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kat. C i C+E CZEMU WARTO U NAS ZROBIĆ KURS?

wstępne i okresowe dla kierowców

ul. Wojska Polskiego 58 | tel. 662-208-401, (44) 307-00-22
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12.000 egzemplarzy

roletki materia³owe

rolety Dzieñ-Noc

plisy

rolety zewnêtrzna

moskitiery rolowane i ramkowe

rolety i plisy dachowe

¿aluzje poziome i pionowe


 Gwarancja profesjonalnego szkolenia
 Pojazd identyczny z egzaminacyjnym
 Atrakcyjne ceny
 Bezstresowe szkolenie
 Jazdy po placu w WORD
 Oferujemy również szkolenia

zacji 7dni!

GAZETA
BEZPŁATNA

Pijany, bez prawa jazdy str. 4
spowodował groźny wypadek

tel. 506-140-483, 691-723-250 8:00-18:00
Z t¹ reklam¹ pomiar i monta¿ plis 0z³

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

Winiarski
trenerem

KNA,

nowy portal informacyjny
TYLKO TERAZ!

str. 6
str. 10

Ida Lis
Mistrzynią Świata!

JUŻ WIESZ!
wiesz
WIĘCEJ
wiesz
WIĘCEJ
wiesz
wieszSZYBCIEJ
SZYBCIEJ
wiesz
wiesz WSZYSTKO
WSZYSTKO
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Dzięki kursowi potrafią się bronić i pomagać
Poczuły się pewniejsze siebie, odważniejsze,
sprawniejsze, a niektóre
nawet szczuplejsze i piękniejsze. Ponad trzydzieści
pań ukończyło kurs samoobrony, zorganizowany po
raz trzeci przez bełchatowskie starostwo. „Nie
daj się...”, to nie tylko tytuł cyklu, ale i myśl, która
towarzyszyła wszystkim
uczestniczkom przedsięwzięcia przez półtora miesiąca trwania szkolenia.
Myśl tę panie postanowiły zapamiętać i stosować
w codziennym życiu.

Trzecią edycję bezpłatnego szkolenia ukończyło ponad 30 mieszkanek powiatu bełchatowskiego.
Dołączyły one do osiemdziesięciu innych pań przeszkolonych w ubiegłym roku.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Podstawowe techniki obrony przed napastnikiem, bezpieczne upada- wiele zasad unikania groź- jały mieszkanki powiatu
nie, uwalnianie się z uści- nych sytuacji i wycofywa- bełchatowskiego podczas
sku, ale przede wszystkim nia się w porę przyswa- półtoramiesięcznego kur-

Spółka powiatowa PKS zamknęła rok 2016 dodatnim wynikiem
ﬁnansowym, wynoszącym 9 tys. zł. To bardzo dobra informacja biorąc pod uwagę fakt, że ﬁrma zdołała odrobić stratę, którą przyniósł rok 2015, wynoszącą prawie 400 tys. zł. Rada nadzorcza udzieliła absolutorium prezesowi ﬁrmy.

PKS odrobił straty
i wypracował zysk

su. Część zajęć poświęcona była nauce udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Między praktycznymi ćwiczeniami pojawiało się szereg zagadnień natury psychologicznej. Kursantki w wieku od 18 do ponad 60 lat
spotykały się popołudniami, dwa razy w tygodniu.
Ukończenia kursu pogratulował paniom jego pomysłodawca i organizator
Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski.

czachowski. - Życzę paniom, by nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której
trzeba sprawdzić nabyte
umiejętności.

Tajniki technik samoobrony zdradzał kursantkom Przemysław Krok, licencjonowany instruktor.
Po trzeciej edycji szkolenia trener przyznał, że
dla niego samego to było
również ciekawe doświadczenie i nauka, zwłaszcza
praca nad koordynacją
całej grupy. Przemysław
- Jest to dla mnie bar- Krok pozytywnie ocedzo ważne, by mieszkańcy nił zaangażowanie pań i
czuli się bezpiecznie i stąd ich postępy, także w osiąteż wzięła się idea zorga- ganiu lepszej sprawnonizowania cyklu „Nie daj ści fizycznej. Absolwentki
się ...” - powiedział pod- szkolenia odebrały certyczas wręczania certyfi- fikaty. Wzięły też udział w
katów ukończenia kur- specjalnym konkursie, w
su starosta Waldemar Wy- którym podzieliły się swo-

imi refleksjami odpowiadając na pytanie, co dał
im udział w „Nie daj się...”.
Autorki najciekawszych
zostały nagrodzone. 
„Jestem zwycięzcą”
- Marta Klimczyk
„Jestem bardziej odważna,
zdyscyplinowana, otwarta
dla ludzi. Faceci bójcie się!
Daję radę!”
- Celina Pająk
„Jestem silniejsza i przekonana, że pokonam niejednego drania”
- Monika Kubś
„Jestem bardzo szczęśliwa i
odważna, bo czuję się pewna siebie, mimo że los zostawił mnie samą”
- Zdzisława Kotlińska

wieści z powiatu

Starosta Waldemar Wyczachowski i Sebastian Brózda,
prezes PKS na bieżąco konsultują sytuację i działania w firmie.
twa przedsiębiorstwa pozwala mieć nadzieję, że ta
tendencja utrzyma się i
będzie dalej rozwijać z korzyścią dla spółki, jej pracowników i klientów PKS,
czyli głównie mieszkańców powiatu.

Zysk przyniosła też
zwiększona sprzedaż biletów miesięcznych w
związku z zawartymi umowami na dowóz dzieci do
szkół. Poczyniono starania o poprawę jakości
usług, w tym komfortu i
bezpieczeństwa podróżu- Zgodnie z przyjętym jących. Od sierpnia ub.r.
planem rzeczowo-finan- spółka kupiła 7 autokasowym spodziewałem się rów o wyższym standartego wyniku – mówi Seba- dzie oraz dodatkowe 4 na
stian Brózda, Prezes PKS. krótsze trasy, które PKS
- W maju i czerwcu zreali- poleca na codzienne prze- Kwoty zysków nie są wy- zowaliśmy wiele wyjazdów wozy uczniów. Jak ocesokie, ale liczy się tenden- turystycznych, zaintereso- nia prezes Brózda, rynek
cja i bilans dodatni - oce- wanie naszymi usługami przewozowy jest trudny, w
nia Waldemar Wycza- jest duże. Oferujemy kom- którym trzeba zmagać się
chowski, starosta bełcha- pleksową organizację np. z konkurencją i reagować
towski. - Rozsądne plano- wycieczek, w których za- na coraz to nowe oczekiwanie inwestycji, aktyw- pewniamy nie tylko prze- wania klientów. Obszane poszukiwanie klien- jazd, ale program pobytu, rem, na który bełchatowtów i jednocześnie ostroż- przewodnika, rezerwację ski PKS chce kłaść duży
nacisk, jest turystyka. 
ny optymizm kierownic- gastronomii itd.
Sytuacja finansowa w
spółce PKS jest na bieżąco skrupulatnie monitorowana. Wyniki ekonomiczne za rok 2016, jak
też z pięciu miesięcy tego
roku, zostały przedstawione radzie nadzorczej
przedsiębiorstwa.
Obie
wielkości opisujące bilans
tych okresów są dodatnie: rok ubiegły zamyka
się zyskiem 9 tys. zł, maj
tego roku kwotą 16 tys. zł.

