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Korzysta

ZAMÓW
REKLAMĘ

GAZETA
BEZPŁATNA

termin realizacji 7dni!

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

BEŁCHATOWSKI

numer: 17/2017(2011)
roletki materia³owe

z dnia: 15.09.2017 r.
rolety Dzieñ-Noc

plisy

nakład:
rolety zewnêtrzna

12.000 egzemplarzy
moskitiery rolowane i ramkowe

rolety i plisy dachowe

¿aluzje poziome i pionowe


OTWARTE:
pn-pt.:

tel. 506-140-483, 691-723-250 8:00-18:00

Bełchatów, ul. 1-go Maja 4

Z t¹ reklam¹ pomiar i monta¿ plis 0z³
[Twoje Centrum Medyczne]

Red Bull 111 str. 8
Megawatt za nami
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LICEUM już w 2 lata!
 TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH
I FINANSOWYCH - 1 rok
 OPIEKUN MEDYCZNY - 1 rok
 OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA - 1 rok
 FLORYSTA - 1 rok
 TECHNIK BHP - 1,5 roku
 RACHUNKOWOŚĆ - 2 lata
 TECHNIK ADMINISTRACJI - 2 lata
 TECHNIK INFORMATYK - 2 lata
 TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH - 2 lata
 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
OSÓB I MIENIA - 2 lata

Bełchatów, ul. Pabianicka 1
(wejście od Pl. Narutowicza)
tel. (44) 633-18-59, 502-921-653

¯

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

Przegląd
dwutygodnik


panel D¹b Exclusive
AC4 8mm - 29,90z³

panel D¹b Oregon
AC4 8mm 32,99z³

w ofercie panele
winylowe

Zdobądź wykształcenie
średnie lub zawód.

Nabór trwa!
Dla naszych słuchaczy:
- Bezpłatne kursy językowe:
hiszpański, czeski,
niemiecki, angielski
- Bezpłatne fakultety
do egzaminów maturalnych
i zawodowych
- Dodatkowe, bezpłatne
zajęcia z matematyki
i języka angielskiego

/cosinus.belchatow

www.cosinus.pl
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Koniec z bezpłatnym lodowiskiem Włoski stygmatyk

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na początku października kończy się idylla bezpłatnych wstępów na powiatowe lodowisko. Przez ostatnie siedem sezonów,
od momentu oddania obiektu do użytku, wstęp był bezpłatny
dzięki dotacji z funduszy europejskich. Przez ten czas obiekt odwiedziło około 210 tysięcy osób.

- Umowa na dofinansowanie budowy obiektu pozwalała
mieszkańcom korzystać z niego
bez ponoszenia opłat za wstęp
– mówi Mirosław Mielus, p.o.
dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Od 04 października tego roku
okres karencji się kończy, dlatego zaczynamy pobierać opłaty

za wstęp na lodowisko. Sądzę,
że poziom ustalonych cen jest
atrakcyjny finansowo, ponadto nasze obiekty posiadają już
wyrobioną renomę, dlatego nie
zakładam dużych spadków frekwencji wśród odwiedzających.

kosztować będzie 5 złotych, na-

Zimą bilet normalny za godzinę korzystania z lodowiska

jednostkowa tych usług jest

tomiast ulgowy 3 złote. W okresie letnim wstęp na korty tenisowe w hali lodowiska kosztować będzie 20 złotych za godzinę. W ofercie karnetowej cena
jeszcze atrakcyjniejsza. 

odwiedzi Bełchatów

Nazywany jest „bratem pocieszenia” lub „drugim Ojcem
Pio”. Wielu porównuje jego historię do życia św. Franciszka
z Asyżu. Brat Elia, 54-letni zakonnik – współczesny stygmatyk z Cavalo we włoskiej Umbrii, rokrocznie w Wielkim Tygodniu
przeżywa
fizycznie
mękę Chrystusa. Nosi stygmaty
- co piątek rany na jego rękach,
nogach i boku otwierają się. Jak
możemy o nim przeczytać: ma
dar bilokacji, uzdrawiania, czyta w ludzkich sercach, zrobił

pierwsze w historii zdjęcie Jezusowi podczas objawienia.
W Polsce jest mało znany,
natomiast we Włoszech przyjeżdżają do Calvi tłumy, licząc
na wstawienniczą modlitwę i
charyzmat uzdrawiania brata
Elii.
Brat Elia zagości w Bełchatowie 16 września. Spotkanie
będzie miało miejsce w kościele Parafii Matki Kościoła przy
ulicy Wyszyńskiego 42 o godzinie 10.00. 
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Rusza przebudowa skrzyżowania
Staszica z 1 Maja. Będą utrudnienia
Rusza największa tegoroczna inwestycja mieście - budowa ronda na skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja. Prace
mają rozpocząć się jeszcze we wrześniu.
- Chcemy zakończyć budowę
ronda jeszcze w tym roku i udrożnić drogę przed świętami Bożego Narodzenia – mówi Ireneusz
Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.
Zanim będzie łatwiej, czekają
nas jednak utrudnienia w obrębie
tej części miasta. Na czas budowy ronda, skrzyżowanie zostanie
bowiem wyłączone z ruchu. Przygotowano objazdy, których mapę
przedstawiamy obok.
Ponieważ przebudowa tego
skrzyżowania jest dla miasta
sprawą priorytetową, sprawy wokół inwestycji toczą się błyskawicznie. W tym tygodniu podpisano już umowę z wykonawcą i

przekazano plac budowy bełchatowskiej firmie Rebud. Planowo, prace rozpoczną się jeszcze w
przeciągu najbliższych dwóch tygodni.
Władze miasta chcą, aby kierowcy mogli korzystać z ronda na
początku grudnia. Dalsze prace
związane z budowa odcinka drogi
przy markecie budowlanym mogą
odbyć się w przyszłym roku.
Przebudowa skrzyżowania ul.
Staszica i 1 Maja ma kosztować
3 mln 930 tys. zł. Miasto dostanie
1 mln 300 tys. zł od powiatu bełchatowskiego, do którego należy
ul. Staszica. Do inwestycji 250 tys.
zł dołoży także market Majster. 

Ponad 13 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji krwiodawstwa zorganizowanej
przez Klub HDK Elektrowni Bełchatów. Życiodajny płyn oddało na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 30 osób.

Każdy krwiodawca, który w
miniony piątek, 8 września podzielił się krwią otrzymał upominek ufundowany przez sponsorów Brico Marche, Carrefoure oraz kino Helios. Dodatkowym bonusem było jednorazowe
bezpłatne zaproszenie do klubu
GYMCITY z Bełchatowa.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Krwiodawcy podsumowali akcję zbiórki krwi

Za naszym pośrednictwem
Zarząd klubu HDK PCK przy
Elektrowni Bełchatów pragnie
podziękować wszystkim krwiodawcom za podzielenie się tym
najcenniejszym lekiem, ekipie z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz hojnym sponsorom. 

systemyogrodzeniowe

Bełchatów ul. Przemysłowa 5, tel. 508-329-989

www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl | biuro@systemy-ogrodzeniowe.com.pl
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Makabryczne odkrycie w lesie

Grzybiarz znalazł zwłoki poszukiwanego 86-latka

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

W miniony piątek, 22 września, policjanci z Komendy Powiatowej Policji zostali zawiadomieni przez grzybiarza o zwłokach w lesie w okolicach Podwódki (gminie Kluki). Dziś już
wiadomo, że jest to tragiczny ﬁnał poszukiwań 86-letniego Jana Kazimierczaka.
Dokładnie
pięć
tygodni
temu, 3 sierpnia na szeroką skalę rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Jan Kazimierczak
opuścił swój dom w Podwódce dzień wcześniej, w czwartkowe do południe. Kiedy nie wracał do domu, rodzina zawiadomiła policję. Do akcji poszukiwania mężczyzny natychmiast
zostali zaangażowani policjanci, strażacy, zarówno z komendy Państwowej Straży Pożarnej
jaki i jednostek pobliskich OSP.
86-latka szukało też kilka zastępów zespołów ratowników ze
specjalnie wyszkolonymi psami. Swoją akcję przez kilkanaście kolejnych dni prowadzili także okoliczni mieszkańcy i
rodzina. Wszystkie wysiłki nie
przynosiły rezultatu, słuch o Janie Kazimierczaku zaginął, a realne szanse na znalezienie mężczyzny żywego topniały z dnia
na dzień. Podwódkę otaczają

