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Obrońcy praw zwierząt kolejny raz protestują. Tym razem przed cyrkiem Safari,
który rozbił swój namiot w poniedziałek
28.08 przy ul. Staszica.

Protesty przed cyrkiem

wydarzenia

www.ogloszeniabelchatow.pl

fot. facebook/Nie dla cyrków ze zwierzętami - Bełchatów

Zaangażowani w akcję rozdawali pod cyrkiem ulotki oraz
kolorowani dla dzieci, w celu
uświadomienia osobom zgromadzonym, jak w takich miejscach traktowane są zwierzęta. Organizator pikiety nadmienia, że nie jest przeciwnikiem
tego rodzaju rozrywki, jednakże lepiej by było gdybyśmy mogli podziwiać talent akrobatów
oraz komików. Podkreśla również, że cyrk nie jest natural-

nym środowiskiem i nie sprzyja dobremu rozwojowi zwierząt
oraz tresura zaburza prawidłowe relacje z ludźmi.
Wolontariusze z Bełchatowa
oficjalnie zapowiadają, że pikiety nadal będą przez nich organizowane. Nie odpuszczą protestów przed żadnym z cyrków,
które w swej ofercie mają pokazy ze zwierzętami. 

nr 16/2017 (210)  1.09.2017 r.

Szlachetna Paczka
szuka wolontariuszy

W Polsce ruszyła rekrutacja
SuperW, czyli wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości! W tym roku poszukiwanych jest ponad 13 tysięcy osób,
które zorganizują mądrą pomoc
dla najbardziej potrzebujących
rodzin i dzieci. Stowarzyszenia
„Wiosna”, które jest organizatorem akcji liczy również na zaangażowanie bełchatowian. W naszym mieście potrzebnych jest
dziesięcioro wolontariuszy.
- Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to dwa ogólnopolskie programy społeczne,
które od 2001 roku pomagają ludziom wydobywać to, co w nich
najpiękniejsze. Chcemy zachęcić
mieszkańców Bełchatowa do za-

angażowania się w ten szlachetny projekt. Zgłaszać się można
do końca września przez stronę
internetową: www.superw.pl. mówi Paulina Dłubak, lider Szlachetnej Paczki w Bełchatowie.
W Szlachetnej Paczce SuperW, to wolontariusz, który dociera do rodzin z trudną sytuacją. Poprzez spotkania z rodziną
określa, jaki rodzaj wsparcia będzie dla nich mądrą pomocą, dającą impuls do zmiany. Następnie łączą potrzebujących z darczyńcami. Aż 79 procent SuperW
Paczki uważa, że udział w programie to najważniejsze wydarzenie
w ich życiu.
Z kolei wolontariusze Akademii Przyszłości przez cały rok re-

gularnie spotykają się raz w tygodniu z dzieckiem, które nie odnajduje się w szkolnej rzeczywistości
i nie wierzy w swoje możliwości.
- Poprzez spotkania stają się
dla podopiecznego przyjacielem i
mentorem. SuperW uczy dziecko
jak wygrywać i przeprowadza go
od porażki w szkole, do sukcesu w
życiu - wyjaśnia Paulina Dłubak.
Jak podkreśla liderka bełchatowskiego rejonu, bez SuperW
nie byłoby możliwe funkcjonowanie ani Paczki ani Akademii. Ilość
zaangażowanych wolontariuszy
przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom można udzielić wsparcia w nadchodzącej edycji. W ubiegłorocznej
edycji dzięki pracy wolontariuszy
Szlachetnej Paczki i Akademii
Przyszłości w całej Polsce pomoc
otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin
i ponad 2000 dzieci w Akademii
Przyszłości. Paulina Dłubak pytana o to dlaczego warto się zaangażować bez wahania odpowiada:
- Angażując się w wolontariat
w Paczce i Akademii pomagasz
innym, ale również rozwijasz siebie! Zdobywając cenione na rynku pracy doświadczenie, nabywając kompetencje społeczno - biznesowe i umiejętności komunikacyjne stajesz się atrakcyjnym
kandydatem dla każdego pracodawcy - mówi z entuzjazmem i
dodaje: - Ponadto Paczka i Akademia to dobrze zorganizowane, skuteczne wolontariaty, gdzie
spotkasz osoby o podobnych wartościach, które chcą mieć wpływ
na otoczenie.
By zaangażować się w akcję
wystarczy wejść na stronę internetową: www.superw.pl. Kandydaci mogą się zgłaszać do końca
września. 

nr 16/2017 (210)  1.09.2017 r.