Przygotuj jedną lub więcej potraw, wykorzystując przede
wszystkim sezonowe warzywa i owoce, zrób maksymalnie trzy zdjęcia i prześlij je do 28 sierpnia na adres
azawodzinska@powiat-belchatowski.pl. Najbardziej „apetyczne” fotograﬁe zostaną opublikowane na oﬁcjalnej witrynie internetowej Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i w biuletynie samorządowym„Echo”. Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody! Regulamin
konkursu na www.powiat-belchatowski.pl.
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Zaczęło się od castingu w łódzkiej Manufakturze, teraz jest jedną z siedemnastu kandydatek do
tytułu Miss Polonia województwa łódzkiego. Patrycja Kudaj nie kryje radości, ale i ogromnego
zaskoczenia z przebiegu zdarzeń... My zachęcamy by na bełchatowiankę oddać głos w smsowym głosowaniu na Miss Publiczności.

Bełchatowianka walczy o tytuł Miss Polonia
Patrycja jest studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim.
Kończy pierwszy rok i przyznaje, że tegoroczna sesja egzaminacyjna obfituje nie tylko w naukowe wyzwania. W minioną
środę kandydatki miały konferencję prasową, od piątku zaczęły się próby do wielkiej gali,
12. edycji konkursu Miss Polonia województwa łódzkiego,
która zaplanowana jest na 30
czerwca.

fot. Seweryn Bożek

Wtedy wszystko będzie już
jasne. Tytuły najpiękniejszych
zostaną rozdane na rynku Manufaktury, na otwartej dla publiczności gali, w najbliższy piątek, 30 czerwca. Do tego czasu
można też za pośrednictwem
smsów wesprzeć Patrycję Kudaj w wyścigu o tytuł Miss Publiczności.

Te panie, które staną na podium Miss Polonia województwa
łódzkiego pojadą na eliminacje
do tego najważniejszego polskiego konkursu piękności – Miss Polonia, to bez wątpienia przepustka do świata przez wielkie „ś”. 

Więcej
zdjęć
Patrycji
obejrzysz na

- Przypisany do mnie smsowy kod to: IGOART.1, a wiadomość należy wysłać pod nr 7248.
Wiem, że czasu jest już niewiele,
ale proszę o głosy bełchatowian.

Polski przystanek HARD ENDURO powraca
po raz czwarty! W dniach 9-10 września Kopalnia Węgla Brunatnego PGE w Bełchatowie zamieni się w światową stolicę offroadu!

Red Bull 111 Megawatt
po raz czwarty

Będzie mi niezwykle miło dostać wsparcie z miasta, z którego pochodzę – mówi nasza kandydatka.

Wyprzeda¿
kolekcji
odzie¿y letniej!

www.ddbelchatow.pl
www.ogloszeniabelchatow.pl

- Udział w tym konkursie to
początek przygody, daje duże
możliwości dalszego rozwoju, możliwość zaprezentowania
siebie i oczywiście szansę poznania wielu wspaniałych osób.
Nie ukrywam, że tegoroczny
czerwiec jest naprawdę szalo-

ny, dużo zajęć tym bardziej, że
wszystko muszę skorelować z
moimi egzaminami, a najgorszy
już 2 lipca – relacjonuje Patrycja
Kudaj.

em

/b

Be³chatów, ul. Wyszyñskiego 7B (150m od Wojska Polskiego), tel. 602-760-299

Oficjalnie możemy ogłosić,
że Red Bull 111 Megawatt zagości w Kleszczowie. Tegoroczne zawody sygnowane będą
numerem Tadka Błażusiaka.
W dniach 9-10 września fani
„brudnych wyścigów” zmierzą
się z jeszcze dłuższą trasą wiodącą nowymi obszarami kopali.
Różnica pomiędzy najwyższym,
a najniższym punktem wyniesie
150 metrów. Spore podjazdy zafundują uczestnikom większą
dozę adrenaliny oraz zmuszą
do poświęceń.
Pierwszego dnia (w sobotę), na uczestników będzie czekać, aż 1200 pakietów starto-

wych. Do niedzielnego, finałowego etapu przystąpi tylko 500
z nich.
Pierwszy etap rejestracji odbędzie się w drugiej połowie lipca. Przypominamy, że w tamtym roku miejsca rozeszły się w
niecałe półgodziny. Opłata startowa wynosi 400 zł.
Organizatorzy przekonują,
że tegorocznemu wyścigowi towarzyszyć będzie dużo więcej
atrakcji dodatkowych, zarówno
dla uczestników, jak i kibiców.
Imprezę swoim patronatem objął Minister Sportu i Turystyki
– Witold Bańka. 

ARMANI, BOSS, DIOR, BULGARI
GUCCI, LACOSTE, CALVIN KLEIN
PACO RABANNE, DIESEL i inne
Perfumeria Opiume
Pl. Narutowicza 14 w Bełchatowie
tel. (44) 632-52-20

* promocja trwa do 14.07.2017r.

wieści z miasta i regionu

50% upustu

*
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Diler chciał rozjechać policjanta. Padły strzały!

www.ogloszeniabelchatow.pl

W Drużbicach pod Bełchatowem, zakończył się pościg za poszukiwanym listem gończym dilerem narkotykowym. Wcześniej
66-latek swoim autem usiłował potrącić podejmującego czynności policjanta. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty.

USŁUGI

BUDOWLANE
profesjonalnie i terminowo

Policjanci Wydziału Kryminalnego pabianickiej komendy od ponad dwóch miesięcy
poszukiwali ukrywającego się
przed wymiarem sprawiedliwości 66-letniego dilera narkotykowego. Mężczyzna, wyrokiem
łódzkiego sądu, miał trafić na
4 lata do więzienia. Prowadzone przez kilka tygodni działania doprowadziły do ustalenia
aktualnego miejsca przebywania poszukiwanego listem gończym skazanego. Rankiem 23
czerwca 2017 roku kryminalni
obserwowali wytypowaną posesję. W pewnej chwili z domostwa wyjechał opel kierowany
przez 66-latka. Funkcjonariusze w celu zatrzymania pojazdu zablokowali mu drogę. Kierujący jednak przyspieszył, usiłując potrącić stojącego na poboczu policjanta. Opel z nadmierną prędkością uciekał w
kierunku Bełchatowa. Policjanci ruszyli za nim. Trasa pościgu
przebiegała drogami gruntowymi i leśnymi przez miejscowości oddalone o kilkadziesiąt ki-

lometrów od Pabianic. W miejscowości Zwierzyniec, kierowca porzucił swój pojazd i pieszo
uciekł do lasu. W pościg rzucił
się jeden z policjantów. 66-latek nie reagował na wydawane
przez niego polecenia i okrzyk
,,stój Policja”. Funkcjonariusz
oddał strzał ostrzegawczy w
bezpiecznym kierunku, po którym mężczyzna przestał uciekać. W wyniku pościgu nikt nie
odniósł obrażeń. Badanie stanu trzeźwości poszukiwanego wykazało, że miał ponad 0,5
promila alkoholu w organizmie.
Zebrany w sprawie materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie mu prokuratorskich
zarzutów związanych z czynną napaścią na funkcjonariusza policji oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
66-latek trafił do zakładu karnego celem odbycia kary. 

2 promile alkoholu we krwi, brak prawa jazdy i pojazd bez
przeglądu – tak wyglądają najnowsze fakty w sprawie wypadku, do którego doszło 26.06 na Al. Włókniarzy.

Pijany, bez prawa jazdy

spowodował groźny wypadek

wieści z komendy

tel 600 817 186
n docieplanie budynków
n prace wykończeniowe wnętrz
n ściany i suﬁ ty z płyty karton-gips
n glazura, terakota, układanie paneli
n adaptacja poddaszy n podbitki
n i inne prace zlecone

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie. Głównym winowajcą okazał się pijany kierowca volkswagena polo,
podróżujący od strony ul. Lipowej, który z powodu swojego stanu nie zareagował odpowiednio na sytuację na drodze.

bus się zatrzymał i chcąc uniknąć kolizji odbił w lewo, tym samym zderzając się z jadącą poprawnie kią picanto.