łąki, rowy, bagna i potężny las,
to właśnie w nim, pięć tygodni
później znaleziono zwłoki.
- Około godziny 15.30 policjanci z bełchatowskiej komendy zostali wezwani do lasu w
miejscowości Podwódki. Mężczyzna, który zbierał grzyby dokonał makabrycznego odkrycia.
Znalezione ciało było już w stanie poważnego rozkładu- mówi
Ewelina Maciejewska z KPP w
Bełchatowie.
Mężczyzna został znaleziony kilkaset metrów od domu, w
miejscu, które było kilkakrotnie
przeszukiwane zarówno przez
policję jak i rodzinę. W tej chwili trudno jednoznacznie określić czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie, to może
wykazać dopiero sekcja zwłok.
Zostanie ona przeprowadzona
jeszcze w tym tygodniu. 

Leśna plantacja marihuany
Policjanci z Wydziału Kryminalnego bełchatowskiej policji odkryli plantację konopi indyjskich w lesie na terenie gm. Szczerców.
Plantacja, na którą składała się niebagatelna liczba stu
dziesięciu roślin o wysokości
od 30 centymetrów do metra
znajdowała się w wykarczowanej części lasu. Pole z roślinami
znajdowało się około 1 kilometra od publicznej drogi. Krzaki konopi indyjskich zabezpieczono w policyjnym depozycie. Jak informują mundurowi
sprawa ma charakter rozwojowy, w tej chwili poszukiwany jest właściciel uprawy. Niefrasobliwemu „rolnikowi” grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

8%
VAT
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Do 19 września bełchatowianie mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Wśród
nich są propozycje koncertów i imprez, działań proﬁlaktycznych, budowy parkingów i placów zabaw

Budżet Obywatelski Bełchatowa: głosuj i decyduj o mieście

Wśród propozycji są dwa projekty zatoczek parkingowych ,,Pocałuj i jedź”.
Ta przy SP nr 1 okazała się strzałem w dziesiątkę
towa. – Głosować możemy na ponad 40 propozycji. Cieszy mnie, że
są wśród nich dotyczące i przedszkolaków, i seniorów. Grupa
starszych bełchatowian jest coraz
liczniejsza, ale i bardzo aktywna.
Miasto musi mieć ofertę zarówno dla młodych, jak i starszych
mieszkańców. Ciekawe są także
pomysły inwestycyjne. Z perspektywy osoby, mieszkającej na danym osiedlu czy ulicy, pewne rzeczy są lepiej widoczne.
Pomysły dotyczą bardzo różnych dziedzin. Można zagłosować na organizację koncertów
(np. rockowych i hip-hopowych,
imprez (wiosenny piknik, festyny i biesiady w Grocholicach), a

także warsztatów. Tu mieszkańcy
proponują zajęcia rozwojowe dla
przedszkolaków, ale także treningi dla dorosłych, uczące np. radzenia sobie ze stresem. Są również pomysły dotyczące zdrowia
– badań dzieci pod kątem wad
postawy czy monitorowania pracy serca. Te wszystkie działania
to tzw. projekty miękkie. W budżecie obywatelskim przeznaczono na nie 100 tys. zł.
O pozostałe 1,4 mln zł walczyć
będą projekty twarde. Wśród proponowanych przez mieszkańców
inwestycji są: place zabaw (na os.
Tysiąclecia, Dolnośląskim, POW),
siłownia pod chmurką (Dolnośląskie), kompleks sportowy, rewita-

lizacja terenów zielonych (Grocholice). Bełchatowianie chcą
także poprawy stanu ulic i budowy miejsc parkingowych (Dolnośląskie, POW). Po sukcesie zatoczki postojowej przy SP nr 1
,,Pocałuj i jedź”, pojawiły się kolejne dwa podobne projekty (przy
SP nr 13 i 9), jest także pomysł
rozmieszczenia tablic z mapą
miasta, doświetlenia przejść dla
pieszych czy remontów szkół.
Mieszkańcy mogą głosować także na ośrodek aktywności dla seniorów czy projekt budowy miejskiej toalety.
Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło ponad 70 projektów. Miasto oceni-

SUPEROKAZJA! ZATWIERDZAM

Produkt

Z REKLAMY

G WA R A N T UJĘ!

Filet
z kurczaka

KOSZT JEDNEJ
PIELUCHY MIDI
0,51 zł

Pieluchy

PAMPERS MEGA BOX
różne rozmiary

69
kg

Oferta handlowa ważna od 13.09 do 18.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Dzbanek

zestaw

opak.

Oferta handlowa ważna od 13.09 do 18.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

NISK A CENA

produkt
krajowy

G WA R A N T UJ Ę!

ledowy wskaźnik
wymiany filtra

Pieczarki

4

99
6999

76

99

Oferta handlowa ważna
od 13.09 do 25.09.2017
lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Bełchatów ul. Kolejowa 4

49
kg

Oferta handlowa ważna od 13.09 do 18.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

reklama

ASTRA
+ butelka
z filtrem
+ wkład
magnezowy
różne kolory
cena za zestaw

29

Materiały informacyjne
UM Bełchatowa

NISKA CENA

TV

11

ło je pod względem m.in. możliwości realizacji, kosztów dalszego utrzymania, lokalizacji. Głosowanie na 43 zakwalifikowane projekty zakończy się 19 września o
godz. 15.30, a jego wyniki poznamy 25 września. Oddać swój głos
może mieszkaniec Bełchatowa,
który najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania ukończył 16 lat.
Głosy można oddawać wyłącznie
drogą elektroniczną. Zrobić to
można w urzędzie miasta, gdzie
zostało uruchomione stanowisko
komputerowe z dostępem do Internetu.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Czterdzieści
trzy
pomysły mieszkańców znalazły się na
ostatecznej liście projektów Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Wskazane przez bełchatowian propozycje będą realizowane w 2018 roku. Wybrać trzeba je
już teraz, by mogły znaleźć się w
projektowanym na przyszły rok
budżecie miasta. Bełchatowianie mają do rozdysponowania 1,5
mln złotych.
- Projekty, które wpłynęły do
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, są naprawdę
ciekawe i pokazują, że mieszkańcy są zainteresowani tym, co się
dzieje w mieście – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełcha-

Przegląd Bełchatowski
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Będzie ulica Marii Food Trucki odwiedziły Bełchatów
Było kolorowo i smacznie.

i Lecha Kaczyńskich

www.ogloszeniabelchatow.pl

31.08 odbyła się XVII sesja Rady Miasta. Kilka punktów
poddanych pod głosowanie dotyczyło zmiany nazw ulic,
które wynikają z tzw. dekomunizacji.

Nazwa ulica 9-Maja, zgodnie
z wolą radnych zostanie zmieniona na ulicę Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Dotychczasowa ulica Józefa Wieczorkiewicz będzie
nosić nazwę Konrada Leśniewskiego „Orlik”. Ulica 19-go Styczna zostanie przemianowana na
ulicę Lecha i Marii Kaczyńskich.
Bełchatów zyska także nowego patrona ulicy, która do tej
pory nie miała nazwy, chodzi o
tą w strefie ekonomicznej. Zgodnie z wolą radnych będzie miała patrona w osobie Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Kiedy w Bełchatowie zawisną nowe tabliczki z nazwami

ulic? Trudno to jednoznacznie
określić co do dnia. Zgodnie z
procedurą, przegłosowane przez
radnych uchwały muszą trafić do
służb wojewody łódzkiego, który
to będzie publikował je w dzienniku urzędowym naszego województwa. 14 dni od ukazania się
uchwał w tymże dzienniku wchodzą one w życie i to właśnie ten
moment w praktyce oznacza
zmianę adresów i tabliczek informacyjnych.
Najprawdopodobniej będzie to w drugiej połowie
października.
Ważna informacja dla mieszkańców ulic, których nazwy zostały zmienione - zgodnie z ustawą wszystkie dokumenty (dowo-

W wyjątkowo apetycznej atmosferze, w aromacie
orientalnych zapachów i przy fantastycznej pogodzie upłynęło zakończenie lata na I zlocie food
trucków. Impreza przyciągnęła do parku przy Muzeum Regionalnym rzesze bełchatowian.

