberto Piazzy wygrali dwa ostatnie mecze ligowe. Dzięki
zwycięstwom nad Cerrad Czarnymi w Radomiu (3:2) i Łuczniczką Bydgoszcz w Bełchatowie (3:0) zdobyli cztery punkty do ligowej tabeli.

Oferta ważna od 14.11 do 19.11.2017 r.
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E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Dużo więcej sił i nerwów,
zarówno siatkarzy jak i kibiców żółto-czarnych, kosztował
mecz z radomianami, do którego doszło w piątek 27 października. Mariusz Wlazły i spółka
przegrywali bowiem już 0:2 w
setach i wiele wskazywało na
to, że wrócą do Bełchatowa bez
jakiejkolwiek zdobyczy. Zwłaszcza, że w dwóch pierwszych
partiach dostali prawdziwe lanie: 21:25 i 18:25.
W tym trudnym momencie pokazali jednak charakter,
z którego słyną tylko najlepsi, i
byli w stanie odwrócić losy tego
meczu. Przyczyniły się do tego
też konkretne decyzje sztabu
szkoleniowego, takie jak wprowadzenie na boisko Bartosza
Bednorza i Nikołaja Penczewa, którzy wnieśli jakość, której
tego dnia brakowało w grze Katicia czy Ebadipura.
Nie byłoby jednak tego powrotu, gdyby nie postawa Mariusza Wlazłego, który po raz
kolejny okazał się kapitanem
nie tylko z nazwy. To on wziął
na swoje barki ciężar zdobywania punktów w najtrudniejszych momentach. W kluczo-

wym momencie trzeciego seta
to jego dwa asy serwisowe pozwoliły w końcówce objąć trzypunktowe prowadzenie. To był
moment zwrotny całego pojedynku. Również w tie-breaku
to za sprawą zagrywki popularnego „Szampona” udało się wypracować bezpieczną przewagę. Podstawowy atakujący został też wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.
- Nasz zespół wracając po
dwóch przegranych setach, pokazał charakter. Byliśmy rozbici, ale żeby z nami wygrać, trzeba nas pokonać do końca – mówił po meczu z Cerradem Czarnymi Srecko Lisinac.
Sobotnia potyczka z Łuczniczką Bydgoszcz była już dużo
łatwiejsza, co nie znaczy, że goście się nie starali. Po prostu
zabrakło w ich grze jakości, ale
walki nie było można im odmówić, o czym mogą świadczyć
wyniki pierwszego i trzeciego
seta, w których bełchatowianie
okazali się lepsi zaledwie o trzy
oczka.
Statuetka MVP powędrowała po raz pierwszy w tym sezonie w ręce Patryka Czarnow-

skiego. Środkowy żółto-czarnych zdobył w sobotnie popołudnie aż dziesięć punktów, dwa
blokiem i osiem atakiem, przy
bardzo wysokiej skuteczności
(73%).
Świetne zawody rozegrał
też Grzegorz Łomacz, który coraz lepiej odnajduje się w roli
reżysera gry siatkarzy z Bełchatowa. W pojedynku z Łuczniczką równo obdzielał swoich
kolegów w ataku, dzięki czemu wszyscy zdobyli niemal tyle
samo punktów, mieszcząc się w
przedziale od dziewięciu do jedenastu punktów.
Cztery punkty za wygrane z klubami z Radomia i Bydgoszczy sprawiły, że żółto-czarni po rozegraniu dwóch zaległych spotkań mogą wskoczyć
nawet na drugą pozycję w ligowej stawce. Poza zasięgiem
podopiecznych Roberto Piazzy
znajduje się obecnie już tylko
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która po siedmiu rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie
komplet punktów. 
B.B.

nr 21/2017 (215)  10.11.2017 r.

Przegląd Bełchatowski

11

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi może wiązać się z zaburzeniami gospodarki lipidowej w organizmie. Wiele badań potwierdza, że wysoki cholesterol to też znaczący czynnik
ryzyka wystąpienia groźnych chorób, takich jak zawał serca, miażdżyca, choroba wieńcowa, a nawet udary mózgu.