W wyniku zderzenia samochody uległy znacznemu
uszkodzeniu, co najlepiej obrazuje załączone zdjęcie. Kierowca kii został odwieziony karetJadący przed nim bus przy- ką do szpitala. Po krótkiej obgotowywał się do skrętu w serwacji opuścił placówkę meul. Kuklińskiego i oczekiwał dyczną w dobrym stanie zdrona zwolnienie przeciwległego wia.
pasa, aby móc wykonać zamierzony manewr. Kierujący volksTo już kolejny przypadek w
wagenem z powodu upojenia ostatnim czasie na bełchatowalkoholowego nie zauważył, że skich drogach, w którym skraj-

na nieodpowiedzialność w parze z alkoholem stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego życia. 

Aktualne informacje
o zdarzeniach drogowych
znajdziesz codziennie na
www.ddbelchatow.pl
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NISKA CENA

NISKA CENA

Filet
z uda
kurczaka

TYMBARK
1l
wybrane rodzaje
4,50 zł/cena za 2 szt.
2,25/koszt l
przy zakupie 2 szt.

99
kg

KUPUJĘ TO!

*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.

T-shirt
damski, męski

różne wzory i rozmiary
cena za szt.

00
29

99

1. Hodowany w czystych wodach
norweskich fiordów.
2. Karmiony certyfikowaną paszą
bez GMO.
3. Naturalnie bogaty w kwasy omega 3.
4. Soczyste mięso o delikatnym smaku.

Woda
źródlana

dwa
6-paki

99
4799

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Spodnie
damskie,
męskie

do

7

%

PRAWDZIWA

WYPRZEDAŻ

KUPUJĘ TO!

*Oferta dotyczy produktów objętych wyprzedażą i jest ważna do wyczerpania zapasów.

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 03.07.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

20
Robot
kuchenny

KALORIK
THERMOMASTER
TKG HA 1016

10 0
RAT

DWA 6-PAKI
ZA 16 zł
Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Produkt

NISK A CENA
G WA R A N T UJ Ę!

5999

799

Z REKLAMY

TV

parowar

blender

1200 W
moc grzałki

00

2l
pojemność

waga

funkcje urządzenia:
• wyrabianie ciasta
• ubijanie
• gotowanie
• kruszenie lodu
• siekanie
• gotowanie na parze

%

109900

550 W
moc silnika

RRSO wynosi 2%. Promocja „5 i 10 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

Bełchatów
ul. Kolejowa 4

reklama

16

37

wym. 191 x 137 x 22 cm

00

ŻYWIEC ZDRÓJ
2 x (6 x 1,5 l)
różne rodzaje
0,89/koszt l
przy zakupie
dwóch 6-paków

00

Materac
flokowany

różne wzory,
kolory i rozmiary
cena za 1 parę

99
kg

300 150

2-osobowy

JAKOŚĆ
Z NATURY
CARREFOUR

31

DRUGI
PRODUKT

www.ogloszeniabelchatow.pl

Łosoś
świeży
patroszony

PIERWSZY
PRODUKT

WYPRZEDAŻ

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017
lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

7

%

PRAWDZIWA

50% DRUGI
TANIEJ

Oferta handlowa ważna
od 28.06 do 10.07.2017
lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

do

10

G WA R A N T UJĘ!

Oferta handlowa ważna od 28.06 do 10.07.2017
lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

9

Sok,
nektar

G WA R A N T UJĘ!

Przegląd Bełchatowski
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Doskonała passa zawodniczki Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego trwa w najlepsze! 19.06 Ida Lis w białoruskim Mińsku wywalczyła tytuł Mistrzyni Świata w trójboju siłowym klasycznym w kategorii wagowej do 63 kg. Ida
startowała w kategorii juniorek do lat 18, pokonała jedenaście rywalek z całego Świata.

Ida Lis Mistrzynią Świata!

www.ogloszeniabelchatow.pl

Ida przed trójbojem siłowym wspólnie z siostrami trenowała lekkoatletykę. Ponad
rok temu, jak sama podkreśla
jej sportowe życie wywróciło się
o 180 stopni, zaczęła współpracę z Olgą i Michałem Tyborami
i co rusz dostajemy informacje
o spektakularnych sukcesach
uzdolnionej bełchatowianki. 

Darmowa podwózka na Wawrzkowiznę
 Implanty

(BEGO,Alpha Bio)
 Protetyka na implantach

 Licówki pełnoceramiczne
 Mosty Pełnoceramiczne
 Estetyka

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Bełchatów ul. Budryka 2

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

www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

wieści z miasta i regionu

Ida idzie jak „po burzy”. Miesiąc temu 17-letnia podopieczna trenerów: Michała Tybory i
Olgi Kirpicenko – Tybor została wicemistrzynią Europy juniorek w trójboju siłowym. Tytuł
wywalczyła w hiszpańskiej Maladze. Ze srebrnym krążkiem na
szyi, już w maju wyraźnie podkreślała jakie są najbliższe cele:
sięgnąć po mistrzowski tytuł w
Mińsku. Jeszcze wcześniej, na
początku kwietnia bełchatowianka okazała się bezkonkurencyjna podczas Pucharu Polski.

(Wybielanie,Licówki)

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że w
wakacje, od 01 VII do 27
VIII, autobusy MZK będą
kursować na Wawrzkowiznę. Kursy odbywać
się będą w soboty, niedziele oraz święta.
Autobusy będą
kursować ulicami:
Budryka -> Staszica -> 1 Maja
-> 9 Maja -> Wojska Polskiego
-> Wawrzkowizna.
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Zbuduj byle co i popłyń...
Wykonuję zlecenia na terenie Bełchatowa i do 10 km od granic miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Lubisz spędzać czas nad wodą? A może masz w sobie duszę szalonego konstruktora? Niezależnie, czy jedno czy drugie, ta impreza to idealna propozycja
Ciebie!
OrganizatoNAJLEPSZEdla
profile
w NAJNI¯SZEJ
cenie! (profile Salamander i Veka)
rzy „III bełchatowskich zawodów w pływaniu na ByleCzym”
czekają na zgłoszenia do tegorocznej edycji. Impreza startuje 30 lipca.
Nie bójmy się mówić o tym
głośno: to zawody, które gwarantują ogromną dawkę pozytywnych emocji i niezrównaną
ilość humoru widzom. W imprezie może wystartować każdy,
kto zbuduje tytułowe, pływające „byle co”.
- Poprzednie dwie edycje
imprezy są najlepszym dowodem na to, że ludziom fantazji i dystansu do siebie nie brakuje. Mam nadzieję, że i w tym
roku będzie nie tylko pomysłowo i zabawnie, ale również licznie – mówi Bartosz Terlicki, organizator
Teraz trochę o zasadach.
„Byle co” to pojazd, który
przede wszystkim jest w stanie
utrzymać się na wodzie. Gdy
już ten warunek zostanie speł-

niony zostaje przepłynąć określony przez organizatorów dystans. W tym przypadku rzecz
najważniejsza: „byle co” może
być napędzane siłą mięśni, godnością i urokiem osobistym, gorącym dopingiem widzów, a nawet żaglem. Wszelkie elektrycznie czy spalinowe silnik są wykluczone! To jedyne obostrzenia, bo jeśli chodzi o formę czy
wygląd organizatorzy mówią,
żeby puścić wodze fantazji.
- W minionych edycjach pływały wozy strażackie, dziecięce
łóżeczka, a nawet balia i wielkie
beczki – wspomina Bartosz Terlicki i zachęca do jeszcze jednej
aktywności: - nie będę ukrywał,
że jurorzy oceniający „byle co”
patrzą także na... stroje uczestników! Może więc warto, poza
obłędnym pływającym „czymś”

zainwestować w ciekawy ubiór!
Impreza
organizowana
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania odbędzie się na
Wawrzkowiźnie.
Zgłoszenia
konkursowe odbywają się dniu
zawodów, czyli w ostatnią niedzielę lipca. Wspólnie z organizatorami zachęcamy do konstruowania i budowania.
- Z naszych doświadczeń i
relacji uczestników wynika, że
sam start jest „tylko” zwieńczeniem świetnej zabawy jaka
towarzyszy tworzeniu „ByleCzego”. Całe rodziny czy grupy
przyjaciół niezwykle przyjemnie
wspominają czas budowania i
to z pewnością jest olbrzymią
wartością dodaną do tej imprezy – podsumowuje Bartosz Terlicki. 