W parku stanęło kilkanaście
niecodziennych samochodów restauracji serwujących dania
kuchni z różnych stron świata.
dy osobiste, prawa jazdy, pasz- Można było zamówić popularporty itp.) zachowują swoją ważność, a ich wymiana jest zwolniona z jakichkolwiek opłat.

ne burgery i pizzę, ale dla ciekawskich kulinarnych doznań
serwowano dania tajskie, meksykańskie i hiszpańskie słodkie
wypieki.

Nieco inaczej sprawa ma
się w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą przy ulicach, które zmienią nazwę. Oni również
kosztów wynikających ze zmian
nie poniosą, wszystkie wpisy w
ewidencjach, księgach wieczystych są także zwolnione z opłat.
Niemniej jednak zmiana pieczątek, szyldów, wizytówek i wszelkich materiałów reklamowych,
na których znajduje się adres,
z pewnością pociągnie za sobą
koszty. 

wieści z miasta i regionu
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Nabożeństwo dziękczynne, przekazanie wieńców utkanych ze
zbóż i kwiatów, częstowanie chlebem i swojskim jedzeniem, a
także występy artystyczne i różne pokazy złożyły się na dożynki powiatowe, które w tym roku miały miejsce w Klukach. Starosta Waldemar Wyczachowski wspólnie z wójtem Kluk podziękował rolnikom za trudną pracę.

Rolnicy i mieszkańcy

bawili się na dożynkach

- Żaden kraj bez rolnictwa nie
czułby się bezpiecznie. Za trud
i znój związany z pracą na roli
dziękuję wszystkim gospodarzom oraz wszystkim wspierającym ich osobom czy instytucjom – powiedział Waldemar Wyczachowski.
Wyróżniający się wielkością
plonów czy hodowli, wprowa-

dzaniem innowacji i pozyskiwaniem środków z zewnątrz gospodarze z gmin naszego powiatu zostali nagrodzeni okolicznościowymi
statuetkami.
Otrzymali je: państwo Elżbieta i Zenon Kałużny, Paweł Gawlik, Mateusz Soboń, Leszek Surgut, Marek Słomian, Leokadia i
Zdzisław Grzybkowie, Zygmunt
Skórka. Wyróżniono także właścicieli ponad dwudziestu gospodarstw, prowadzonych na terenie gminy Kluki.
Na dożynkowych gości czekała prawdziwa uczta na stoiskach przygotowanych przez
gminy z naszego powiatu z pomocą finansową starostwa. Stoły uginały się pod ciężarem swojskich przysmaków. Jednocześnie występy estradowe zapewniły przyjemną, muzyczną at-

mosferę. Publiczności zaprezentowali się mali artyści z Kluk,
Parzna i Kaszewic, a ponadto
klucki chór parafialny i Promienie Bełchatowa. W tanecznych
rytmach upłynął czas w towarzystwie grup Crazy Dance, Łukash oraz Wandy i Bandy. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się różnorodne atrakcje zorganizowane na placu dożynkowym.
Policjanci z bełchatowskiej komendy pochwalili się szkolonymi psami i końmi. Zwierzęta często wspierają funkcjonariuszy w
wielu zadaniach. W Klukach zainscenizowano pogoń za uciekinierem.

(BEGO,Alpha Bio)
 Protetyka na implantach

 Licówki pełnoceramiczne
 Mosty Pełnoceramiczne
 Estetyka

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

(Wybielanie,Licówki)

Bełchatów ul. Budryka 2

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

www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

www.ogloszeniabelchatow.pl

Msza polowa, inaugurująca Dożynki Powiatowe w Klukach, zgromadziła kilkaset osób.
Jak zauważył celebrujący nabożeństwo ks. Krzysztof Nalepa, polscy gospodarze codzienną, ciężką pracą naśladują Jezusa, uosobienie poświęcenia,
wierności i oddania się drugiemu człowiekowi. Wiele ciepłych
słów, pełnych najwyższego uznania i wdzięczności skierowali do
rolników z powiatu bełchatowskiego Prezydent RP Andrzej
Duda i polska premier Beata
Szydło. W listach odczytanych
przez parlamentarzystów z naszego regionu Dariusza Kubiaka
i Annę Milczanowską podkreślano, że wysiłek tych, którzy „żywią i bronią”, był, jest i zawsze
będzie niezastąpiony. Półtora
miliona krajowych gospodarstw
rolnych wypracowuje polski majątek, samowystarczalność Polski w wytwarzaniu żywności to
ważna składowa suwerennej
Rzeczpospolitej Polskiej. Fakt,
że rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią gospodarki podkreślił w swoim wystąpieniu starosta Waldemar Wyczachowski.

 Implanty


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

Przyszłoroczne dożynki powiatowe odbędą się w gminie
Rusiec. 

Dożynki zostały zorganizowane przez samorząd powiatu bełchatowskiego oraz gminy Kluki, a także z pomocą sponsorów lub darczyńców. Są nimi: GE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A., - MegaMed, -Agencja Reklamowa Wizja Reklamy, Klinika Wolmed, Mostostal Kraków, Rezydencja Dwór Polski, Sempertrans
Bełchatów Sp. z o.o., Sklep Spożywczo-Monopolowy, Rarytas Emilia Maćkowiak, Centrum Elektryczne Ania, Społeczna Akademia Nauk Bełchatów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Sanel, Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, Usługi Transportowe Skup i Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Pacak, Bakalland S.A. zakład produkcyjny w Osinie, Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Maciek Maciej Grabowski, Hanmar Sp. z o.o. , TM-Bud Projektowanie Usługi Inwestycyjne Tomasz Kucharski, Piekarnia Wanda S.C, Usługi Inżynieryjne Protim s.c., Biuro
Projektów i Usług Inwestycyjno-Budowlanych Respekt.

wieści z powiatu

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143
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Red Bull 111 Megawatt
za nami
10 września, znajdującą się w centrum Polski, Kopalnię PGE
znów opanowali motocykliści z 26 krajów. Na oczach rekordowo zgromadzonej, 35-tysięcznej publiczności rozegrana została
4. edycja Red Bull 111 Megawatt. Do startu w ﬁnałowym wyścigu zakwaliﬁkowało się 500 zawodników. Szala zwycięstwa ważyła się do ostatnich metrów, 90 kilometrowej trasy. Ostatecznie po
raz 3. z rzędu zatriumfował Jonny Walker. Wyścig zdołało ukończyć 30 zawodników.