Przegląd Bełchatowski

3

Szukają chętnych

na mieszkania

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce wybudować kolejny blok. Spółka w tej
chwili poszukuje chętnych na nowe mieszkania. To od
zainteresowania potencjalnych lokatorów uzależniony
jest start inwestycji, jeśli będą chętni najemcy budowa
może ruszyć już w przyszłym roku.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Blok ma stanąć przy ulicy Alberta Chmielowskiego, tam gdzie już stoją dwa budynki TBSu. Zgodnie z
zapowiedziami spółki, ma mieć 39 mieszkań o sześciu
zróżnicowanych metrażach. Najmniejsze to kawalerki, mają nieco ponad 30 metrów kwadratowych, w nowym bloku ma ich być siedem. Największe są 3-pokojowe mieszkania o powierzchni 67 metrów, przewidziano ich dwanaście.
- W Bełchatowie, podobnie jak w całym kraju największe wzięcie mają mniejsze mieszkania, dlatego
też w projekcie najwięcej, bo aż dwadzieścia mieszkań to te 2-pokojowe, ich metraż waha się w przedziale od 50,62 do prawie 53 metrów kwadratowych - mówi
Szczepan Chrzęst, prezes spółki BTBS i dodaje: - W tej
chwili robimy rozeznanie, jeśli będą chętni na mieszkania to w przyszłym roku przystąpimy do budowy.
Deklaracje na specjalnie przygotowanych ankietach, można składać do 31 października. Mieszkania
w TBSach to lokale czynszowe. Nie można ich wykupić na własność, można za to dziedziczyć prawo do najmu. Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy
bloku, a przed wprowadzeniem się do mieszkania jest
zobowiązany wpłacić kaucję w wysokości 12 miesięcznych czynszów.
- Zakładamy partycypację nie większą niż 25 proc.
W praktyce oznacza to, że najmniejszy koszt wpłaty, to
około 24 tysięcy złotych, najwięcej zapłacą chętni na
67-metrowe mieszkanie, wówczas kwota partycypacji
wyniesie ponad 53 tysiące - wyjaśnia Szczepan Chrzęst.

wieści z miasta i regionu

W tej chwili stawka czynszu zaplanowana jest na poziomie 10,80 zł za metr kwadratowy. Najemcy najmniejszych mieszkań, kawalerek zapłacą więc miesięczny
czynsz w kwocie niespełna 350 złotych. Za 3-pokojowy
będzie trzeba zapłacić ponad 700 złotych. 

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

8%
VAT
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Apetyczna oferta na I Bełchatowskim
Zlocie Food Trucków

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jeszcze kilka lat temu widywaliśmy je w zagranicznych ﬁlmach czy serialach. Potem nieśmiało zaczęły się pojawiać w wielkich, polskich miastach, teraz szturmem zdobywają także miasteczka! Doczekały się nawet polskiej nazwy - szamowozy... Niebawem do Bełchatowa przyjedzie takich niecodziennych aut kilka, a wszystko w ramach I Zlotu Food Trucków.
W czym tkwi urok food
trucków? Powodów jest kilka.
Ciekawie pomalowane ciężarówki z pewnością zachowały
idee zjedzenia czegoś na szybko, ale w zdecydowanie ulepszonej formie niż wątpliwej jakości fast food. Każdy dobry
food truck wystawia stoliki i
krzesła, czasem nawet leżaki,
gdzie można usiąść i spokojnie
zjeść, to z kolei tworzy możliwość biesiadowania i celebrowania piknikowych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół. I
tak właśnie ma być w Bełchatowie, w weekend 9 i 10. września.

- Każdy z samochodów serwuje oryginalne potrawy: od
amerykańskich
tradycyjnych
burgerów, poprzez pierożki
azjatyckie, hiszpańskie churros i włoską pizzę, aż po meksykańskie burritos, frytki belgijskie, lody tajskie oraz gofry bąbelkowe - informuje Urząd Miasta Bełchatowa, który jest organizatorem imprezy.
Auta z jedzeniem nie będą
jedyną atrakcją tej imprezy. W
strefie dziecięcej staną trampolina i dmuchana zjeżdżalnia,
przewidziano także malowanie buziek i opiekę animatorów.
Będzie także specjalna strefa
chill-out, w której będzie można się zrelaksować na leżakach
przy dźwiękach muzyki DJ-a.

Restauracje na kółkach zaoferują szeroki wachlarz przysmaków z różnych stron świata. Impreza odbywać się będzie
w Parku przy Muzeum Regionalnym. Zaparkuje tam osiemnaście food trucków. Czego będzie można posmakować?