LETNIE

E
WYPRZEDA¯

ABY Z£APAÆ
LETNIE CENY

Ostatni dzwonek

PrzyjdŸ i sprawdŸ!

promocja

Przegląd Bełchatowski

8

nr 12/2017 (206)  30.06.2017 r.

Warsztaty fotograﬁczne

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

„Energia” za nami

Przez trzy dni, w weekend
9-11 czerwca w Bełchatowie gościła grupa sześćdziesięciu fotografików z Polski, Czech, Finlandii, Niemiec, Litwy i Słowacji. To uczestnicy VII warsztatów „Energia”, od początku organizatorem imprezy jest Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Trzy dni twórczego
spotkania było po brzegi wypełnione artystyczną pracą.

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

- Program – zresztą jak
co roku – jest ułożony tak, by
umożliwić uczestnikom doskonalenie warsztatu w ciekawych,
a przede wszystkim różnorodnych zakątkach fotografii. Tym
razem zaproponowaliśmy między innymi warsztaty z fotografii reportażowej, które w doskonały sposób poprowadził Tomasz Tomaszewski. Małgorzata Kozakowska zdradziła tajni-

ki fotografowania martwej natury, a Mariusz Pałczyński pokazał, jak robić zdjęcia w studio. Do tego naprawdę twórczo było w nowym skateparku
na os. Binków, gdzie pod okiem
Adama Łakomego grupa doskonaliła fotografię sportową
– relacjonuje Andrzej Juchniewicz, prezes BTFu. 

Nadeszły upragnione wakacje!
Wszystkim uczniom
z powiatu bełchatowskiego
i ich rodzicom, życzę udanych
wyjazdów wakacyjnych,
mnóstwa zabawy w gronie
przyjaciół oraz bezpiecznych
powrotów z podróży.
Krzysztof Maciejewski
poseł na Sejm RP
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Farmaceuta radzi

Fascynujący metabolizm kobiet
Różnice między kobietami i
mężczyznami często wynikają ze
stereotypów. Jednak jeśli chodzi o metabolizm, poziom tkanki
tłuszczowej panie naprawdę sporo różnią się od panów. Dlatego
obie płcie potrzebują różnych suplementów diety.
1. Kobiety mają wolniejszy
metabolizm od mężczyzn
2. Panie mają więcej tkanki
tłuszczowej niż Panowie
3. Kości kobiet są lżejsze niż
kości mężczyzn
4. Mężczyźni spalają więcej
kalorii od kobiet
5. Kobiety po czterdziestce tyją
rzadziej niż mężczyźni

dę najmniejsze tempo przemiany materii, zachodzącej w organizmie, niezbędne do podtrzymania
podstawowych funkcji życiowych
człowieka. Oblicza się je dla organizmu osoby, która nie jadła przez
ostatnie 12 godzin, przebywała na
3-dniowej diecie bezbiałkowej, po
8 godzinach snu w warunkach
komfortu cieplnego i psychicznego. Co ciekawe w takim stanie,
proporcjonalnie, najwięcej energii pochłania układ nerwowy. Nieco inny jest jeszcze poziom przemiany materii w trakcie snu.
Kobiety mają wolniejszy
metabolizm od mężczyzn
The Journal of clinical investigations opublikował badania, w
których analizowano uśrednioną
nocną i podstawową („spoczyn-

kową”) przemianę materii porównując kobiety i mężczyzn. Okazało się, że panie mają wolniejszy metabolizm. Potrzebują więc
mniej energii, by podtrzymać
funkcjonowanie swojego organizmu. To nie wszystko: w innych
badaniach stwierdzono, że panie
potrzebują także mniej energii
podczas takiej samej aktywności
fizycznej od mężczyzn. Zdaniem
badaczy panowie są statystycznie także bardziej aktywni w ciągu dnia.
Kobiety po czterdziestce
tyją rzadziej niż mężczyźni
Kobiety mają więc gorzej? Nie
zawsze! Naukowcy z University of
London przyjrzeli się wskaźnikowi masy ciała (BMI) blisko 10 tys.
mężczyzn i kobiet po czterdziestce. Z badań na zlecenie Economic

Mężczyźni spalają
więcej kalorii od kobiet
Wróćmy jednak do pań. Zazwyczaj już na pierwszy rzut oka
widać różnice między płciami. Im
bliżej ciała się znajdujemy, tym
różnice stają się większe. Kobiety mają większy poziom tkanki
tłuszczowej. Jest to między innymi wynik ewolucji. Kobieta jest
przystosowana do magazynowania energii (takim magazynem
jest właśnie tkanka tłuszczowa)
potrzebnej do urodzenia i wykarmienia dzieci. Statystycznie mają
także mniejszą masę tkanki mięśniowej i kostnej. Mocniejsze kości, utrzymują pokaźniejszą muskulaturę panów, którzy przez
wieki musieli zapewnić pożywienie kobietom i dzieciom. W ostatnich latach role społeczne zaczynają się zmieniać. Upłynęło jednak jeszcze zbyt mało czasu, by
zmiany ewolucyjne w fizjologii
człowieka były znaczące dla całej
populacji, choć i w tej materii naukowcy obserwują pewne zmia-

Panie mają więcej tkanki
tłuszczowej niż Panowie
Warto także wziąć pod uwagę zmiany hormonalne u kobiet,
które wpływają na poziom tkanki
tłuszczowej. Estrogen i progesteron ograniczają magazynowanie
tłuszczu, ale ich poziom zmienia
się w trakcie menopauzy. Ciekawe są także badania testosteronu. Hormon ten kojarzony jest z
mężczyznami. Produkują go także panie. Co ciekawe: według badań opublikowanych w Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism u otyłych otyłych kobiet odnotowuje się wyższe stężenie tego hormonu niż u pań z normalną wagą ciała. Z kolei u otyłych mężczyzn często obserwuje
się spadek poziomu testosteronu.
Multiwitaminy dla pań
Różnice w metabolizmie kobiet i mężczyzn są więc faktem.
Faktem jest też potrzeba odpowiedniego odżywiania i ilości energii przyjmowanych przez
obie płcie. Podstawą dobrego samopoczucia jest więc odpowiednio zbilansowana zdrowa dieta i
ruch. Planując uzupełnianie diety o witaminy, minerały, zioła białka, także warto kierować się specyficznym zapotrzebowaniem kobiet i mężczyzn wybierając suplementy (na przykład multiwitaminowe) odpowiednio zaprojektowane, uwzględniające różnice w
metabolizmie i działaniu ciał pań
i panów.
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