Red Bull 111 Megawatt to
największe zawody motocyklowego enduro, organizowane w
na co dzień niedostępnym terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W sobotę (9 września) odbywały się kwalifikacje, w których udział wzięło blisko 1000 uczestników. Już wtedy
Brytyjczyk pokazał jak bardzo
zależy mu na zdobyciu kolejnego mistrzowskiego tytułu. Światowa czołówka deptała mu jednak po piętach, różnica pomiędzy nim a młodym Wadem Youngiem wyniosła zaledwie 4.25 sekundy i niedzielny wyścig zapowiadał się niezwykle emocjonująco.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Punktualnie o godzinie 13:11
Tadeusz Błażusiak, ikona enduro i gospodarz imprezy, wystartował wyścig 500 najszybszych
zawodników.

relacja

Bardzo się cieszę, że mogłem
stanąć naprzeciwko zawodników, wcisnąć „magiczny przycisk“ i wystartować finałowy wyścig. Ta impreza jeszcze kilka lat
temu była jedynie pomysłem w
głowie kilku osób, tymczasem

Wykonuję zlecenia na terenie Bełchatowa i do 10 km od granic miasta

rośnie z roku na rok, a dzisiejsza
egzekucja była kosmiczna. Jestem bardzo dumny.
Na 90 kilometrowej trasie
czyhało na riderów wiele naturalnych i specjalnie zbudowanych przeszkód, morderczych
podjazdów, przejazdów i zjazdów. Ostatnia prosta przed
metą prowadziła przez ogromne głazy. Finałowy odcinek sprawił ogromne trudności każdemu
z 30. zawodników, którzy ukończyli trasę Red Bull 111 Megawatt w trakcie limitu czasowego – 4 godzin.
Punktem kulminacyjnym imprezy z pewnością był pojedynek
Jonnego Walkera z Mario Romanem Serrano. Maszyna obrońcy tytułu utknęła między kamieniami i Hiszpan miał możliwość
zaatakowania pierwszej pozycji.
Ostatecznie Walker z przewagą 10 sekund stanął na szczycie
i po raz trzeci z rzędu mógł świętować zwycięstwo. Na 3. miejscu
uplasował się Graham Jarvis, na
4. Alfredo Gomez, a 5. był Manuel Lettenbichler. 
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Piąta edycja „WYRowiska” wchodzi w decydującą fazę
przygotowań. Do rywalizacji pozostało dziesięć dni. Organizatorzy, jak co roku przygotowali ciekawe i wymagające trasy o różnorodnym stopniu trudności, ich przebieg, do dnia startu to oczywiście tajemnica, ale... Bełchatowska Grupa Offroadowa WYR 4x4 zapewnia, że adrenaliny nie zabraknie!

Ekstremalna jazda
na WYRowisku

9
17,90 zł
SER RYCKI
W ASORT. 150G

PARÓWKI
INDYKPOLKI
1KG

O F E R TA WA Ż N A

3,19 zł

11.09 - 24.09.2017 r.

2,49 zł

MLEKO
WYDOJONE
NAJLEPSZE profile w NAJNI¯SZEJ cenie! (profile SalamanderBEZ
i Veka)
LAKTOZY
1,5% 1L

skiego by zdobywać pieczątki.
Współzawodnictwo w klasach:
extreme mechanik, elektryk,
turystyk, turystyk pro i quad
będzie przebiegać w zróżnicowanej skali trudności.

chatowskiej Grupy Offroadowej.

Ostatni dzwonek

PrzyjdŸ i sprawdŸ!

godziny otwarcia

pn-pt.: 8:00-18:00

Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
[Twoje Centrum Medyczne]

prawdziwe

raty

na cały asortyment

kuchnie, szafy
projekt i wycena
gratis!!!
zestawy: pokojowe,
wypoczykowe,
sypialniane

0%

wydarzenia

Tradycją WYRowiska jest
działanie charytatywne i w V
edycji nie zabraknie szczytnego
celu - tym razem będzie to pomoc dla Rafała Króla. Chłopak
- Nasi zawodnicy będą się od urodzenia choruje na mómierzyć z piaskiem, błotem, ba- zgowe porażenie z niedowłagnami, stromymi podjazdami i dem czterokończynowym i barzjazdami na skarpach. Po wyje- dzo dużym niedowidzeniem.
chaniu z odcinków specjalnych
WYRowisko
startuje
23
drużyny będą miały 7 godzin na
zdobycie jak największej liczby września o godzinie 7.00, planopieczątek. Kto przywiezie ich z wane wręczenie nagród to gotrasy najwięcej oczywiście wy- dzina 20.00. Baza imprezy zlogrywa - wyjaśnia zasady rywa- kalizowana jest przy ulicy Przelizacji Sylwester Witczak z Beł- mysłowej 12 B. 

LEON SOK
W ASORT 1L

www.ogloszeniabelchatow.pl

Załogi - łącznie jest ich blisko sto pięćdziesiąt - najpierw
wystartują w krótkich odcinkach specjalnych, gdzie zawodnicy będą rywalizować na
czas. Jak wskazują doświadczenia z lat poprzednich, już
w tym etapie należy wykazać
się maksymalną koncentracją i
nie oszczędzać gazu, bo cenne,
„ugrane” sekundy mogą zdecydować w ostatecznym rozrachunku o zwycięstwie... By jednak o nim myśleć trzeba się wykazać nie lada umiejętnościami w kolejnym etapie WYRowiska, kiedy to ekipy wyjadą na
bezdroża powiatu bełchatow-

KUP OKNA
LETNIE
KUP
NA ZIMÊ OKNA
W LETNICH
E
WYPRZEDA¯
NA
ZIMÊ
CENACH
ABY
Z£APAÆ
CENY
WLETNIE
LETNICH
CENACH

2,79 zł
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Żółto-czarni w EuroVolley
Różnie wspominać będą siatkarze PGE Skry Bełchatów
udział w zakończonych blisko dwa tygodnie temu Mistrzostwach Europy. Najwięcej powodów do zadowolenia mają
naturalnie Serbowie, Srecko Lisinac i Milan Katić, którzy
przywieźli z tej imprezy brązowe medale.
Serbski środkowy bełchatowian nie tylko wraz z kolegami stanął na podium, ale też zasłużył na wyróżnienie indywidualne. Srecko został wybrany w skład tzw. drużyny marzeń Lotto EuroVolley Poland
2017, obok takich gwiazd europejskiej i światowej siatkówki
jak Maksim Michajłow, Gyorgy
Grozer czy Siergiej Grankin.

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nagroda
dla
najlepszego środkowego imprezy była
przede wszystkim efektem znakomitej postawy w decydujących meczach turnieju. W przegranym 2:3 półfinale z Niemcami Lisinac zdobył jedenaście
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punktów, a w meczu o brąz, wygranym po tie-breaku z Belgami, punktował aż piętnaście
razy. W obu tych pojedynkach
brylował przede wszystkim w
bloku, zdobywając nim w sumie aż dziewięć oczek. Pozostałe były efektem skutecznych
ataków.

lepszy siatkarz występujący na
środku siatki gra w PGE Skrze?

W Bełchatowie pojawił się
jeszcze jeden brązowy medal
europejskiego
czempionatu.
Przywiózł go Milan Katić, który w drużynie narodowej Serbii
pełnił przez całą imprezę rolę
W całym turnieju, środkowy występujący na co dzień w zmiennika. Ostatni nabytek
barwach PGE Skry, zdobył aż bełchatowskiej drużyny poja60 punktów, co było najlepszym wił się na parkiecie m.in. w mewynikiem na jego pozycji. Serb czu o brąz, poprawiając kulejąbył też drugim najlepszym blo- ce tego dnia przyjęcie swojej rekującym Mistrzostw Europy, z
prezentacji.
19 blokami (0,83 na set). W polu
zagrywki też radził sobie nieW Mistrzostwach Starego
źle, zdobywając 5 asów, co dało
mu miejsce w drugiej dziesiątce Kontynentu, poza dwoma Serklasyfikacji.
bami, udział wzięli też inni siatkarze związani z żółto-czarnyWybór do najlepszej drużyny
mi Grzegorz Łomacz i Nikołaj
Lotto EuroVolley Poland 2017
to już kolejne wyróżnienie in- Penczew oraz członkowie sztadywidualne dla Srecko Lisina- bu szkoleniowego PGE Skry
ca na dużej imprezie. W 2013 na Robert Kaźmierczak (statystyk
Mistrzostwach Europy został reprezentacji Belgii) i Tomasz
najlepszym blokującym turniePieczko (fizjoterapeuta drużyju, a dwa i trzy lata później także najlepszym środkowym Ligi ny narodowej Polski).
Światowej. Czy ktoś ma jeszcze
wątpliwości, co do tego, że naj-

B.B.