Impreza odbędzie się w sobotę 9. i w niedzielę 10. września
w godz. 12.00 - 22.00. 

W niedzielę 20.08 odbyła się akcja „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
Ponad 250 niepełnosprawnych osób zdobyło szczyt największego w centralnej części Polski, sztucznie usypanego przez bełchatowską kopalnie wzniesienia.

Zdobyli Górę Kamieńsk
godziny otwarcia

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

fot. APG

wieści z miasta i regionu

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

Już po raz piąty, przy wsparciu samorządów, Akademia
Pana Grześka oraz Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji zorganizowali akcję „Zdobywamy
Górę Kamieńsk”. Jest to impreza, która pomaga osobą niepełnosprawnym aktywnie spędzić

czas. Około 250 uczestników
z całej Polski zdobyło szczyt
sztucznie usypanego wzniesienia. Jest to nowy rekord tego
przedsięwzięcia.
Nie było ważne, kto pierwszy dotrze na metę, ani w jakim

czasie. Najistotniejsze pozostawało osiągnięcie celu. Niektórzy uczestnicy sami świetnie sobie dali radę w zdobyciu szczytu, innym pomagali wolontariusze, ale najważniejsza okazała
się dobra zabawa i pokonanie
własnych słabości. 
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ZAWÓD MEDYCZNY W 2 LATA. CZY TO MOŻLIWE?
Obecnie zawody medyczne są chętnie wybierane, a o tym, że jest zapotrzebowanie
na specjalistów w Polsce i zagranicą mówić już nie trzeba. Ważne, że uprawnienia
do pracy w służbie zdrowia daje nie tylko ukończenie szkoły wyższej. Przewagą
szkół policealnych jest tu możliwość zdobycia kwalifikacji już po 2 latach nauki.

JEST APTEKA, JEST I TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Technik farmaceutyczny to jak mówią sami absolwenci
tego kierunku zawód z przyszłością. Wystarczy rozejrzeć się po mieście i policzyć ile aptek czeka na
pacjentów. W każdej z nich pracują specjaliści, którzy
wydają leki zarówno bez recepty jak i te według zaleceń lekarzy. Technicy sporządzają też maści, syropy
i inne medykamenty oraz doradzają pacjentom. Nie
sposób też nie podziwiać u nich umiejętności rozczytania pisma lekarzy. Tym między innymi zajmować
się można po ukończeniu tego 2-letniego kierunku.
Uwaga dla chętnych, bo to już ostatni rok, gdy szkoły
policealne będą rekrutować na kierunek Technik
farmaceutyczny – od roku szkolnego 2018/2019 za
sprawą decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej nie
będzie już to możliwe. Konieczne będą wtedy studia
i tytuł magistra.
ZAWÓD W SŁUŻBIE UŚMIECHU

Katarzyna - higienistka stomatologiczna

Coraz więcej lekarzy dentystów korzysta
z fachowej pomocy Higienistek stomatologicznych. Przygotowują one gabinet do przyjęcia pacjentów, wykonują część badań
i zabiegów stomatologicznych pod okiem
lekarza dentysty, a także edukują w zakresie higieny jamy ustnej. Dodatkowo słuchacze
w szkole TEB Edukacja mogą wziąć udział w szkoleniach związanych z kwasową erozją szkliwa
i nadwrażliwością zębiny organizowanych przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Już od tego
roku będą też w ramach projektu unijnego dostępne
bezpłatne kursy "IT w rejestracji usług" oraz "Skaling,
piaskowanie i fluoryzacja”.
WIĘCEJ O ZAWODACH SPRAWDŹ WWW.TEB.PL

JUŻ WIESZ!
wiesz WIĘCEJ
wiesz SZYBCIEJ
wiesz WSZYSTKO

Proszek, żel,
kapsułki
do prania

32"

Telewizor 32"
MANTA 3204

HDMI x 2
złącze

0%
5990X10RAT

USB x 1
złącze

599

A

00

klasa
energetyczna

69900

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

Oferta handlowa ważna od 30.08 do 04.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

DO WSZYSTKICH
RODZAJÓW KUCHENEK

komplet

TV

ARIEL
3,75 kg,
3,25 l, 36 szt.
8,00/kg, 9,23/l

29

99

opak.
Oferta handlowa ważna od 30.08 do 04.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Produkt

Papier ksero
A4

8

99

12900

SUPEROKAZJA! ZATWIERDZAM

Z REKLAMY

SUPEROKAZJA! ZATWIERDZAM

TV

500 szt.
80 g/m2
cena za ryzę

CORI
8 elementów
cena za kpl.