Cholesterol
Istnieje kilka różnych rodzajów lipidów będących składnikami krwi. Aby w pełni kontrolować cholesterol, należy w laboratorium wykonać oznaczenie tzw. pełnego lipidogramu.
W jego skład wchodzą: całkowity cholesterol, frakcja LDL
(„zły cholesterol”), frakcja HDL
(„dobry cholesterol”) oraz triglicerydy (TG). Zakresy norm
mogą być wyrażone w mg/dL
lub w mmol/L.

Jak wiadomo, nie każdy
cholesterol szkodzi. W organizmie człowieka występuje również frakcja cholesterolu HDL.
Ujmując rzecz prosto, w przypadku tego cholesterolu im
jego poziom jest wyższy, tym lepiej. W piśmiennictwie określa
się, że poziom HDL wyższy lub
równy 60 mg/dL (1,55 mmol/L)
jest negatywnym czynnikiem
ryzyka, tzn. zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia
zawału serca. Podobnie jak w
przypadku pomiarów cholesterolu całkowitego pacjent nie
musi być na czczo, aby wykonać badanie.
Podsumowując, należy zawsze oznaczać pełny lipidogram, a ponieważ frakcja cholesterolu LDL i TG powinny
być oznaczane na czczo, należy
na badanie krwi udać się przed
śniadaniem.
Przedstawiam
suplement
diety, Cholester-Red, skompo-

nowany specjalnie z myślą o
problemie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, na który
cierpi około 70% Polaków.
W składzie produktu znajduje się liść karczocha zwyczajnego, składnik o znaczącym
wpływie na cholesterol, wagę
ciała, ale również zdrowie wątroby i całego układu pokarmowego. Cholester-Reg to również
sterole roślinne, które spożywane w ilości ok. 0,8 g dziennie pomagają utrzymać prawidłowy
poziom cholesterolu.

W każdej kapsułce zawarto 10mg rowasterolu z korzenia rdestu japońskiego, który
jest naturalnym antyoksydantem chroniącym przed wolnymi
rodnikami.
Regularne stosowanie Cholester-Reg w połączeniu ze
zdrową dieta i aktywnym trybem życia zapewnia utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu.
mgr farm.

Magdalena Sosnowska
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APTEKA MEDEST VII

ZELÓW ul. Poznańska 1a | czynna: pn.- wt., czw.- pt.: 830-1630, śr. 800 - 1600

apteka internetowa: e-medest.pl

farmaceuta radzi
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Stężenie frakcji cholesterolu LDL we krwi jest lepszym
wyznacznikiem rozwoju choroby wieńcowej i zawału serca niż
stężenie cholesterolu całkowitego. Aby wynik poziomu frakcji cholesterolu LDL był miarodajny i niezafałszowany, pacjent przed badaniem musi pozostać na czczo, tj. bez jedzenia
przez około 12–14 godzin. Warto, aby osoby, które mają inne
czynniki ryzyka udaru mózgu
czy zawału serca, znały swój
Stężenie całkowitego cho- aktualny poziom cholesterolu
lesterolu wyższe lub równe 240 LDL.
mg/dL (6,21 mmol/L) jest określane jako wysokie. Jednak dePodwyższone stężenie tricyzję dotyczącą sposobu lecze- glicerydów we krwi również
nia podejmuje się najczęściej wiąże się z wyższym prawdopona podstawie wartości LDL czy dobieństwem rozwoju choroby
HDL cholesterolu. Warto pa- wieńcowej. Stężenie od 200 do
miętać, że pomiar wyłącznie 499 mg/dL (2,25 to 5,63 mmmocholesterolu całkowitego może l/L) jest określone jako wysobyć wykonany o dowolnej po- kie, natomiast powyżej 500 mg/
rze dnia. Pacjent nie musi pozo- dL (5,65 mmol/L) jako bardzo
stawać na czczo lub bez jedze- wysokie. Poziom TG w surowinia przez 12 godzin, by pobrać cy krwi także należy badać na
próbkę krwi do badania.
czczo.

rozrywka

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Odzyskanie niepodległość
Polski i Polska dwudziestolecia

Po ogłoszeniu swej niepodległości, Polska musiała stoczyć
sześć wojen, żeby ustalić swoje
granice. Z wojen tych najważniejszą była obrona przed
inwazją bolszewicką, która
miała być początkiem światowej rewolucji komunistycznej.
Dowódca Armii Czerwonej,
Michaił Tuchaczewski, wydał