APTEKA MEDEST VIII

www.ogloszeniabelchatow.pl

Prawdopodobnie część z powyższych punktów jest znana.
Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawy, że to nie tylko opinie i stereotypy tylko rzeczywiste różnice udowodnione przez
naukowców. Zacznijmy od metabolizmu. W nauce określa się wiele rodzajów metabolizmu. Jednym z ważniejszych wskaźników
jest „metabolizm bazowy” czyli podstawowa przemiana materii (PPM). Najczęściej spotykany jest jednak angielski skrót
BMR – basal metabolic rate.
Tu warto zaznaczyć, że tenże
PPM jest często mylony z tzw.
metabolizmem spoczynkowym,
czyli stanem, gdy nic nie robimy. To błąd. PPM to tak napraw-

and Social Research Council wynika, że panowie, którzy przekroczyli 40. rok życia mają nadwagę
częściej niż ich rówieśniczki. Nie
był to jedyny problem mężczyzn.
Według naukowców byli oni nie
tylko mniej świadomi swojego
stanu, ale i mniej skłonni do stosowania diety, która mogłaby im
pomóc zgubić nadmiarowe kilogramy zagrażające zdrowiu.

ny. Widać je choćby w cytowanych wcześniej badaniach Brytyjczyków, którzy stwierdzili, że otyłość 40-latków dotyka więcej osób
obecnie niż, 40-latków sprzed kilkunastu lat.
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Michał Winiarski pod koniec ubiegłego sezonu postanowił
zakończyć zawodniczą karierę. Nie wytrzymał jednak długo
bez siatkówki. W najbliższym sezonie popularnego „Winiara” zobaczymy na ławce PGE Skry, gdzie będzie pełnił rolę
asystenta Roberto Piazzy.

Michał Winiarski trenerem

www.ogloszeniabelchatow.pl

Najwięcej powodów do zadowolenia po dwóch weekendach
FIVB World League ma Srecko
Lisinac. Serbski środkowy wraz
ze swoimi kolegami z reprezentacji wygrał aż pięć z sześciu
rozegranych spotkań i pomału może szykować się do udziału w turnieju finałowy Ligi Światowej.

Wraz z końcem roku szkolnego wystartowała szósta już edycja konkursu letniego
„Gdzie ja, tam i PGE Skra”, organizowanego przez bełchatowski klub piłki siatkowej.

Wystartował wakacyjny
konkurs PGE Skry

Co ważne, zawodnik żółto-czarnych jest liderem swojej drużyny narodowej, a nie jedynie statystą. W miniony weekend w trzech spotkaniach zdobył aż 45 punktów. Plavi pokonali kolejno: 3:0 Argentynę, 3:1
Iran i 3:0 Belgię. Lisinac najczęściej punktował w ataku, bo aż
34 razy, przy bardzo wysokiej
skuteczności w tym elemencie
(72%). Do tego, jak na środkowego przystało, dorzucił 8 punktowych bloków. Ponadto zanotował 3 asy serwisowe.
Mniej powodów do radości
mają po ostatnich meczach biało-czerwoni, w tym pełniący rolę
dublerów zawodnicy bełchatowskiego klubu, Grzegorz Łomacz
i Karol Kłos. Podopieczni Ferdinando De Giorgiego zwyciężyli tylko w jednym z trzech pojedynków minionego weekendu.
W niedzielę okazali się lepsi od,
prowadzonej przez Stephanea
Anitgę, Kanady (3:1). Wcześniej
musieli uznać wyższość Bułgarii
(2:3) i Brazylii (1:3).
Nowy rozgrywający PGE
Skry, Grzegorz Łomacz najdłużej na parkiecie przebywał podczas drugiego z tych spotkań,
gdzie prowadził grę biało-czerwonych od drugiego seta do
końca meczu. W pozostałych
dwóch wchodził tylko na tzw.
podwójną zmianę.
Środkowy bełchatowian, Karol Kłos prawdziwą szansę dostał tak naprawdę tylko w starciu z Bułgarami. Na boisku po-

sport
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jawił się w drugim secie i pozostał do końca. W tym czasie zdobył 7 punktów. Z tego 5 w ataku przy 71% skuteczności oraz 2
blokiem.
Ostatni z żółto-czarnych,
Bułgar Nikołaj Penczew rozpoczynał w wyjściowym składzie
każde z trzech spotkań. Był to
udany weekend przyjmującego
PGE Skry. Przeciwko Polsce i
Kanadzie zdobył po 15 punktów.
W pierwszej z tych potyczek zanotował aż 70% skuteczności w
ataku. W drugiej spisał się niewiele gorzej, bo mecz zakończył
na poziomie 56%. Nieco słabiej
wyglądało to w potyczce z Brazylijczykami. Zdobył w niej zaledwie 6 oczek, ale świetnie wywiązywał się z zadań defensywnych, dzięki czemu jego drużyna, sensacyjnie pokonała mistrzów olimpijskich w stosunku
3:1.

Teraz przed wszystkimi reprezentacjami ostatnia część
zmagań w fazie interkontynentalnej Ligi Światowej. Polacy
rozpoczną ją już w czwartek,
kiedy zmierzą się w Katowicach
z reprezentacją Rosji. W sobotę
i niedzielę, już w Łodzi, czekają
ich potyczki z Iranem i Stanami
Zjednoczonymi.
Serbowie i Bułgarzy, a wraz
z nimi Srecko Lisinac i Nikołaj
Penczew, udadzą się do argentyńskiej Cordoby, gdzie zmierzą
się jeszcze z Brazylią.
Turniej finałowy FIVB World
League odbędzie się dniach 4-9
lipca w Brazylii. Jego areną będzie stadion piłkarski w Curitibie. Awans wywalczy pięć najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej, a stawkę uzupełni
zespół gospodarza. 
B.B.

Na czym polega zabawa, do
której zaprasza kibiców PGE
Skra Bełchatów? To proste,
podczas letniego odpoczynku
wystarczy zrobić zdjęcie, na którym pokazuje się przywiązanie
do żółto-czarnych barw.
Następnie, aby wziąć udział
w konkursie należy taką fotografię z krótkim opisem, wskazującym na miejsce gdzie została wykonana, przesłać na przygotowany w tym celu adres mailowy: konkurs@skra.pl.
Spośród nadesłanych prac
wybrane zostaną trzy najlepsze,
czyli najciekawsze, najbardziej
kreatywne i oryginalne. Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej klubu (www.skra.pl).
Autor najciekawszego zdjęcia otrzyma od klubu profesjo-

nalny aparat fotograficzny. Pozostałe dwie osoby, które zasłużą na wyróżnienie, otrzymają w
nagrodę gadżety PGE Skry Bełchatów.
Konkurs tradycyjnie będzie
podzielony na dwie tury. Pierwsza z nich potrwa do 31 lipca do
godz. 23.59, a druga od pierwszego do ostatniego dnia sierpnia.
Pełen regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej PGE Skry.
Tegoroczna edycja konkursu „Gdzie ja, tam i PGE Skra”
będzie już szóstą w historii. W
roku ubiegłym do klubu wpłynęły zdjęcia z trzech kontynentów, nadmorskich plaż, górskich
szczytów, ale też z domowych
podwórek. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

154.000

internetowych kibiców!

Przegląd Bełchatowski
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PHU Bieniek Zbigniew

Żółto-czarni
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kompletują kadrę
godziny otwarcia

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


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI


Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

[Twoje Centrum Medyczne]

Pozycja drugiego atakującego była jedną z ostatnich
jakie pozostały do obsadzenia w kadrze PGE Skry na
sezon 2017/18. Od 20 czerwca wiemy już, że zmiennikiem Mariusza Wlazłego w nadchodzących rozgrywkach będzie Szymon Romać.