79

Produkt

Z REKLAMY

reklama

Komplet
garnków

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

Oferta handlowa ważna od 30.08 do 04.09.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Bełchatów ul. Kolejowa 4

www.ogloszeniabelchatow.pl

nowy portal informacyjny

99
1199

Oferta handlowa ważna od 30.08 do 04.09.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl
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 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

Blisko 3 promile wydmuchał mieszkaniec gminy Drużbice,
który wracając z dożynkowej zabawy „zaparkował” na ścianie przydrożnego domu. Potem próbował skłamać mundurowych, że samochód prowadziła jego żona...

Wracał pijany z dożynek
i wjechał w dom

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

www.ogloszeniabelchatow.pl

www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

(Wybielanie,Licówki)
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ności zdarzenia, do munduro35-letni mieszkaniec gminy
wych podeszły trzy osoby: ko- Drużbice przyznał się, że wrabieta i dwóch mężczyzn (jak się cał z dożynek. Jak się okazało
okazało byli to bracia).
chwilę później, mężczyzna nie
pierwszy raz prowadził samo- Jeden z mężczyzn powie- chód na podwójnym gazie. Po
DOWÓD dział, że samochód należy do weryfikacji w policyjnej bazie
- Wyszedł z niego mężczy- niego, ale od razu zaznaczył, że danych okazało się, że od 2012
BEZ BAZ
zna, który opiekuje się domo- tego wieczoru samochód użytroku ma czynny sądowy zakaz
Z zKOMORNIKIEM
stwem. Kierujący wysiadł
hon- kowany był przez brata. Wskaprowadzenia pojazdów mechady o własnych siłach i powie- zany brat z kolei powiedział,
nicznych - wygasa on dopiedział, że
„idzie
po pomoc”.
NA SAM
DOWÓD Lo- że za kierownicą hondy nie sie- ro w 2019 roku. Mało tego, prokator powiadomił właściciela dział on tylko jego żona i wskaBEZsytuacji,
BAZ ten z ko- zał na towarzyszącą mu kobie- wadzona przez niego honda nie
domu o
całej
lei zadzwonił na policję - mówi tę. Ta jednak zaprzeczyła tłu- miała ważnych badań technicz
Z KOMORNIKIEM
Piotr Rokita z KPP w Bełchato- macząc, że: „już więcej nie bę- nych.
Było grubo po 23-ej, gdy kierujący osobową hondą na mostku w miejscowości Wdowin (gm.
Drużbice) stracił panowanie
nad samochodem i z dużym imNA SAM
petem wjechał w ścianę domu.

kontakt

wie.

dzie go kryć”. W tej sytuacji
35-latek trafił do policyjnej
35-latek przyznał, że to on kieGdy na miejsce przyjecha- rował hondą i że rozbił samo- izby wytrzeźwień, poza ogólnyła policja i zaczęła prowadzić chód na ścianie domu - wyja- mi stłuczeniami ciała nie doznał
czynności wyjaśniające okolicz- śnia Rokita.
większych obrażeń. 

wydarzenia

Klub HDK przy Elektrowni Bełchatów
podsumował akcję zbiorowego pobierania krwi
Ponad 14 l krwi udało się zebrać podczas akcji zbiorowego pobierania krwi, którą 5 sierpnia zorganizował
Klub HDK przy Elektrowni Bełchatów. Akcję przeprowadzono w ramach obchodów „Dnia Energetyka 2017”
Akcja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. – Zarejestrowaliśmy 37 osób i pozyskaliśmy 14 400 ml krwi od 32
dawców - informuje Jacek Tokarczyk, Prezes Klubu HDK
PCK przy Elektrowni Bełchatów. Wszyscy krwiodawcy, którzy oddali krew otrzymali upominki ufundowane przez PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz market Bricomarché i Kino Helios. Dwie
osoby otrzymały również dwutygodniowe vouchery do siłowni GYMCITY.
Z roku na rok przybywa
sympatyków energetycznej akcji – osób, które dzielą się tym,
co mają najcenniejsze. W tego-

roczną akcję oprócz doświadczonych krwiodawców z Klubu HDK PCK przy Elektrowni
Bełchatów włączyli się licznie
mieszkańcy regionu bełchatowskiego.
-Ważnym elementem działalności naszego Klubu jest propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianie
znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego, prowadzenie działań na rzecz rozwoju
krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwanie nowych
honorowych dawców krwi, dlatego cieszy nas bardzo duża
grupa osób, które oddały krew
po raz pierwszy - dodaje Jacek
Tokarczyk. 
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Farmaceuta radzi