Lord Edgar d’Abernon (18571941), dyplomata angielski
napisał, że bitwa o Warszawę
wygrana przez Polaków w
sierpniu 1920go roku, była
jedną z osiemnastu najważniejszych bitew w historii
Europy, ponieważ zwycięstwo
Polaków nie dopuściło do
wybuchu światowej rewolucji
komunistycznej, do której
dążył rząd Lenina. Tak więc
Polska ocaliła nie tylko siebie,
ale i całą Europę. Dzięki
polskiemu zwycięstwu kraje
nadbałtyckie - Litwa, Łotwa i
Estonia, stały się państwami
niepodległymi w przeciwieństwie do Białorusi, Ukrainy i
republik kaukaskich, które
stały się częścią Związku
Sowieckiego.
Jeszcze przed zwycięskim
zakończeniem tej wojny, Józef
Piłsudski chciał stworzyć
„Międzymorze,” federację
wolnych narodów mieszkających na zachód od Rosji i na
wschód od Niemiec, rozciągającą się od Kaukazu przez
Ukrainę, Białoruś, kraje
bałtyckie do Finlandii. Francja
popierała plany Piłsudskiego i
chciała przekazać Polsce
arsenały zdobyte na Niemcach, co umożliwiłoby Polakom, nie tylko pokonanie
Armii Czerwonej, ale również
stworzenie federacji planowanej przez Piłsudskiego.
Niestety W. Brytania znowu
sprzeciwiła się stanowisku
Francji i pozbawiła Polskę
dostępu do uzbrojenia z
po-niemieckich arsenałów, co
uniemożliwiło realizację
planów Piłsudskiego. W braku
wystarczającego uzbrojenia
zwycięska Polska była zmuszona podpisać traktat w
Rydze i granice z Rosją
sowiecką pozostawiające duże
skupiska Polaków pod władzą
Sowietów.
Odrodzone państwo polskie,
czyli Druga Rzeczpospolita
Polska, zaistniało tylko na 20
lat, ale w tym krótkim czasie
pokolenie naszych rodziców,
przepojone głębokim patriotyzmem, kierujące się silną wolą
pracy i poświęceń dla dobra
naszego kraju, stworzyło
zjednoczone państwo, o
sprawnie działającej administracji, szkolnictwie i kolejnic-

twie i rozwijającej się gospodarce.
Polska miała wielkie osiągnięcia w wielu dziedzinach życia.
Podstawą organizacji państwa
polskiego była konstytucja
uchwalona 17go marca 1921
roku, a poprawiona po zamachu stanu w dniu 2 sierpnia
1926. Najwyższą władzą w
Polsce był dwu-izbowy parlament, który składał się z sejmu
i senatu. 31 maja, 1926 Józef
Piłsudski został wybrany
prezydentem Polski, ale urzędu
tego nie przyjął, tak że 1go
czerwca 1926 wybrano prezydentem Polski Ignacego
Mościckiego (1867-1946).
Konstytucja gwarantowała
regionalne samorządy i niezależny wymiar sprawiedliwości
jak również podstawowe prawa
obywatelskie, prawo własności
i wolności słowa oraz religii jak
też tajemnicę korespondencji.
Polska była jednym z pierwszych państw europejskich
gwarantujących równe prawo
głosowania mężczyznom i
kobietom oraz jedną z pierwszych gwarantujących opiekę
społeczną pracownikom
umysłowym. W dniu 28 grudnia
sejm ustalił reformę rolnictwa
w ramach której do września
1939 około trzy miliony hektarów ziemi ornej czyli 19%
wielkich majątków rolnych,
zostało rozparcelowane.
Do roku 1928, czyli w pierwszych 10ciu latach niepodległości, Polska podniosła się do
poziomu produkcji przedwojennej przemysłu na jej terenach, po zniszczeniach Pierwszej Wojny Światowej, które
nawiedziły 90% terytorium
Polski, - było to ogromnym
osiągnięciem gospodarczym.
Integracja ekonomiczna trzech
zaborów Polski nastąpiła
szybko. Nadal 70% ludności
utrzymywało się z przeludnionego rolnictwa. Węglowy
przemysł górniczy rozwijał się i
był podstawą eksportu.
Budowa nowego portu w
Gdyni była wielkim sukcesem
Drugiej Rzeczypospolitej.
Poczyniono duże postępy w
uruchamianiu centralnego
okręgu przemysłowego.
Największy przemysł włókienniczy był w Łodzi. Bardzo
ważnym elementem integracji
kraju było stworzenie świetnie
działającej sieci kolei.
Rząd premiera Władysława
Grabskiego ustabilizował
złotego jako pieniądz równej
wartości z frankiem szwajcarskim.
W odrodzonej Polsce powstało
szkolnictwo na wysokim