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

Nowy nabytek bełchatowian
dał się poznać szerszej publice w sezonie 2014/15, kiedy zadebiutował w PlusLidze w barwach będącego wówczas beniaminkiem Cuprum Lubin. Zresztą to właśnie z klubem z rodzinnego miasta związany był najdłużej. To w nim zaczynał profesjonalne treningi i do niego
wrócił w 2011 roku, już po sukcesach w drużynach juniorskich
Czarnych Radom i występach w
reprezentacji Polski juniorów.

16,99 zł
1KG

11,90 zł
SER ŻÓTY GOUDA,
EDAMSKI,PODLASKI

O F E R TA WA Ż N A
3 - 16.07.2017 r.

2,55 zł

ŚMIETANA HEJ 18 %
OSM RADOMSKO 400 G

TWARÓG TŁUSTY
OSM ŁASK
PASZTET DROBIOWY
W ASORT. 90G

1,69 zł

Nowy nabytek żółto-czarnych jest wciąż młodym zawodnikiem, bo ma niespełna 25 lat.
Dysponuje ogromny potencjałem, który w dwóch ostatnich
Wracając do pierwszego se- latach nie do końca był wykozonu Szymona Romacia w eli- rzystany. W Bełchatowie wiecie, trzeba go nazwać przeło- rzą, że znowu zagra na miarę
mowym. Początkowo młody za- swojego talentu i będzie warwodnik był tylko zmiennikiem tościowym uzupełnieniem skłaMarcela Gromadowskiego, ale du. Okazji do gry nie powinno
kiedy ten w grudniu odniósł zabraknąć, bo jak już wspomikontuzję, szansę dostał Romać naliśmy w poprzednich numei ją wykorzystał. Wycisnął ją jak rach naszej gazety, PGE Skra
cytrynę, zostając jednym z od- rywalizować będzie aż na cztekryć całego sezonu na boiskach rech frontach: w PlusLidze, PuPlusLigi, co zaowocowało po- charze Polski, Lidze Mistrzów
wołaniem do reprezentacji se- i Klubowych Mistrzostwach
niorów, z którą trenował przez Świata.
trzy tygodnie. Później już z tzw.
Szymon Romać mierzy 196
kadrą B, występował na Igrzyska Europejskich i w Lidze Eu- cm wzrostu i bazuje przede
ropejskiej. W tej drugiej impre- wszystkim na nieprzeciętnej
zie wraz z kolegami wywalczył dynamice oraz skoczności. Piłkę w ataku łapie na poziomie
brązowy medal.
350 cm, a w bloku na 330 cm.
Dwa ostatnie lata na par- Jego najmocniejszą stroną jest
kietach siatkarskiej ekstraklasy zagrywka. Nowy atakujący żółnie były już tak udane. W zma- to-czarnych jest zawodnikiem
ganiach 2015/16 stracił miejsce leworęcznym, drugim po Maw podstawowym składzie Cu- cieju Muzaju w historii klubu.
prum na rzecz Łukasza KaczZakontraktowanie
nowemarka. Ostatni spędził już na
wypożyczeniu w LOTOS-ie go atakującego było jednym z
Treflu Gdańsk, gdzie był zmien- ostatnich ruchów włodarzy bełchatowskiego klubu na rynku
nikiem Damiana Schulza.

transferowym przed startem
sezonu 2017/18. Do obsadzenia
zostały dwa miejsca na przyjęciu i czwarty środek.
Na lewym skrzydle zobaczymy najprawdopodobniej reprezentanta Iranu Milada Ebadipura, który ma być już dogadany z klubem. Śmiało można nazwać ten ruch transferowym hitem. Czwarte miejsce zajmie
ktoś z dwójki Rozalin Penczew
- Milan Katić. Obaj mają ważne
umowy z PGE Skrą, ale ostatni sezon spędzili na wypożyczeniach.
Poza wspomnianymi powyżej graczami w kadrze znajdują się: Mariusz Wlazły, Srecko
Lisinac, Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Nikołaj Penczew, Bartosz Bednorz, Patryk Czarnowski, Marcin Janusz, Kacper Piechocki i Robert Milczarek.
Start nowego sezonu zaplanowano na weekend 30 września – 1 października. Pierwsza
runda fazy zasadniczej zakończy się 30 grudnia 2017 roku,
a rewanżowa 14 kwietnia 2018
roku. Dwie najlepsze drużyny zapewnią sobie bezpośredni awans do półfinałów. Ekipy z
miejsc od drugiego do szóstego
powalczą o dwa pozostałe. Rywalizacja w play-off toczona będzie do dwóch wygranych meczów. 
B.B.

farmaceuta radzi

1KG

Na parkiecie pojawił się w
26 meczach/59 setach, najczęściej wchodząc na tzw. podwójną zmianę. W tym czasie zdobył 78 punktów, kończąc 64
ataki (43%). Punktował też zagrywką, notując 10 asów serwisowych. Zdobył także 4 punkty
blokiem.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143
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W poniedziałek 26 czerwca piłkarze PGE GKS-u rozpoczęli okres przygotowawczy do
startującego w ostatni weekend lipca sezonu II ligi. Jeszcze przed jego startem w zespole doszło do licznych zmian.

„Brunatni” rozpoczęli

www.ogloszeniabelchatow.pl

przygotowania do sezonu

Trener Mariusz Pawlak nie
tylko zatrudniał zawodników, ale
też się z nimi rozstawał, przedstawiając listę piłkarzy znajdujących się w kadrze drużyny, którym z końcem czerwca bieżącego roku kończą się umowy i nie
zostaną przedłużone.
W tej grupie zawodników
znaleźli się: Konrad Andrzejczak, Daniel Ciechański, Dawid
Dzięgielewski, Artur Lenartowski, Adam Nowak, Robert Pisarczuk, Mateusz Szymorek, Szymon Zgarda i Paweł Zięba. Ponadto z możliwości przedłużenia umowy nie skorzystał Aghwan Papikjan. „Brunatni” od nowego klubu Ormianina otrzymają ekwiwalent za wyszkolenie.
Podczas pierwszych zajęć,
które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. 1 Maja
przeprowadzone zostały zajęcia na siłowni i testy szybkościowe. We wtorek sprawdzono natomiast przygotowanie wydolnościowe. W całym okresie przygotowawczym zaplanowano oko-

Trzeba przyznać, że włodarze i sztab szkoleniowy biało-zielono-czarnych w okresie wakacyjnym nie próżnują. Można nawet powiedzieć, że budują z rozmachem zespół, który ma w nadchodzących rozgrywkach powalczyć o awans na zaplecze elity.
Świadczyć może o tym liczba nowych zawodników, który
zakontraktowano jeszcze przed
powrotem piłkarzy z urlopów.
Mówimy o sześciu konkretnych
transferach do klubu, które można nazwać wzmocnieniami, a nie
jedynie uzupełnieniami składu.
W pierwszej kolejności klub
poinformował o zatrudnieniu,
powracającego do Polski po roku
spędzonym w czarnogórskiej
ekstraklasie, Marcina Garucha.
To ofensywny pomocnik ze spo-

sport

umowa z filarem defensywy, Adrianem Klepczyńskim. Były piłkarz Rakowa Częstochowa związał się z bełchatowianami roczną
umową z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

rym doświadczeniem na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Powinien być gwarancją jakości na
skrzydle.
Podobnie zresztą jak wracający po blisko dekadzie do Bełchatowa Robert Chwastek, który został drugim nowym nabytkiem „Brunatnych” podczas letniego okienka transferowego. W
poprzednim sezonie bronił barw
Gryfa Wejherowo, dla którego
strzelił siedem bramek. W tym
dwie w meczach przeciwko... bełchatowianom.
Nie zapomniano także o
wzmocnieniu środka pola, gdzie
dołączyło dwóch zawodników.
Pierwszym z nich jest Łukasz
Pietroń, były piłkarz Olimpii Elbląg i król strzelców II ligi w poprzednim sezonie. Drugim Sene-

galczyk Emile Thiakane, strzelec
ośmiu bramek dla trzecioligowego Sokoła Kleczew.
W poniedziałek poinformowano z kolei o podpisaniu umowy z Michałem Ciarkowskim,
który imponował skutecznością
w ostatnich latach, czego dowodem jest aż trzydzieści sześc
bramek w czterech poprzednich
sezonach, kiedy bronił barw Warty Poznań.
To z pewnością nie koniec
zmian, bo okienko transferowe
otwarte będzie aż do końca sierpnia. Warto jeszcze wspomnieć o
tym, że klub przedłużył kontrakty z kapitanem Patrykiem Rachwałem Bartłomiejem Bartosiakiem i Dawidem Flaszką.
Podpisana została też nowa