Wszawica - wstydliwy problem

Wszawica może dotknąć każdego – jest to problem stale aktualny i nie dotyczy tylko (jak wielu
rodziców sądzi) „marginesu społecznego”. To, że nasze dziecko ma wszy to nie wstyd! Ale bagatelizowanie, ukrywanie i zamiatanie wszawicy pod dywan – to dopiero wstyd!!!!!
związki chemiczne o działaniu fizykalnym np.: dimetikon (Hederin, Nyda, Paranit, Pedicul). Dimetikon wnika w system tchawek pasożyta, blokuje je i uniemożliwia oddychanie i w ten
sposób niszczy wszy. Preparaty,
zawierające dimetikon, nie mają
działania toksycznego, nie podrażniają skóry oraz nie powodują oporności. Mogą być stosowane u dzieci powyżej 6 m.ż.
Przed użyciem tego typu preparatów konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania!!!
 Preparaty na wszy zawierające np.: biococidine (Parasidose)
lub cyclomethicone (Pipi Nitolic) – odcinają dostęp powietrza
do aparatu oddechowego wszy,
odpowiadają za ich uduszenie
i w ten sposób szybko eliminują wszy. Mogą być stosowane u
dzieci już od 3 m.ż. oraz przez
kobiety w ciąży oraz karmiące.
Przed użyciem tego typu preparatów konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania!!!
 Preparaty na wszy zawierające
wyciągi z surowców roślinnych –

np.: alkoholowy wyciąg z ziela
piołunu, kwiatów wrotyczu z dodatkiem stężonego kwasu octowego (Artemisol) lub alkoholowy wyciąg z ziela ostróżki polnej
z dodatkiem stężonego kwasu
octowego (Delacet). Preparaty
te mogą powodować podrażnienie i zaczerwienienie skóry głowy i mają nieprzyjemny zapach
ale są tanie.
Co jeszcze zrobić, jeśli członek rodziny na wszy….
 Przede wszystkim leczyć należy wszystkich członków rodziny
u których stwierdzono wszy
 Systematycznie rozczesywać i
kontrolować włosy i skórę głowy

 Szczotki do włosów, gumki i
spinki – wygotować lub zniszczyć
 Ubrania i pościel – wyprać w
temp. co najmniej 60’C (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jaja) i wyprasować
żelazkiem z parą wodną (200°C)
szczególnie przy szwach
 Konieczne jest dokładne
sprzątnięcie mieszkania.
 Wszawica może dotknąć każdego z nas i nie jest to powód do
wstydu….Wstydem jest udawanie, że wszawica nas nie dotyczy.
Ukrywanie tego faktu przed otoczeniem a w szczególności przed
rodzicami innych dzieci (z gru-

py/klasy naszego dziecka) jest
kompletnie nieodpowiedzialne,
głupie i egoistyczne….tak niewiele wysiłku „kosztuje” wysłanie chociażby sms-a lub maila
do nauczyciela czy rodziców, aby
można było zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Jeżeli tego nie zrobimy – nie zatrzymamy rozprzestrzeniania wszawicy – to nawet po wyleczeniu
naszego dziecka może ulec ono
ponownemu zakażeniu – i wtedy możemy mieć pretensję tylko
i wyłącznie do siebie….
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

Leczenie wszawicy
 Preparaty na wszy zawierające związki chemiczne o działaniu owadobójczym (neurotoksycznym) np.: permetryna (Nix
szampon w kremie, Sora forte, Pipi lotion). Działanie neurotoksyczne permetryny polega na zmianie przewodnictwa
nerwowego w organizmie wszy
oraz na porażeniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wszy – w wyniku czego następuje śmierć pasożyta. Należy
tutaj wspomnieć o narastającej
odporności wszy na tego typu
środki owadobójcze – dlatego
też wskaźnik wyleczeń wszawicy
przy pomocy permetryny szacuje się na 70-80%.
 Preparaty te powinny być stosowane ostrożnie przez astmatyków i alergików. Mogą być stosowane u dzieci powyżej 3 roku
życia ale mogą powodować zaczerwienienie i podrażnienie
skóry głowy. Przed użyciem tego
typu preparatów konieczne jest
dokładne zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania!!!
preparaty na wszy zawierające
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Pielgrzymi powrócili do Bełchatowa
28 sierpnia wróciła 124. Bełchatowska Pielgrzymka z Jasnej Góry.
wian i zarażali szczerym uśmiechem.
- Jestem bardzo zadowolona z udziału w pielgrzymce chociaż muszę przyznać, że w ubiegłym roku szło mi się lżej. Cóż
człowiek z roku na rok jest coraz starszy i kondycja jest słabsza - mówi z nieskrywaną satysfakcją pani Barbara i dodaje: - Ale mimo tego dużego, fizycznego wyzwania, nie żałuję,
bo wzmocniłam się w wierze poprzez rekolekcje w drodze.
Wraz z pieszą pielgrzymką wróciła również rowerowa,
organizowana przez Załogę
„Zgrzyt”.