Powrót kadrowiczów i pierwsze sparingi
Bełchatowscy siatkarze szlifują formę przed startem PlusLigi. Od poniedziałku, po powrocie większości kadrowiczów, trenują niemal w komplecie. Za żółto-czarnymi
są już także pierwsze sparingi.
Grzegorz Łomacz i Nikołaj Penczew do zajęć z zespołem
wrócili już w sobotę. W poniedziałek dołączyli do nich Srecko
Lisinac i Milan Katić. Jako ostatni do drużyny dołączy Milad Ebadipur, który dopiero w niedzielę zakończy wraz z reprezentacją
Iranu udział w Pucharze Wielkich
Mistrzów, który w dniach 12-17
września odbywa się w Japonii.

W tym miejscu warto podkreśli, że żółto-czarni wystąpili
w obu tych spotkaniach w mocno okrojonym składzie. Jeszcze bez przywołanych powyżej
kadrowiczów oraz bez Karola
Kłosa, który zmagał się z chorobą. Przeciwnicy wystawili natomiast składy zbliżone do optymalnych, więc wyniki ani dziwić, ani niepokoić nie mogą.

Za PGE Skrą są już pierwsze
mecze towarzyskie. 6 i 7 września bełchatowianie uczestniczyli w III Memoriale im. Jana Rutyńskiego w Lubinie, gdzie zajęli czwarte miejsce, przegrywając
dwukrotnie w stosunku 1:3. Najpierw w półfinale z Cerrad Czarnymi Radom, a następnie w meczu o brąz z Espadonem Szczecin.

- To okres przygotowawczy, każdy z zawodników w tym
momencie to powtarza. Wyniki tutaj są sprawą drugorzędną. Wiadomo są motorem napędowym, ale to właśnie popełniając błędy, uczymy się najwięcej – komentuje Bartosz Bednorz, który był bezsprzecznie
najjaśniejszą postacią w zespole PGE Skry.

Przyjmujący w dwóch meczach zdobył 39 punktów, prezentując się dobrze nie tylko w
elemencie ataku, ale też w polu
serwisowym, gdzie zwłaszcza w
meczu o brąz dał się we znaki rywalom.
Warto zaakcentować, że pod
nieobecność pięciu zawodników
pierwszego zespołu, turniej w
Lubinie był szansą dla czwórki
zawodników młodzieżowego zespołu, którzy dołączyli do kadry
na ten wyjazd: Antoniego Piotrowskiego, Mikołaja Sawickiego, Aleksandra Antosiewicza i
Sebastiana Adamczyka.
W najbliższym czasie, 16-17
września, siatkarzy PGE Skry
Bełchatów czekają mecze w Międzynarodowym Turnieju Charytatywnym „Giganci Siatkówki”,

który w tym roku został przeniesiony do Wielunia, rodzinnego
miasta Mariusza Wlazłego.
Pierwszy mecz o punkty PlusLigi bełchatowianie rozegrają tydzień później niż pierwotnie planowano, bowiem przełożone na listopad zostały mecze
pierwszej i drugiej kolejki, w których podopieczni Roberto Piaz-

zy mieli rywalizować z gdańszczanami i zawiercianami.
W związku z tym PGE Skra
zainauguruje zmagania dopiero 7 października, wyjazdowym
meczem z Jastrzębskim Węglem. Tydzień później podejmie
u siebie Asseco Resovię Rzeszów. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

154.000

internetowych kibiców!
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Już za tydzień Zlot Kibiców!

11

W dniach 23-24 września w Bełchatowie odbędzie się długo wyczekiwany VII Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry. Harmonogram imprezy, której bełchatowianom zazdroszczą kibice siatkarscy w całej
Polsce, został przedstawiony w mijającym tygodniu.
Tegoroczne
przedsięwzięcie, inaczej niż te poprzednie,
zorganizowane zostanie niemal
w całości w hali „Energia”.
Pierwszego dnia, w sobotę
23 września, rozegrany zostanie pojedynek pomiędzy PGE
Skrą Bełchatów i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu zmierzą się w meczu, którego stawką będzie pierwsze trofeum sezonu 2017/18, Superpuchar Polski. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Prawdopodobnie bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi na swoich kanałach sportowych Telewizja Polsat.

– W swojej kolekcji mamy już
takie trofeum, zdobyliśmy je
zresztą dwukrotnie. Cieszymy
się, że po trzech latach będziemy mogli powalczyć o kolejne.
Postaramy się udanie zainau-

Do tej pory podczas zlotów kibiców rozgrywane były
wyłącznie mecze towarzyskie i
pokazowe. Fakt, że tym razem
dojdzie do pojedynku o stawkę,
o pierwsze trofeum w nowym
sezonie, nadaje imprezie wyższą rangę.
Po zakończeniu sportowej
rywalizacji, kibice będą mieli możliwość spotkania się ze
swoimi siatkarskimi idolami,
krótkiej rozmowy,
zrobienia
wspólnego zdjęcia czy też wzięcia autografu.
W trakcie Zlotu Kibiców
PGE Skry nie może oczywiście
zabraknąć koncertu muzycznej
gwiazdy. Dojdzie do niego drugiego dnia imprezy, w niedzielę 24 września. Na scenie w hali
„Energia” o godzinie 17:00 zobaczymy „Sławomira”, przedstawiciela zyskującego sobie
coraz większą popularność nurtu muzycznego rock-polo.

Wcześniej, bo już o godzinie 13:00, drugi dzień Zlotu Kibiców zainauguruje tradycyjna
konferencja przedsezonowa, w
której wezmą udział członkowie bełchatowskiego klubu. Zarówno zawodnicy, jak i członkoO dużej popularności arty- wie sztabu szkoleniowego oraz
sty świadczy liczba fanów na osoby zarządzające PGE Skrą.
portalach społecznościowych. Spotkanie to zostanie zorganiFanpage „Sławomira” na Face- zowane w Galerii Olimpia.
booku ma ponad 72 tysiące polubień, a liczba subskrypcji w
Po jego zakończeniu, a jeszserwisie YouTube to blisko 120 cze przed wspomnianym wczetysięcy. Teledysk do jego naj- śniej koncertem, przez blisko
bardziej znanego utworu „Mi- trzy godziny, będziemy świadłość w Zakopanem” może po- kami „Siatkarskiego Show”,
chwalić się ponad 17 milionami czyli licznych konkursów, gier,
wyświetleń!]
zabaw i innych atrakcji przy-

gotowanych z myślą o uczest- 18:30! Po oficjalnej prezentacji
nikach Zlotu Kibiców. Ta część pierwszej drużyny kibice będą
imprezy odbędzie się już oczy- mieli kolejną okazję do osobiwiście w hali „Energia”. Zwień- stego spotkania z siatkarzami.
cza ją występ cheerleaderek
oraz prezentacja Klubu KibiCo ważne dla kibiców, podca PGE Skry Bełchatów , a tak- czas Zlotu Kibiców uruchomioże klubowych grup młodzieżo- na zostanie także ogólnodostępwych .
na sprzedaż karnetów. Będzie
można je nabyć w kasie hali.
Kulminacyjnym
punktem
drugiego dnia, który nastąpi po
VII Ogólnopolski Zlot Kibigodzinnym koncercie, będzie ców PGE Skry Bełchatów bęprezentacja siatkarzy PGE dzie częścią piątej edycji SiatSkry Bełchatów, którzy w sezo- karskiego Weekendu Mocy, ornie 2017/18 będą walczyć o tro- ganizowanego przez Miasto
fea aż na czterech frontach! Ak- Bełchatów i PGE Skrę. 
tualni wicemistrzowie kraju pojawią się na scenie o godzinie
B.B.
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– To bardzo dobra informacja dla wszystkich, że ponownie zostanie zorganizowany mecz o Superpuchar. Jako
dwukrotny zdobywca tego trofeum wiemy jak taki sukces
wpływa na pozytywne nastroje
w drużynie i daje jeszcze większą motywację do walki o trofea w sezonie. Cieszymy się, że
nasz Klub będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Mając doświadczenie organizacyjne na arenie międzynarodowej
i krajowej, z pewnością przygotujemy siatkarskie święto – mówił po ogłoszeniu decyzji Prezes
PGE Skry, Konrad Piechocki.

gurować nowy sezon – komentował kapitan PGE Skry i MVP
pierwszego meczu o Superpuchar w 2012 roku, Mariusz Wlazły.