poziomie. O tym dobrze wiedzą
wszyscy z nas, którzy w Polsce
przed wojną uczęszczali do
szkoły!
Szkoły podstawowe i gimnazja
wychowywały nas w duchu
głębokiego patriotyzmu i
prawdziwej miłości do Ojczyzny. Działały autonomiczne
uniwersytety państwowe w
Warszawie, Krakowie, Lwowie,
Poznaniu i Wilnie oraz uniwersytet katolicki w Lublinie.
Polska Akademia Nauk
reprezentowała Polskę we
współpracy z instytucjami
naukowymi zagranicą. Polska
podpisała swój udział w Lidze
Narodów 2go października
1924 oraz Konkordat z Watykanem i traktat handlowy z USA,.
Polska stworzyła światowej
sławy naukowców we wielu
dziedzinach nauki. Warszawska
matematyka była sławna na
świecie za pionierską pracę w
topologii ogłaszaną przez jej
pismo „Fundamenta Matematicae,” prowadzone pod
kierunkiem Stefana Mazurkiewicza, sławnego z rozszyfrowania rozkazów Armii Czerwonej,
czym przyczynił się do zwycięstwa polskiego pod Warszawą
w 1920 roku.
Logicy polscy odegrali ważną
rolę w tworzeniu zapisów
komputerów; Notacja polska
(Polish Notation i Reverse
Polish Notation) Jana Łukasiewicza jest do dziś używana na
całym świecie.. Wysoka jakość
polskiej architektury pokazana
była w 1925 roku na wystawie
architektury w Paryżu.
Rozwijała się polska sztuka,
malarstwo, teatr. Na uniwersytecie Krakowskim i lwowskim
powstały wydziały Muzyki
Polskiej, wydawano roczniki
poświęcone muzykologii i
historii muzyki. Karol Szymanowski, wybitny kompozytor
muzyki, zyskał sławę światową.
W 1936 roku działało w Polsce
26 stałych teatrów zawodowych. Powstała produkcja
filmów fabularnych, wyprodukowano 300 filmów fabularnych
w 150 zakładach przemysłu
kinematograficznego. W 1930
roku było ponad 800 kin.
W 1930 roku codzienny nakład
miliona gazet, kształtował
opinie 30 milionów mieszkańców Polski. Zawodowe pisma
były na wysokim poziomie.
Głównymi wydawcami był
Dom Prasy w Warszawie i
Ilustrowany kurier codzienny w
Krakowie, który wydawał dwa
dzienniki i siedem tygodników.
Setki czasopism było wydawane przez mniejszości narodowe. Również żydowska kultura
kwitła w Polsce a stan posiada-