fotorelacja

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatowska Pielgrzymka
wróciła dziś z Jasnej Góry. Ponad 600 pątników z uśmiechami na twarzy, po 6 dniowym
marszu wkroczyło do Bełchatowa. Mimo dziesiątek kilometrów w nogach i zmęczenia, nie
sposób było nie zauważyć wielkiego entuzjazmu tryskającego
w głośno rozśpiewanej grupy.
Mieszkańcy miasta wyszli na
ulicę, aby powitać pielgrzymów.
Rodziny, przyjaciele oraz znajomi wyczekiwali swych bliskich
z bukietami kwiatów. Zarówno seniorzy, jak i najmłodsi, niesieni na plecach rodziców pielgrzymi, pozdrawiali bełchato-

Więcej
zdjęć
obejrzysz na
www.ddbelchatow.pl
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1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II
wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić
się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał
się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
sie”, dowodzona przez gen. Francisz- nierzy, a ok. 20 tys. było rannych

78 rocznica wybuchu

II Wojny Światowej

z Wielkopolski i Kujaw armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem
gen. Tadeusza Kutrzeby.
Po wygranej bitwie granicznej
wojska niemieckie zaczęły coraz bardziej zagrażać stolicy. W nocy z 4 na
5 września rozpoczęto ewakuację
urzędów centralnych i rządowych.
6 września Warszawę opuścił rząd i
marszałek Edward Rydz-Śmigły, który przeniósł swoją kwaterę do Brześcia nad Bugiem.
8 września pierwsze oddziały niemieckie dotarły pod Warszawę, której obroną kierowali gen. Walerian
Czuma i prezydent Stefan Starzyński, pełniący funkcję cywilnego dowódcy obrony stolicy.
Uderzenie Niemców na Warszawę zatrzymane zostało na pewien czas dzięki wielodniowej bitwie nad Bzurą (9-18 września), największej w czasie kampanii wrześniowej, w której udział wzięły wycofujące się z Wielkopolski i Kujaw armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby.
Agresja sowiecka
17 września, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji,
na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni ponaglali już
Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane w pakcie Ribbentrop-Mołotow
za ich strefę interesów. Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na to, jak zachowają się wobec
niemieckiej agresji na Polskę Wielka
Brytania i Francja, a także przyglądając się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko.
Siły Armii Czerwonej skierowane przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok. 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800
samolotów.
W reakcji na sowiecką agresję 17
września wieczorem Naczelny Wódz
wydał następujący rozkaz: „Sowiety
wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich
strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast,
które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z
nimi pertraktować w sprawie wyjścia
garnizonów do Węgier lub Rumunii”.
Ostatnie boje
Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i ewakuacji najwyższych władz Rzeczypospolitej
walki trwały nadal. Od 17 września
pod Tomaszowem Lubelskim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły bój
z Niemcami usiłując przedostać się
na tzw. przedmoście rumuńskie. 20
września, po wyczerpaniu amunicji,
skapitulowały. 22 września, po wielodniowej walce z Niemcami, dowódca
obrony Lwowa gen. Władysław Langner poddał miasto Sowietom. Do 28
września broniła się Warszawa, a do 2
października załoga Helu.
6 października zakończyła walkę
ostatnia duża polska formacja - Samodzielna Grupa Operacyjna „Pole-

Monika Borkowska

Oferta ważna
od 22.08 do 03.09.2017 r.