GKS przed ważnym sprawdzianem
Najbliższe starcie jest dla
bełchatowskich piłkarzy bardzo istotne nie tylko ze względów prestiżowych. Od jego wyniku może zależeć bardzo wiele. Wystarczy spojrzeć na układ
ligowej tabeli, żeby zrozumieć
jak wiele.

Zważywszy na rangę najbliższej potyczki, cieszy powrót do
zdrowia czterech zawodników
PGE GKS-u, których zabrakło w poprzednim spotkaniu.
Mowa o Piotrze Gielu, Michale Bierzało, Michale Ciarkowski m Bartłomieju Zielińskim.
Przypominamy, że awans do Wszyscy oni wzięli już udział
I ligi zapewnią sobie trzy naj- we wtorkowych zajęciach, któlepsze zespoły, a czwarty dosta- re rozpoczęły cykl treningowy
nie szansę w barażowym dwu- przed derbami województwa.
meczu. Podopieczni MariuChoć PGE GKS i ŁKS są
sza Pawlaka po ośmiu seriach
gier zajmują piątą pozycję. Do sąsiadami w ligowej tabeli, to
czwartego ŁKS-u tracą obecnie prezentują zupełnie różny styl.
trzy punkty, a do trzeciej War- Bełchatowianie są zespołem z
ty Poznań już pięć. Ewentualna największą liczbą bramek zdoporażka w niedzielę spowodo- bytych (17) i jedną z najwiękwałaby utratę kontaktu punk- szych, jeśli mowa o straconych
(11). Można mówić o futbolu na
towego ze ścisłą czołówką.

„tak”. ŁKS jest dużo bardziej
oszczędny w ataku (9), ale też
zdecydowanie lepiej broni (6).
Pytanie, która z filozofii futbolu okaże się skuteczniejsza pozostaje otwarte.
Niedzielny pojedynek będzie 25. meczem ligowym w historii potyczek „Brunatnych”
z ŁKS-em i pierwszy od pięciu lat. Dotychczasowy bilans
jest korzystny dla łodzian, którzy wygrali jedenaście razy przy
dziewięciu zwycięstwach bełchatowian. Wierzymy, że Patryk
Rachwał i spółka nieco go poprawią w tym sezonie. 
B.B.

sport

W spotkaniu dziewiątej kolejki rozgrywek II ligi piłkarze PGE GKS
-u Bełchatów zmierzą się na wyjeździe w pojedynku derbowym z
Łódzkim Klubem Sportowym. Mecz ten zaplanowano na niedzielę 17 września. Początek o godzinie 16:30.

Przegląd Bełchatowski
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10 powodów dla których
warto sięgnąć po różeńca

po przeczytaniu wyników badań na 40 studentach w trakcie
20 dniowej sesji egzaminacyjnej. Podawano im 50 mg standaryzowanego wyciągu z rośliny lub placebo. Grupa przyjmująca różeńca odnotowała
poprawę sprawności fizycznej
i psychomotorycznej, koncentracji, obniżenie zmęczenia psychicznego, zmniejszenie senności, lepszą motywacja do nauki
i lepsze ogólne samopoczucie.
3. Poprawa nastroju
z różeńcem
Osoby, które czują permanentne osłabienie, apatię powinny
zwrócić uwagę na wyniki badań
412 pacjentów z objawami nerwicy i astenii (rozumianej jako
brak siły, wigoru, ogólne zmęczenie pochodzenia funkcjonalnego jak i organicznego), którym podawano 3 razy dziennie
50 mg standaryzowanego wyciągu z różeńca górskiego przez
10 dni do 4 miesięcy. Objawy
takie jak: zmęczenie, mniejsza
wydolność fizyczna, kłopoty z
zasypianiem, osłabienie apetytu, rozdrażnienie i bóle głowy zaczęły ustępować nawet
po podaniu pierwszej dziennej
porcji.

Różeniec górski to roślina mało znana choć bardzo
skuteczna. Naukowcy na całym świecie badają jej wpływ
na zmniejszenie zmęczenia fizycznego i psychicznego u ludzi. Badania wskazują, że reguluje stres, chroni przed utleniaczami, ma udział w przywracaniu funkcji rozrodczych i sek-

sualnych. I nie ma w tym cudu,
to efekt działania składników
roślinnych na układ nerwowy,
hormonalny, przemiany komórkowe. Poznaj choćby 10 powodów, dla których warto sięgnąć
po różańca.
1. Różeniec chroni przed
zmęczeniem psychicznym

Naukowcy przez 14 dni badali 56 lekarzy i lekarek dyżurujących w nocy. Podawano im 170
mg standaryzowanego wyciągu
z różeńca górskiego (4,5 mg salidrozydu). W trakcie eksperymentu oceniano między innymi: pamięć krótkotrwałą, umiejętność koncentracji, percepcję
audiowizualną, zdolność koja-

rzenia i poziom zmęczenia psychicznego. Naukowcy zaobserwowali 20-procentowy wzrost
funkcji poznawczych w porównaniu z grupą kontrolną (placebo).
2. Różeniec pomaga w nauce
Osoby, które intensywnie się
uczą pewnie docenią różeńca

4. Różeniec wpływa na
wydolność fizyczną
Ciekawie prezentują się wyniki
doświadczenie przeprowadzonego na 52 mężczyznach w wiek
18-24 lata, którzy otrzymywali
5 kropli wyciągu z różeńca górskiego (150 mg/1%, salidrozydu i 3% rozaliny) lub 2 ml eleuthero albo 1% pirydolu (pobu-

Ł
O
A
D
C
O
A
B
K
O
E
WA
T
P
A
APTEKA MEDEST VIII

BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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dzający lek psychotropowy) lub
placebo.Badani musieli przez 30
minut ćwiczyć na ergometrze do
osiągnięcia dokładnej wartości
zmęczenia bazowego wywołanego pracą. Następnie mieli 5 minut odpoczynku. Po czym badano maksymalnego czasu pracy
osiągniętego przy określonej intensywności. Wyniki osób przyjmujących poszczególne preparaty porównano z grupą placebo. Okazało się, że najwyższy wzrost wydajności fizycznej zaobserwowano u mężczyzn
przyjmujących różeniec (9 proc.
wzrost). 6 proc. wzrost zaobserwowano u przyjmujących Eleuthero i Pirydol.

Przegląd Bełchatowski

biet z których 11 zaszło w ciążę.
Jeden z autorów tego badania
(Richard Brown) twierdzi, że w
swojej praktyce lekarskiej zaobserwował kilka przypadków kobiet którym udało się zajść w
ciąże po zastosowaniu wyciągu
z różeńca górskiego, gdy zawiodły tradycyjne leki na bezpłodność. Nie podaje jednak szczegółów tych przypadków i traktować to raczej należy jako jego
pogląd.

tucie Medycyny Nuklearnej w
chińskim Jiangsu naukowcy postanowili sprawdzić jak różeniec
wpływa na te reaktywne formy
tlenu. Użyli do tego salidrozydu, czyli aktywnego składnika z
korzenia arktycznej rośliny. Ich
zdaniem różeniec chroni ludzkie
neurony przed stresem oksydacyjnym (atakami wolnych rodników). Opisują oni wiele mechanizmów ochronnych układu nerwowego, które są wzmacniane
przez salidrozyd. Dlatego wybierając preparat z różeńcem należy sprawdzić, czy jest on standaryzowany na obecność salidrozydów.

nie zmęczenia (o 30%). Badani,
którzy przyjmowali suplement z
rośliny mieli także lepsze wyniki
na egzaminie.