nia Żydów na osobę był
trzykrotnie wyższy niż średnia
państwowa.
W latach trzydziestych, zaczęło
wzrastać zagrożenie Polski
wobec wielkich zbrojeń
Niemiec i Sowietów, których
potencjał przemysłowy i
zaludnienie było bez porównania większe.
W 1939 roku Polacy zadecydowali o przebiegu historii
świata. Przez kilka lat przed
wybuchem II Wojny Światowej,
Hitler i dyplomaci niemieccy
usiłowali uzyskać zgodę Polski
na przystąpienie do wspólnego
z Niemcami paktu anty-kominternowskiego, który miał na
celu zniszczenie Związku
Sowieckiego atakiem przez
Japonię ze wschodu i Niemcy
razem z Polską z zachodu a
następnie przyjęcie przez
Niemcy kontroli ropy naftowej i
gazu ziemnego w Rosji i na
Bliskim Wschodzie. W styczniu
1939 Polska ostatecznie
odmówiła układu z Niemcami i
postawiła Niemcy, w obliczu
wojny na dwa fronty.
Odmowa Polski doprowadziła
do straty połowy wojsk na
które rząd niemiecki liczył żeby
móc wygrać wojnę. W rezultacie Polska stała się ofiarą
okrutnej zemsty Hitlera,
proporcjonalnie bardziej
niszczącej niż doświadczyło
jakiekolwiek inne państwo
europejskie w czasie Drugiej
Wojny Światowej. Bohaterska
obrona Polaków przeciwko
Niemcom w 1939 roku zadała
Niemcom duże straty; Niemcy
stracili w kampanii wrześniowej 1/3 tanków i Ľ samolotów
wysłanych do Polski, wystrzelili
w Polsce 2 i ˝ razy więcej
amunicji niż w następnym roku
we Francji. Wskutek tego
Niemcy nie mogli zaatakować
Francji i Anglii w tym samym
roku, pozwalając Anglii na
przygotowanie własnej obrony.
Kampania wrześniowa nie była
„dwudniowym blitzkriegiem”
jak to do dziś głosi antypolska
propaganda, ale wielką i
bohaterską walką.
To krótkie zestawienie faktów
z okresu dwudziestolecie
Drugiej Rzeczypospolitej
Polskiej ma przypomnieć
Polakom wielkie znaczenie
odzyskania Niepodległości w
listopadzie 1918 roku i stworzenia Drugiej Rzeczpospolitej a
także złożyć hołd uznania tym,
którzy za tę Polskę walczyli i
dla niej pracowali z ogromnym
poczuciem odpowiedzialności i
patriotyzmu.
Cześć Ich pamięci.
Monika Borkowska

rozmaitości

Na konferencji pokojowej w
Paryżu w 1918 roku, Polska
była reprezentowana przez
Romana Dmowskiego, prezesa
Polskiego Komitetu Narodowego. Dmowski żądał żeby w
nadmorskich granicach Polski
był Gdańsk i Kłajpeda oraz
Prusy Wschodnie z wyjątkiem
Królewca, który miał być
wolnym miastem, stolicą
pobliskiego okręgu. Anglia
obawiała się przewagi Francji
w sojuszu z Polską, nie zgodziła się na stworzenie geopolitycznie silnego państwa
polskiego, przeforsowała
stworzenie wolnego miasta w
Gdańsku i uznanie Prus
Wschodnich jako części
Niemiec. Wówczas marszałek
Francji Ferdynand Foche
wskazał na Gdańsk i trafnie
przepowiedział, że w tym
miejscu rozpocznie się druga
wojna światowa.

4go lipca, 1920go roku rozkaz:
„Na zachód, po trupie ‚białej’
Polski na drodze do rewolucji
światowej.” . Polska obroniła
niepodległość dzięki Józefowi
Piłsudskiemu, który zwycięsko
dowodził wojskiem polskim
przeciwko napaści bolszewickiej. W wojnie tej brało udział
190 generałów polskich,
pochodzących z trzech
zaborów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jedenastego Listopada 1918
roku, jest symboliczną datą
odzyskania niepodległości
Polski, po wielu latach niewoli i
rozbiorów. Data jest symboliczna, bo odzyskanie niepodległości następowało stopniowo, w
ciągu ostatnich dwu lat
Pierwszej Wojny Światowej.
Polska odzyskała niepodległość
sama, bez niczyjej pomocy,
dzięki klęsce wojennej wszystkich trzech zaborców i dzięki
temu, że naród polski utrzymał
swoją tożsamość przez blisko 2
wieki niewoli i był gotowy do
uchwycenia swych losów w
swoje własne ręce. W dniu 11
listopada 1918 roku nastąpiło
zawieszenie broni walczących
państw. Dwa dni wcześniej
Józef Piłsudski, dowódca
polskich Legionów, powrócił do
Polski z więzienia w Magdeburgu, gdzie przebywał od 22
sierpnia 1917 roku, osadzony w
więzieniu przez Niemców za
odmowę złożenia przysięgi
wierności dla Niemców. Rada
regencyjna w Warszawie
uprzednio naznaczona przez
Niemców, podała się do
dymisji z chwilą kapitulacji
Niemiec i zawieszenia broni na
froncie zachodnim. Wówczas
została proklamowana niepodległość państwa polskiego a
organizacja wolnego rządu
Polski została powierzona
Józefowi Piłsudskiemu,
generałowi brygady i byłemu
ministrowi spraw wojskowych
rządu regencyjnego.
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

1,89 zł

HERBATNIKI
MALTANKI 80G

3,69 zł

O F E R TA WA Ż N A
6 - 19.11.2017 r.