E . Le c l e rc w i e m , że ku p u j ę n a j t a n i e j !

rozmaitości

go najkorzystniejszą, ale zgrupowało
większe siły w rejonach przygranicznych.
Zdecydowano się na takie posunięcie z powodów politycznych.
Nie chciano bowiem oddawać bez
walki Pomorza i Śląska, obawiając
się, że Niemcy po zajęciu tych terenów zakończą działania militarne
oświadczając, iż naprawione zostały w ten sposób „krzywdy” wyrządzone przez Traktat Wersalski i zwrócą
się następnie o międzynarodową mediację. Obawiano się także tego, że
przemarsz niemieckiej armii przez
polskie terytorium opuszczone przez
Wojsko Polskie bardzo źle wpłynie na
morale społeczeństwa i złamie w nim
wolę walki.
Wojska niemieckie od samego początku walk odnosiły sukcesy.
Luftwaffe po zdobyciu panowania w
powietrzu rozpoczęło bombardowanie szlaków komunikacyjnych, zgrupowań polskich wojsk, a także dokonywało nalotów na miasta. Wojska
pancerne wspierane przez piechotę przełamywały polskie linie obrony i wychodziły głęboko na tyły. Strona niemiecka miała nie tylko przewagę liczebną, ale dysponowała również nowocześniejszym uzbrojeniem
i sprzętem.
Ogólnej sytuacji nie mogły
zmienić pojedyncze punkty oporu, takie jak Westerplatte, które trwały w bohaterskiej walce.
Osamotnieni
3 września związane z Polską
układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom
III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski.
Po jego odrzuceniu rządy obu
państw przystąpiły do wojny z Niemcami. Tym samym Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu polsko–niemieckiego i powtórzenie scenariusza
z Monachium.
Pomimo wypowiedzenia wojny
Niemcom wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Polska pozostała
więc w konflikcie z Niemcami osamotniona.
Niemały wpływ na decyzję Londynu i Paryża miała wiedza na temat
treści tajnego protokołu układu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939
r., dotyczącego podziału terytorium
Polski pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim.
Inną kwestią jest to, iż zarówno Francja, jak i wielka Brytania, nie
były przygotowane we wrześniu 1939
r. do wojny z Niemcami. Odpowiedź
na pytanie, jaki byłby efekt podjętej pomimo tego ofensywy przeciwko Niemcom na Zachodzie pozostanie w sferze spekulacji.
Uderzenie Niemców na Warszawę zatrzymane zostało na pewien
czas dzięki wielodniowej bitwie nad
Bzurą (9-18 września), największej
w czasie kampanii wrześniowej, w
której udział wzięły wycofujące się

i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 200 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosiły ok.
3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.
Ok. 70 tys. żołnierzy polskich
przekroczyło
granicę
Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę
i Łotwę przedostało się ok. 18 tys.
Ocena kampanii polskiej 1939 r.
Kampania wrześniowa jest i z
pewnością długo jeszcze będzie tematem wielu sporów i dyskusji. Dyskusji, które nie toczą się na temat
tego, czy Polska miała szansę na
sukces w tym konflikcie, ale dotyczą geopolitycznych przesłanek klęski z 1939 r. i jej militarnych uwarunkowań.
Prof. Norman Davis: „Stawiając czoło blitzkriegowi przez pięć tygodni w osamotnieniu armia polska
spisała się lepiej niż połączone siły
brytyjskie i francuskie w roku 1940.
Polacy spełnili swój obowiązek”.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Hitler: - Bądźcie bez litości,
bądźcie
brutalni:
Zniszczenie Polski jest naszym
pierwszym zadaniem. Celem musi
być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły.
Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku.
Podam dla celów propagandowych
jakąś przyczynę wybuchu wojny.
Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie
pyta, czy powiedział prawdę, czy
też nie. W sprawach związanych z
rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni.- słowa te wypowiedział
Adolf Hitler na naradzie dowódców
w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
Wojska niemieckie rozpoczęły
działania zbrojne 1 września 1939 r.
o godzinie 4.35 od zbombardowania
Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w
kierunku Westerplatte.
Niemiecki plan ataku na Polskę
przewidywał wojnę błyskawiczną,
której celem miało być przełamanie
polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały
przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich
i Pomorza Zachodniego w kierunku
Warszawy.
Strona
niemiecka
przystępując do wojny z Polską wystawiła 1 850 tys. żołnierzy,
11 tys. dział, 2 800 czołgów i 2000 samolotów. Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą dział (4,8 tys.),
czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów (700) i pięciokrotnie mniejszą
liczbą samolotów (400). Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa.
Blitzkrieg
Niemiecki plan ataku na Polskę
przewidywał wojnę błyskawiczną,
której celem miało być przełamanie
polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały
przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich
i Pomorza Zachodniego w kierunku
Warszawy.
Niemieckie plany zakładały osiągnięcie w ciągu tygodnia linii Narwi,
Wisły oraz Sanu i zniszczenia armii
polskiej.
Sytuację militarną Polski pogarszała długość granicy z Niemcami, która po zajęciu przez III Rzeszę Moraw i wkroczeniu niemieckich
wojsk na Słowację, liczyła ok. 1600
km. Umożliwiało to zaatakowanie
Polski z zachodu, północy i południa.
Przygotowując plany obrony dowództwo polskie nie przesunęło wojsk na linię Narwi, Wisły
i Sanu, z punktu widzenia wojskowe-