10. Adaptacja do stresu
Różeniec górski jest adaptogenem. W dużym stopniu udowadniają to powyższe punkty.
Na koniec warto wyjasnić jednak co to znaczy. Dzięki składnikom zawartym w roślinie organizm szybciej adaptuje się do
zmian, uodparnia na czynniki,
które mogą zaburzać jego funkcjonowanie. Mechanizmy działania substancji adaptogennych
sa cały czas badane przez naukowców. Według badaczy do9. Szybsza nauka
prowadzają one do zmian morjęzyków dzięki różańcowi
fologicznych, fizjologicznych i
Jak poprawić swoje wyniki w na- biochemicznych na poziomie
uce języka obcego? Na Akade- komórkowym (choćby poprzez
mii Medycznej w Wołgogradzie wpływ na układy enzymatyczpróbowali odpowiedzieć na to ne) oraz narządowym (wpływ na
pytanie naukowcy zajmujący się gospodarkę hormonalną). Róróżeńcem górskim. Efekt był za- żeniec górski w badaniach wyskakujący. Przez 20 dni 60 za- kazuje zdolność do zwiększania
granicznych studentów otrzy- poziomu serotoniny w podwzgómywało ekstrakt z różeńca (100 rzu i śródmózgowiu, co wpływa
mg). Okazało się, że ich zdol- na neurologiczne mechanizmy
ność do nauki Rosyjskiego po- zwalczania stresu.
prawiła się o 61% procent w porównaniu z grupą kontrolną
mgr farm
(placebo). Spadło też odczuwaMagdalena Sosnowska

W związku z artykułem dotyczącym II Wojny Światowej, który ukazał się w naszym ostatnim numerze Przeglądu Bełchatowskiego, zgłosiła się do nas Pani Weronika – mieszkanka Bełchatowa. Kobieta, niezwykle poruszona tym, co przeczytała na naszych łamach, skontaktowała się z
redakcją by opowiedzieć nam swoją, wojenną historię. Jako siedmioletnie dziecko przeżyła starcie zbrojne pod Kutnem, które w rezultacie okazało się największą z bitw obronnych w 1939 r.

kać stąd, bo tu odbędzie się najbardziej krwawa, największa bitwa tego roku, w przeciwnym razie wszyscy zginiecie - tak Pani
Weronika relacjonuje słowa polskiego żołnierza, który przekazał
cywilom dramatyczne wieści.

Jak wspomina, rodzice nie posiadali wielkiego gospodarstwa,
jedyne co mieli, to mały domek
i niewielkie pole z ziemniakami.
Pani Weronika w swojej pamięci bardzo dobrze potrafi odtworzyć wybuch II Wojny Światowej.
Opowiada, że gdy wraz z innymi
kobietami ze wsi pomagała przy
wykopkach, pojawiły się pierwsze samoloty bombowe nad Łowiczem (około 10 km od Janowic).
Wyznaje, że do dziś widzi ten moment, w którym bomby spadają
na najbliższą okolicę, - tak właśnie rozpoczęła się ta wojna - dodaje.

Następnego dnia wszyscy,
którzy posiadali wozy oraz konie
organizowali ucieczkę. Mimo, iż
czas był ograniczony, ojciec Pani
Weroniki pojechał jeszcze do Łowicza, aby zabrać stamtąd ciotkę wraz z trójka jej dzieci. - Dla
taty najważniejsze było, aby cała
rodzina trzymała się razem i żeby
jak najwięcej ludzi ocalić - wspomina Pani Weronika.

Od tego momentu już nic nie
było takie samo, na tym momencie kończy się beztroskie dzieciństwo… Wszyscy mieszkańcy wsi
zaczęli się zbierać i obmyślać plan
ucieczki. Ponieważ nadchodziła
noc, a ataki ze strony Niemiec nasilały się, jedynym schronieniem
była murowana obora sąsiada, w
której pomieścili się mieszkańcy
całej wioski.
Nieopodal, w Zabostowie stacjonowali polscy żołnierze, którzy
tej samej nocy przybyli do Janowic, aby ostrzec wszystkich przed
największą bitwą, która miała się
odbyć właśnie na tych terenach.
- Musicie Państwo o świcie ucie-

Bezpiecznym miejscem, który wskazał żołnierz miały być Bobrowniki pod Skierniewicami. W
tamtym kierunku udała się większość mieszkańców wsi. Przemierzając pola, lasy i łąki między deskami wozów można było już zauważyć przebieg bitwy - zabitych
żołnierzy, kolejne bombardowania, konające zwierzęta.
W Bobrownikach była straszna bieda. Jedyne pożywienie jakie udało się zdobyć to fasola,
którą jedzono każdego dnia. Jednak po niedługim czasie sprowadzili się tam niemieccy żołnierze.
Jak wspomina nasza rozmówczyni, gromadzili się tam wszyscy generałowie i pułkownicy, nie byli
nastawieni bojowo. - Szczęśliwie nie trafiliśmy na zwyrodnialców. Mimo wojny starali się nam,
Polakom pomagać, dawali jedzenie, a my jako dzieci mogliśmy na-

wet liczyć na kawałek czekolady mówi Pani Weronika. i dodaje, że
to również dzięki nim dowiedzieliśmy się, że bitwa nad Bzurą się
zakończyła.
Rodzina zdecydowała o powrocie do Janowic. A tam? - Okolica już nie wyglądała tak samo.
Wszystkie domy zostały spalone, cywile zabici, a pola oblane
krwią żołnierzy. W lasach wszystkie drzewa były połamane. Cała
wieś była doszczętnie zniszczona. Obraz ten dokładnie potwierdził przytoczone wcześniej słowa
polskiego żołnierza. Hitler żądał,
żeby wszystko, co armia spotka
na drodze niszczyć doszczętnie
i właśnie ten widok potwierdził
jego założenie - wspomina nasza
rozmówczyni.

Mimo, iż wszystkie straszne wydarzenia z czasów II Wojny
Światowej, których doświadczyła Pani Weronika zostały w jej pamięci, to z perspektywy czasu widzi również, co tak naprawdę uratowało ją i jej bliskich. Wspomina,
że tak doskonałej organizacji ludzi oraz jedności w podejmowaniu decyzji, naród polski nie miał
nigdy, jak w tamtym okresie. Chęć
przeżycia i uratowania jak największej ilości rodaków były na
pierwszorzędnym celem każdego
Polaka. Wszechobecna wzajemna pomoc dawał nadzieję i podtrzymywała na duchu, że wkrótce
wojna się zakończy.
Od czasu zakończenia II Wojny Światowej minęło już sporo lat, jednak jak widać wzbudza
ona w dalszym ciągu wiele emo-

cji. Mimo, iż Pani Weronika w 39
roku była zaledwie 7-letnią dziewczynką to, pamięta ze wszystkimi
szczegółami każdy dzień, który
udało jej się przeżyć. Pamięta tak,
jakby te wydarzenia miały miejsce wczoraj...
______________
Bitwa nad Bzurą (bitwa pod Kutnem) rozpoczęła się 9 września
i trwała do 18/22 września 1939
roku. Największa z bitew obronnych 1939 r, stoczona przez dwie
polskie armie: „Poznań” i „Pomorze” z niemieckimi: 8 Armią oraz
10 Armią z Grupy Armii Południe
„Süd”.
Joanna Grabska

rozmaitości

Pani Weronika urodziła się
w Janowicach, gdzie mieszkała
wraz ze swoimi rodzicami. Tamten okres pamięta bardzo dobrze,
gdyż, jak wyznaje nie da się zapomnieć o tak strasznych wydarzeniach.