MARGARYNA
ŚNIADANIOWA 500G
KIEŁBASA
LISIECKA 1KG

31,90 zł
19,90 zł

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książe przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę budowlaną 10a
w miejscowości Emilin4N. Działka
jest uzbrojona: prąd, woda, kanalizacja oraz zagospodarowana na
działce stoi altanka murowana.
Tel. 518-420-681
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę leśną
o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826

CZARNIAK FILET
BEZ SKÓRY 1KG

Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

Krzysztofa Maciejewskiego
97-500 Radomsko, ul. Piastowska 18a
zaprasza na bezpłatne

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

ogłoszenia

Sprzedam dzialki budowlane w
Kielchinowie. Warunki zabudowy 2017r.
Tel.605-088-255

Sprzedam dwie działki budowlane w Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow.
961m2 cena 190 000zł, pow.
1004m2, cena 200 000zł, media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną w
Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
długość 150m.
Tel. 500-540-000
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Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130

dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

Sprzedam działkę 2798m2 w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiego
sąsiadują z ul. Wojska Polskiego.
Tel. 661-371-826

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

Sprzedam działkę budowlaną
7arów. Cena 80tys.
Tel. 601-831-509
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej pow. 185m2 w Bełchatowie os. Przytorze. Wszystkie media oraz centralne.
Tel. 517-455-107
Sprzedam dom w centrum na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszystkie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954
Kupię mieszkanie
2 pokojowe.
Tel. 601-777-124
Sprzedam mieszkanie M2 pow.
37m2 przy ul. Czaplinieckiej.
Tel. 602-723-139
Wynajmę mieszkanie pow. 43m2
na XI piętrze, os. Dolnośląskie.
Mieszkanie nowowyremontowane, umeblowane.
Tel. 505-030-716

Sprzedam działkę budowlaną o
Sprzedam mieszkanie pow.
pow. 30ar (30x100), położona w
75m2, 3 pokoje, ładne.
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
Tel. 724-443-967
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Mam do wynajęcia 3-pokojoTel. 726-325-664, 507-053-285
we mieszkanie 64m2. Częściowo
umeblowane. Obszerna piwnica
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
do dyspozycji lokatora. Spokojna,
Działka zadbana ze starym dommiła okolica!
kiem do remontu, prąd+woda.
Tel. 511-982-145
Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Posiadam pokój do wynajęcia na
Tel. 698-102-509
os. Olsztyńskim w Bełchatowie

SPRZEDAM
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798

Obornik Bełchatów.
Tel.666-072-323

PRACA
Zatrudnię szwaczkę oraz pomoc
do szwalni z umiejętnością szycia.Bełchatów.
Tel. 795-158-749
Apteka w Bełchatowie
zatrudni technika farmacji
na pełny etat.
Tel. 698-930-434
Zatrudnię osobę do pomocy w salonie fryzjerskim.
Tel. 608-413-605
Zatrudnie pracownika do izolacji natryskowych. Umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, wymagane prawo jazdy
kat. B.
Tel. 505-730-401
Przyjmę szwaczkę na stębnówkę
i prasowaczę.
Tel. 574-438-208
Poszukujemy chętnych do wykładania towaru (Carrefour Bełchatów). Wymagana ważna ksążeczka sanitarno-epidemiologiczna.
Umowa zlecenie.
Tel. 797-018-228
Zatrudnię mężczyznę do wyładowania towaru w Tesco w Bełchatowie. Praca 3x w tygodniu-pn, śr,
pt po godz. 20. Wymagana książeczka zdrowia.
Tel. 515-633-682
Zatrudnię energiczną osobę do
prasowania na szwalni (najlepiej
z doświadczeniem w pracy na
szwalni lub do przyuczenia).
Tel. 691-160-984
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Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza lub kucharkę do pracy w
restauracji.
Tel. 604-204-058
Pracownik budowlany z doświadczeniem na ocieplenia i wykończenia wnętrz szuka pracy.
Tel. 603-745-808
Zaopiekuje sie dzieckiem. Jestem
dyspozycyjna czasowo . Mam 56
i doświadczenie w opiece nad
dziećmi. Ela
Tel. 508-174-681