ka Kleeberga, która przedzierając
się w kierunku stolicy toczyła boje i
z Wehrmachtem i z Armią Czerwoną.
Bilans walk
Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska
polskie nie mogły liczyć w niej na
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział prof. Marian Zgórniak, nawet „gdyby na miejscu Rydza-Śmigłego był Aleksander Macedoński,
też by tej kampanii nie wygrał”.
Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 200 tys., w tym 70 tys. poległych. Do niemieckiej niewoli wziętych zostało ponad 400 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów.
Straty niemieckie wynosiły ok. 45
tys. poległych i rannych żołnierzy.
Ponadto armia niemiecka straciła
ok. 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz blisko 700 samolotów.
Były to straty poważne i stanowiły
ponad 30% stanu bojowego.
W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żoł-
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NIERUCHOMOŚCI

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę 2798m2 w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiego
sąsiadujące z ul. W. Polskiego.
Tel. 661-371-826

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

Sprzedam działki budowlane
1200m2 w miejscowości Emilin/
Zalesna, gm. Bełchatów.
Tel. 607-377-105
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę leśną
o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826

Zapisy tel. 731 668 730

Sprzedam działkę budowlaną
7arów, cena 80tys.
Tel. 601-831-509

www.ogloszeniabelchatow.pl

duże rodziny płacą mniej

10%

NA CODZIENNE ZAKUPY
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

Więcej informacji znajdziesz na www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i na carrefour.pl
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ogłoszenia

17,90 zł

Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda.
Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863

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 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

Wynajmę lokal o powierzchni
50m2 i 100m2 do nieuciążliwej
działalności gospodarczej
tel. 507-136-055

Wynajmę mieszkanie M-3, os.
Dolnośląskie I etap, od zaraz.
Tel. 603-770-417

Posiadam pokój do wynajęcia na
os. Olsztyńskim w Bełchatowie
dla jednej osoby bądź dwóch.
Tel. 512-115-383

Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka,
urokliwe miejsce otoczone lasami, Lokal do wynajęcia w centrum
niedaleko jezioro. Gospodarstwo
Bełchatowa pow. 78m2.
7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej
Tel. 572-348-427
informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przy-

SER RYCKI
W ASORT. 150G

PARÓWKI
INDYKPOLKI
1KG

lega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285

Sprzedam działkę budowlaną Bujny Książęce przy Patykach o pow. Sprzedam dom w centrum Beł0,85h
chatowa blisko Urzędu Miasta
Tel. 601-150-086
Tel. 607-887-626, 574-183-954

W Carrefour
DO
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O F E R TA WA Ż N A
11.08 - 24.09.2017 r.

2,49 zł
MLEKO
WYDOJONE
BEZ LAKTOZY
1,5% 1L

3,19 zł

2,79 zł

LEON SOK
W ASORT 1L

Sprzedam kanapę narożną +fotel
w kolorze brązowym. W komplecie duże poduszki kolor kremowy
.Cena do uzgodnienia.
Tel.663-558-868

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
Poszukuję elektryków do pracy w
Niemczech
trager@trager.pl
Zatrudnię kierowce kat. C+E
w transporcie miedzynarodowym. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o prace,jazda z zachowaniem czasów pracy.
Tel. 785-254-775
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
Przyjmę szwaczkę na stębnówkę
stala praca.
Tel. 608-172-455
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 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
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Przegląd Bełchatowski

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

ka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664

Zatrudnię doświadczonego kucharza lub kucharkę do pracy w
restauracji.
Tel. 604-204-058

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

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 : 6 500 zł
Tel. 518-940-757
Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810

USŁUGI
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kost-

Usługi stolarskie, schody drewniane, balustrady drewniane, drzwi,
sztachety, zadaszenia i tarasy
drewniane.
Tel. 609-570-374
Szlifowanie, równianie, polerowanie betonu, żywic itp.
Wykonywanie posadzek żywicznych
Tel. 510-047-022
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

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

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

nudy w pracy ?....

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!

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55

15

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

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

www.materacekolo.sklep.pl

SPRAWDŹ,

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

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

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

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

prawdziwe

na cały asortyment

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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