fot. historykon.pl

Bitwa nad Bzurą oczami siedmiolatki…

www.ogloszeniabelchatow.pl

nova, profesora z Las Palmas
Technological Institute badani
musieli dokonać korekty tekstu,
w którym były błędy. Zadanie
zajmowało 5 minut. Po pierwszej
próbie podawano 10 kropli ekstraktu z różeńca (2,5 mg salidrozydu) następnie test powtórzono 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 24 godziny po
zażyciu preparatu. Godzinę po
podaniu grupa, która otrzymywała różeńca miała o 56% lepsze
wyniki niż osoby, które dostawały placebo. Efekt utrzymywał
6. Różeniec na problemy
się przez 4 godziny po czym liczz erekcją
ba błędów jakie popełniała gruNa ciekawe wyniki badań powo- pa przyjmująca preparat zaczęłuje się dr Dan Pulser w swojej ła rosnąć, choć i tak była mniejksiążce „Erectile Dysfunction sza od grupy kontrolnej.
Protocol Guidebook”. Pulser to
5. Zaburzenia miesiączkowania ceniony autor książek o tematy- 8. Różeniec chroni
regulowane różeńcem
ce medycznej, który przywołuukład nerwowy
Wpływem różeńca na płodność je badania na 35 mężczyznach z Badania wskazują także na przekobiet zajmowali się między in- zaburzeniami erekcji. Otrzymy- ciwutleniające działanie różeńca
nymi naukowcy na uniwersy- wali oni od 150 do 200 mg dzien- w kontekście układu nerwowetecie w Omsku. Opublikowali nie przez 3 miesiące. W efekcie go. Tlen jest niezbędny do życia,
oni wyniki obiecujących badań ich jakość funkcji seksualnych ale w naszym organizmie krążą
przedklinicznych na 40 pacjent- uległa poprawie.
także cząsteczki tego pierwiastkach cierpiących na zaburzenia
ka, które posiadają wolny elekmiesiączkowania. Przez 2 tygo- 7. Skup się na różeńcu
tron. Taki atom lub jon nazywadnie podawano im 100 mg ró- Niektóre czynności wymagają my wolnym rodnikiem. Szuka on
żeńca 2 razy dziennie. U niektó- od nas skupienia uwagi. Czy die- sposobu, aby „przyczepić” się do
rych badanych cykl powtarzano ta ma na nią wpływ. Okazuje się, innych związków utleniając go –
2-4 razy. Tym niemniej normal- że tak. W eksperymencie opisy- to prowadzi do zmian degenerane miesiączki powróciły u 25 ko- wanym przez Zakira Ramaza- cyjnych w organizmie. W Insty-
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Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

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

W Carrefour

www.ogloszeniabelchatow.pl

duże rodziny płacą mniej

10%

DO

NA CODZIENNE ZAKUPY
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

H_Plakat_PLV_880x1100mm_KDR.indd 2

09/05/16 12:22

Oferta ważna od 12.09 do 17.09.2017 r.

ogłoszenia
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smaczne
promocje!

1899
1 szt.

„E” proszek
do prania

Henkel Detergenty
3 kg (40 prań)
cena za 1 kg = 6,33

165

1 szt.

Arctic woda
funkcjonalna

Hoop
0,75 l
niegazowana
cena za 1 l = 2,20

Sprzedam działkę budowlaną 10a
w miejscowości Emilin 4E. Działka jest uzbrojona, prąd, woda, kanalizacja,. Zagospodarowana na
działce stoi altanka murowana.
Tel. 518-420-683

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863

Sprzedam mały domek ok. 80M2.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 509-116-286

Sprzedam dom w centrum Bełchatowa blisko Urzędu Miasta
Tel. 607-887-626, 574-183-954

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

Sprzedam dom na osiedlu domków jednorodzinnych blisko hotelu Santin
Tel. 607-887-626, 730-671-998

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

Posiadam pokój do wynajęcia na
os. Olsztyńskim w Bełchatowie
dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka,
urokliwe miejsce otoczone lasami,
niedaleko jezioro. Gospodarstwo
7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej
informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w

1299
1 szt.

Tchibo Family
kawa mielona

Tchibo
500 g
cena za 1 kg = 25,98

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285

Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Sprzedam działkę 2798m2 w Beł- Działka zadbana ze starym domchatowie przy ul. Chełmońskiekiem do remontu, prąd+woda.
go sąsiadujące z ul. W. Polskiego. Miejscowość Zabłocie gm. WidaTel. 661-371-826
wa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działki budowlane
1200m2 w miejscowości Emilin/
Sprzedam działkę budowlaną z
Zalesna, gm. Bełchatów.
lasem o pow. 1,17ha w miejscoTel. 607-377-105
wości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
Sprzedam działkę rolno-budowla- w obrębie 6km znajduje się Góra
ną o pow. 20ar oraz działkę leśną Kamieńsk. Działka w cichej okoo pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
licy. Istenieje możliwość zamiany
miejscowości Wólka Łękawska
na mieszkanie.
Tel. 691-641-660, 661-371-826
Tel. 792-103-130

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

Więcej informacji znajdziesz na www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i na carrefour.pl
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Wynajmę lokal o pow. 50m2 i
100m2 o nieuciążliwej działalności gospod. Bełchatów
Tel. 507-136-055
Lokal do wynajęcia w centrum
Bełchatowa pow. 78m2.
Tel. 572-348-427

SPRZEDAM
Sprzedam używaną komodę i
2 witryny, kolor wiśnia z wanilią, stan dobry, cena 450 PLN.
Tel. 723-267-207
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę naroż-

ną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Poszukuję elektryków do pracy w
Niemczech
trager@trager.pl
Zatrudnię szwaczkę oraz pomoc
do szwalni z umiejętnością szycia.Bełchatów.
Tel. 795-158-749
Poszukujemy pracownika na
skład opału w Zelowie w charakterze magazynier-kierowca. praca
stała, wynagrodzenie zadowalające, umowa o prace, wymagane
prawo jazdy kat. B
Tel. 537-808-022
Zatrudnię mechanika, elektromechanika samochodowego z chęcią rozwijania umiejętności. Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenie. Mile widziane doświadczenie lub skończony kurs diagnosty samochodowego.
tel. 602 438 316
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 kierowce kat. C+E
w transporcie miedzynarodowym. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o prace,jazda z zachowaniem czasów pracy.
Tel. 785-254-775
Zatrudnię energiczną osobę do
prasowania na szwalni (najlepiej
z doświadczeniem w pracy na
szwalni lub do przyuczenia).
Tel. 691-160-984
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
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Zatrudnię doświadczonego kucharza lub kucharkę do pracy w
restauracji.
Tel. 604-204-058

MOTORYZAJCA
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
Sprzedam samochód Aixam dwuosobowy, duży wygodny, rocznik
2007, nie wymaga remontu, cena
17 000.
Tel. 697-404-470

Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, zakładanie trawników, wymiana podłoża, wertykulacja, are-

acja. Koszenie trawy, przycinanie
drzew, formowanie iglaków, nasadzenia roślin, rabaty kwiatowe,
pielenie i inne nietypowe prace w
ogrodzie. Przygotowanie ogrodu
do zimy.
Tel. 668-174-280
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664

15

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

KOREPETYCJE

Usługi stolarskie, schody drewniane, balustrady drewniane, drzwi,
sztachety, zadaszenia i tarasy
Matemetyka -korepetycje wszystdrewniane.
kie poziomy matury.
Tel. 609-570-374
Tel. 519-744-689
Balustrady,
Bramy,
Pomoc w nauce czytania
Ogrodzenia kute i ze stali niei pisania.
rdzewnej.
Tel. 664-191-977
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Nauczyciel j. angielskiego j. nieTel. 693-552-378
mieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje,
Remonty, wykończenia wnętrz.
konwersacje. Wszystkie poziomy
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
nauki, w tym również małe dziepłytki, łazienki od podstaw.
ci i maturzyści, osoby planujące
Dojazd, wycena-gratis!
wyjazd do pracy za granicę. ZaTel. 669-740-404
pewniam indywidualne podejście
do ucznia, profesjonalizm i doRemonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A brą cenę. Możliwość dojazdu do
do Z, ogrodzenia różniego rodza- ucznia.
ju, wypożycznalnia budowlana i
Tel. 797-344-972

nudy w pracy ?....

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Przegląd Bełchatowski

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).
Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

74567, w treści wpisując

PB. treść ogłoszenia. Telefon kontaktowy
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)

...www.ddbelchatow.pl
u nas zawsze coś się dzieje!!!

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
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