ło trzydziestu jednostek treningowych.
Pierwszy sparing „Brunatni” rozegrają ze Zniczem Pruszków już w sobotę 1 lipca o godz.
11:00. Kolejny mecz towarzyski
odbędzie się w środę 5 lipca, a rywalem będzie KKS Kalisz (godz.
17:00). Trzy dni później biało-zielono-czarni zmierzą się z ŁKS
-em Łódź (11:00). Wszystkie trzy
spotkania odbędą się na stadionie przy ul. Sportowej.
Tydzień po meczu towarzyskim z łodzianami przyjdzie czas
na pierwszy pojedynek o stawkę W rundzie wstępnej rozgrywek Pucharu Polski, podopieczni Mariusza Pawlaka zmierzą się
na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała. W przypadku awansu
tydzień później, już na własnym
terenie, „Brunatni rywalizować
będą z pierwszoligowymi Wigrami Suwałki.
Pierwsza kolejka nowego sezonu rozegrana zostanie 29-30
lipca, a podopieczni Mariusza
Pawlaka zmierzą się na wyjeździe z Błękitnymi Stargard. Tydzień później podejmą na stadionie przy ul. Sportowej Garbarnię Kraków.
B.B.
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POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

– mniej znany
wały jednak przyspieszenie procesów demokratyzacji państwie.
Wnioski płynące z doświadczeń,
„poznańskiego czerwca” odegrały wielką rolę w procesie dojrzewania tzw. przemian październikowych. Przyspieszyły proces
dojrzewania politycznego wielu
ludzi.

Był to pierwszy tego typu fakt
w Polsce Ludowej. Spowodował
on swego rodzaju szok. Z jednej
strony była to tragedia związana
ze śmiercią kilkudziesięciu ludzi.
Z drugiej strony była to tragedia
związana z tym, że miało to miejsce w systemie socjalistycznym,
w państwie, na którego czele stali przedwojenni robotnicy-komuniści.

Niepokój powstawał i w innych zakładach poznańskich,
gdzie od 27 VI strajkowali robotnicy, którzy na skutek podwyższenia planu stracili w czerwcu premię stanowiącą 20-30%
ich zarobków. Robotnicy domagali się, aby władze cofnęły narzucone normy pracy, obniżyły ceny artykułów konsumpcyjnych i podwyższyły płace.
Był to pokojowy okres manifestacji, kontrolowany przez aktyw robotniczy, próbowano rozmawiać z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Narodowej, żądano przyjazdu premiera Cyrankiewicza.

Pod względem porządku publicznego 29 VI w Poznaniu sytuacja była opanowana przez
władzę. Mimo tego w radiowym
przemówieniu premier J. Cyrankiewicz odwołał się do gróźb
: „każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu
tę rękę władza ludowa odrąbie
w interesie klasy robotniczej, w
interesie chłopstwa pracującego
i inteligencji, w interesie walki o
podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny”.
Było to widoczne świadectwo braku troski o losy robotników i zaślepienia władzą, którą w ich imieniu , a wbrew ich interesom, partia robotnicza jedynie z nazwy, sprawowała.

Wydarzenia poznańskie odbiły się głośnym echem w kraju
i na świecie. Miały one miejsce
w szczególnie trudnym momencie w dziejach PZPR, Poznania
i Polski w ogóle. Wypadki spoBiuro Polityczne podjęło de- wodowały szok po obu stronach
cyzję wysłania do stolicy Wielko- (władza-robotnicy). Spowodo-

W październiku 1956 roku
Władysław Gomułka uznał, że
wystąpienie robotników było
usprawiedliwione, że słusznie
żądali zawrócenia z „fałszywej
drogi”. To oświadczenie zaowocowało uwolnieniem aresztowanych i podjęciem badań nad genezą wypadków.
I tak na okres 25 lat zapanowało w oficjalnym obiegu milczenie wokół wypadków poznańskich. Dopiero w okresie pierwszej „Solidarności” lat
1980-81 podjęte zostały, prowadzone głównie przez historyków związanych z opozycją, badania, mające ustalić prawdziwy
obraz oraz okoliczności tych wydarzeń.
Wydarzenia 28 czerwca 1956
roku odbiły się głośnym echem w
Polsce i na świecie. Spowodowały szok zarówno po stronie rządzącej jak i pośród społeczeństwa. Była to wszakże pierwsza głośna próba zamanifestowania niezadowolenia z obrotu
spraw w kraju. Wpływ Czerwca
na kolejne wystąpienia przeciwko władzy jest nieoceniony. Należy sądzić, iż to, że Październik
1956 był w Polsce bezkrwawy, że
nie powtórzył się scenariusz węgierski, zawdzięczamy wydarzeniom poznańskim.
-Monika Borkowska

stacja paliw
bądź sprytny
tankuj każdego dnia
w najniższych cenach

Bełchatów, ul. Staszica 20

Paliwa prod ukowane tylko przez
S.A.
PKN Orlen S.A. lub Grupę Lotos

rozmaitości

Miejscem, gdzie konflikt społeczny przybrał formę strajku, a
później zamieszek ulicznych był
Poznań - duży ośrodek przemysłowy. Powstałe tam niezadowolenie narastało już od jesieni
1955 r. Załoga największego zakładu poznańskiego tj. Cegielskiego - HCP zgłaszała pretensje w sprawie niesłusznie pobieranego przez 3 lata podatku od
więcej zarabiających przodowników pracy i pracowników akordowych, co pozbawiło 5.074 pracowników ponad 11 mln zł.

polski premiera Cyrankiewicza.
Był tam już sekretarz KC PZPR
Edward Gierek, który później
stanął na czele komisji badającej przyczyny, przebieg i charakter wydarzeń w Poznaniu. Postanowiono też wprowadzić do
miasta wojsko, którym na miejscu miał dowodzić wiceminister
Obrony Narodowej gen. Stanisław Popławski. W godzinach popołudniowych na ulicach Poznania działały uzbrojone „bojówki”,
które z ideą demonstracji robotniczej wznoszącej hasła o charakterze socjalnym (ŻĄDAMY
CHLEBA) nie miały nic wspólnego. W godzinach popołudniowych i wieczornych do Poznania wkroczyło ponad 10.000 żołnierzy, 360 czołgów, wozy bojowe,
samochody i motocykle wojskowe. Rozbrojenie zbrojnych bojówek trwało do rana dnia następnego, a dokładny bilans wydarzeń nie był łatwy do określenia,
tym bardziej, że władza od samego początku czyniła wszystko, aby pomniejszyć rozmiar Powstania Poznańskiego.