MOTORYZACJA

SKUP
AUT
tel. 509-099-286
RÓWNIEŻ
ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW

każda marka, każdy stan
odbiór 24h

Sprzedam Mazdę Premacy DITV
„Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi , Centralny zamek , Elektryczne szyby
i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie kierownicy
, Poduszki powietrzne x 4 , Radio
sterowane z kierownicy. Pierwszy
właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 7 500 zł
Tel. 518-940-757
Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

15
USŁUGI

Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł
netto PROJEKT GRATIS!!!
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim” już od 67zł/netto(format
wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę
WWW po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55

nudy
w pracy ?....

Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Wszystkie prace ogrodowe, koszenie, zakładanie nowych odrodów i trawników, przycinanie
drzew, krzewów oraz inne prace
ogrodowe.
Tel. 537-673-747
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i

rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

KOREPETYCJE
Matemetyka -korepetycje wszystkie poziomy matury.
Tel. 519-744-689
Pomoc w nauce
czytania i pisania.
Tel. 664-191-977
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje,
konwersacje. Wszystkie poziomy
nauki, w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące
wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam indywidualne podejście
do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość dojazdu do
ucznia.
Tel. 797-344-972

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810

Przegląd Bełchatowski

SKUP AUT

NAJLEPSZE CENY

1ZŁ ZA 1KG

WSZYSTKIE MARKI, osobowe, dostawcze całe,
uszkodzone bez O.C., przeglądu, skorodowane, odbiór lawetą

gotówka od ręki

ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

tel. 888-460-461

Jak nadać
ogłoszenie drobne
Ogłoszenia drobne przyjmowane są jedynie za pośrednictwem SMSów lub poprzez złożenie zamówienia osobiście w
siedzibie redakcji przy ul. Wojska Polskiego 23a (od pn.do pt.
w godz 10:00-15:00).

...www.ddbelchatow.pl

74567, w treści wpisując

PB. treść ogłoszenia. Telefon kontaktowy
Przykład: PB. Sprzedam forda ka 2001r. stan bdb el. szyby, 2x poduszka, 4000PLN. tel. 123-456-789

4,92 zł (z VAT

Koszt wiadomości SMS wynosi
) Opłata dotyczy każdego wysłanego
SMSa. Ogłoszenie ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego
SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.

Istnieje możliwość zamówienia z góry emisji ogłoszenia w 4 kolejnych wydaniach
(2 miesiące). W tym celu należy nadać ogłoszenie podobnie jak w instrukcji powyżej, z tą różnicą, że SMSa należy wysłać pod numer 76567 (koszt 7,38zł z VAT)

Ogłoszenia wysyłane droga SMSową pod numer 74567 dotyczą tylko osób
ﬁzycznych. Treści ogłoszeń zawierających jakiekolwiek oferty dotyczące usług,
bądź towarów podlegają wyższej opłacie (23,37zł zVAT). Zasada zamieszczania ogłoszeń pozostaje w tym przypadku taka sama jak opisana powyżej, z tą
różnicą, że SMSy prosimy wówczas nadsyłać na numer 91983.
Ogłoszenia kategorii TOWARZYSKIE należy zlecać osobiście
w biurze ogłoszeń przy ul. Wojska Polskiego 23a. Ogłoszenia towarzyskie nadsyłane SMSem nie będą publikowane.
Redakcja nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń zawierających treści: promujących środki odurzające (np. „dopalacze”), erotyczne, propagujące faszyzm
i rasizm, dotyczące wszelkich usług związanych z wróżbiarstwem, astrologią,
magią, okultyzmem oraz ofert cudownych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów,
ﬁlipińskich znachorów itp.
Pełny regulamin znajduje się na stronie www.activmedia.net.pl/ogloszenia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania
ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

u nas zawsze coś się dzieje!!!

Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer
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