W poprzednim numerze Przeglądu Bełchatowskiego, w
artykule „Pogodowy armagedon”, omyłkowo wpisaliśmy
niepełne źródło jednej z fotografii prezentującej niezwykłe
zjawisko pogodowe.
Autorem tego ciekawego zdjęcia powyżej jest Michał Dymek. Gratulujemy udanego ujęcia i przy okazji przepraszamy za niedopatrzenie z naszej strony. Życzymy autorowi
kolejnych fantastycznych kadrów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Czerwiec 1956 roku był dla
mieszkańców Poznania wielką tragedią, narastające od wielu miesięcy niezadowolenie mas
pracujących ogółu mieszkańców
doprowadziły do silnego wzburzenia nastrojów, które 28 czerwca wyładowało się w postaci
strajku, masowej demonstracji
ulicznej, a następnie starć z bronią w ręku. W toku tych starć padli zabici i ranni, po stronie demonstrujących robotników jak
i po stronie sił występujących w
obronie ówczesnego porządku.

Istniejący wówczas pogląd,
że to co się stało 28 VI w Poznaniu było rewolucją mas pracujących przeciw istniejącemu systemowi biurokratycznemu, z całą jego strukturą polityczną, moralną i obyczajową był trafny. Dla władzy była
to bardzo niebezpieczna teza,
gdyż prowadziła do oddolnego ruchu na rzecz reform systemu społeczno-politycznego.
Rok 1956 był rokiem przełomu
w układzie sił między władzą a
społeczeństwem. Partia zrezygnowała z władzy ideologicznej
ograniczając się do obrony systemu politycznego, dopuściła do
powstania pewnych elementów
pluralizmu w kulturze, poszerzyła swobody w nauce, zgodziła
się na istnienie indywidualnego
rolnictwa. Przemiany zachodzące w kraju wpłynęły na poszerzenie zakresu uprawnień Kościoła Katolickiego, w konsekwencji doprowadzając do tego, że w
przyszłości duże grupy społeczne pragnęły artykułować swe
aspiracje.
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

LETNIE

E
WYPRZEDA¯

ABY Z£APAÆ
LETNIE CENY

Jesteœmy
Sprzedam działkę budowlaną
o
z Pañstwem od
pow. 0,86h, Bujny
Księże
przy zale17 lat. Dziêkujemy
wie Patyki
za zaufanie!
Tel. 601-150-086

Sprzedam działkę budowlaną 10a w
miejscowości Emilin 4N gm. Bełchatów. Działka jest zagospodarowana i
uzbrojona woda, prąd i kanalizacja.
Na działce stoi murowana altanka.
Tel. 518-420-681

Ostatni dzwonek

PrzyjdŸ i sprawdŸ!

Sprzedam działkę budowlana,gm. Kleszczów, ul. Główna. Wszystkie media. Powierzchnia dzialki 2650mkw- 50x53. Cena
90 zł/ mkw.
Tel. 695-424-694
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

www.ogloszeniabelchatow.pl

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
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

ogłoszenia

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do
ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285

ści 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
Działki budowlane w Kielchinowie sprzedam. Powierzchnia 1700
m2, energia elektryczna i wodociąg w działkach, warunki zabudowy z 2017 r.
Tel. 500-034-597
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie, umeblowane. Bełchatów, os.Okrzei, blok nr.6, IIIp.(winda)
Tel. 513-766-045
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 na os. Przytorze.
Tel. 791-985-664
Sprzedam duży dom z działką około 2000m2 na os. Olsztyńskim okolice Kościoła.
Tel. 530-378-151, 506-178-867
Wynajmę lub sprzedam dom w Bełchatowie do zamieszkania lub pod
działalność gospodarczą 90m2
Tel. 600-232-283, 507-136-055
Mam do wynajęcia przytulne, rodzinne mieszkanie w bardzo spokojnej okolicy. ATRAKCYJNA CENA !
Zapraszam od zaraz .
Tel. 511-982-145
Posiadam pokój do wynajęcia na
os. Olsztyńskim w Bełchatowie dla
1-2 osób.
Tel. 512-115-383
Do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką na kwaterę pracowniczą
w domku jednorodzinnym (parter
domu) w centrum Bełchatowa.
Tel. 608-440-997
Do wynajęcia pawilon handlowy w
głównej alei handlowej na Targowisku Miejskim
Tel. 515-053-615

zamkami cena za 2 sztuki 140 zl.
Tel. 500-090-861
Sprzedam wózek dla dziecka 3-częściowy w bdb stanie (i inne rzeczy
dziecięce)
Tel. 531-935-227
Sprzedam rower męski w bdb stanie,
marki Couvse, kolor czarno-biały.
Tel. 531-935-227
Sprzedam kanapę narożną +fotel
w kolorze brązowym. W komplecie
duże poduszki kolor kremowy .Cena
do uzgodnienia.
Tel.663-558-868
Sprzedam meble Aron: słupek, witryna narożna, komoda stan bdb
700 PLN
Tel. 661-077-937
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Zatrudnię mężczyznę do wyładowania towaru w Tesco w Bełchatowie. Praca 3xw 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
Zatrudnie kierowce kat. C+E
w transporcie miedzynarodowym. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o prace,jazda z zachowaniem norm pracy.
Tel. 785-254-775
Rencistka z drugą grupą podejmie
pracę, najchętniej typu biurowego.
Tel. 664-191-977

Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509

Sprzedam owce kameruńskie.
Tel. 536-326-044

Firma poszukuje pracowników na
umowę-zlecenie. Praca polega np
na tworzeniu technicznego newslettera. Wymagana poprawna znajomość języka polskiego.
Tel. 44 632-89-22 w godz. 8-15 od
pon-pt.

Sprzedam działkę budowlaną z lasem o pow. 1,17ha w miejscowo-

Sprzedam drzwi prawe i lewe łazienkowe rozmiar 70 jasna olcha z

Praca w remontach Bełchatów i
okolice. Tel. 726-325-664

SPRZEDAM

dodaj

DARMOWE
OGŁOSZENIA
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Przegląd Bełchatowski

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do
remontów.
Tel. 726-325-664

nie, zakładanie nowych ogrodów i
trawników, przycinanie drzew, krzewów oraz inne prace ogrodowe.
Tel. 537-673-747

Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów,
zakładanie trawników, wymiana
podłoża, wertykulacja, areacja. Koszenie trawy, przycinanie drzew, formowanie iglaków, nasadzenia roślin,
rabaty kwiatowe, pielenie i inne nietypowe prace w ogrodzie.
Tel. 668-174-280

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 : 8000 zł
Tel. 665 – 661 – 834

Sprzedam Renault Kango rok 2001,
diesel 1.9, pick-up, hak, auto ubezpieczone, przegląd całoroczny.
Cena 1900zł do negocjacji.
Tel. 726-325-664
Sprzedam Motocykl Honda CBX
550 F ROK 1983 zarejestrowany
stan Bardzodobry dodatkowe czensci cena 2,500 zl do negocjacji .
Tel.739-600-775/579-201-483
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
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

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
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena
370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!

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

KOREPETYCJE
Matematyka, matury – poprawkowe
egzaminy komisyjne-korepetycje.
Tel. 519-744-689

TOWARZYSKIE
Klub seniora „Pogodna Jesień”
posiada kilka wolnych miejsc na
wczasy w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza”w Łazach w dn.
21.08-02.09.2017r. Wiecej informacji w każdy wtorek od 16-18 w MCK
„Gwarek’’, os. Dolnośląskie 204b lub
pod nr Tel. 661-931-881

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

gotówękkia
od r

tel. 888-460-461
ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

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
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

Wszystkie prace ogrodowe, kosze-

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404

OGŁOSZENIE - MAM DO WYNAJĘCIE LOKAL

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Przegląd Bełchatowski
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
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Bełchatów, ul. Czyżewskiego 2, tel. (44) 633 12 02

ZMIANA EKSPOZYCJI
50%
rabaty do

CENTRUM MEBLOWE

prawdziwe raty

0%

Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych | Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi
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