Bądź na bieżąco! www.ddbelchatow.pl
ZAMÓW
REKLAMĘ

w Przeglądzie
Bełchatowskim
0-45-99
-4
0
9
7
l.
e
t

Przegląd
dwutygodnik

BEŁCHATOWSKI

GAZETA
BEZPŁATNA
numer: 7/2018(223)
z dnia: 13.04.2018 r.
nakład:

12.000 egzemplarzy

Kwitnące Rabaty

5%, 10%, 15%

Bełchatów, ul. Piłsudskiego 15 (naprzeciwko Urzędu Skarbowego)
tel. 44 632 30 99, www.belchatow.majsterplus.com

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
16.04.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
16.04.2018
4. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
16.04.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
16.04.2018
6. aDR podstawowy
19.04.2018
7. aDR cysterny
19.04.2018
8. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
21.04.2018
9. Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym
21.04.2018
10. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, walce drogowe – klasa III
23.04.2018
11. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
23.04.2018
12. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
04.05.2018
13. wózki widłowe z egzaminem UDT
06.05.2018
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
codziennie lub weekendy

80

Odkrywka Złoczew coraz
bliżej. Greenpeace chce
zablokować inwestycję str. 2

Uwaga!!! Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości
do 80%, dla pracowników mikro, małychi średnich przedsiębiorstw
oraz właścicieli firm, po szczegóły zapraszamy do naszego biura.

e-mail: biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37, fax: 44 789 04 84
kom. 603 639 366, 695-949-176, 697 999 131

www.materacekolo.sklep.pl

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

Wiosna w Majster Plus!

materace  łóżka
SKLEP FIRMOWY
ul. Wojska Polskiego 115
Bełchatów [obok stacji „MOYA”]

Fałszywy policjant
żądał łapówki str. 5

WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI
rabaty do
%

tel. 44 30 70 200
730 900 906

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

60

GODZINY
OTWARCIA:
pn.-pt. 10:00-19:00
sobota. 09:00-14:00
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28 marca Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wydała pozytywną decyzję środowiskową dla
odkrywki Złoczew. Ten długo oczekiwany dokument otwiera drogę do rozpoczęcia starań o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla. Tymczasem kilka dni po oﬁcjalnym ogłoszeniu decyzji do redakcji wpłynęło pismo
z Greenpeace, w którym ekolodzy wyrażają swój ostry sprzeciw dla kopalni i zapowiadają odwołanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Odkrywka Złoczew coraz bliżej.
Greenpeace chce zablokować inwestycję

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sławomir Zawada, prezes
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna pozytywną
decyzję łódzkiego RDOŚ skomentował w ten sposób: - To
dobra wiadomość dla Elektrowni Bełchatów, największej w Europie elektrowni zasilanej węglem brunatnym o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ zasoby istniejącej kopalni będą się wyczerpywać.
Tak jak wyczerpywała się
cierpliwość w oczekiwaniu na
tę decyzję. Przypomnijmy PGE
GiEK S.A czekało na nią co najmniej od kilkunastu miesięcy.
Regionalny Dyrektor Ochro-ny
Środowiska w Łodzi kilkukrotnie bowiem przekładał wydanie
dokumentu, tłumacząc to m.in.
konsultacjami społecznymi czy
koniecznością
uzupełnienia
przedłożonego raportu środowiskowego.
- Opracowanie raportu środowiskowego to proces złożony i wielowątkowy. W procesie
przygotowania całej dokumentacji brali udział eksperci branżowi, niezależne podmioty, jednostki naukowe i instytucje, ale
przede wszystkim pracownicy Kopalni Bełchatów i centrali PGE GiEK. Wymagało to dużego nakładu pracy oraz czasochłonnych i wielokierunkowych
uzgodnień i analiz – mówi Marian Rainczuk, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Budowa kopalni w Złoczewie to strategiczna nie tylko
dla naszego regionu, ale i województwa inwestycja. Odkrywka, to bowiem przedłużenie ży-

Decyzja
środowiskowa
otwiera drogę do rozpoczęcia
starań o uzyskanie koncesji na
wydobycie węgla. Odpowiedni
wniosek do Ministerstwa Środowiska PGE GiEK planuje
złożyć w połowie 2018 r., po zakończeniu prac związanych z
dostosowaniem dokumentów
planistycznych gmin. Uzyska- prezes lokalnego Stowarzyszenie koncesji planowane jest w nia „Nie dla odkrywki Złoczew”.
trzecim kwartale 2018 r. KolejGreenpeace podkreśla, że
nym etapem będzie pozyskanie powstanie Złoczewa to wysiezgód korporacyjnych dla reali- dlenie kilkunastu miejscowości
zacji inwestycji.
na obszarze ponad 6 tysięcy hektarów. Na terenie powiatów sieTymczasem, tuż po wyda- radzkiego i wieluńskiego miałoniu decyzji środowiskowej do by zostać wykopane wyrobisko
kontrataku ruszył Greenpeace i o rekordowej w Polsce głębostowarzyszenie „Nie dla Złocze- kości 340 metrów, którego dno
wa”, obie ostro sprzeciwiają się znajdzie się 170 metrów poniinwestycji tłumacząc to degra- żej poziomu morza. Odwodniedacją środowiska.
nie wyrobiska spowoduje osuszenie od 30 do 80 tysięcy hek- Ta odkrywka to dla nas tarów gruntów, z których więkwszystkich koniec. Kilkaset ro- szość stanowią użytki rolne. Na
dzin zostanie wysiedlonych, by
wykopać wyrobisko i usypać
zwałowisko zewnętrzne, kilka
tysięcy gospodarstw rolnych
zrujnuje brak wody. Wiemy, jaką
katastrofę społeczną i ekologiczną spowodowały odkrywka
Szczerców i Bełchatów a także
odkrywki konińskie. Nie chcemy przeżywać tego samego –
stwierdził Stanisław Skibiński,

 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

przyrody, Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Nie zgadzamy się, by interesy lobby
węglowego były ważniejsze niż
przyszłość mieszkańców Złoczewa i okolic. Poza tym, spalanie
węgla brunatnego to archaizm,
szkodzący zdrowiu ludzkiemu i
niszczący klimat naszej planety. Będziemy składać odwołanie
do Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska – powiedział dr hab.
Leszek Pazderski, ekspert Greenpeace Polska ds. polityki ekologicznej.

cia bełchatowskiej elektrowni i zachowanie zatrudnienia
dla tysięcy energetyków. Szacuje się, że złoczewskie złoże to
600 mln ton węgla brunatnego,
2 - 2,5 tysiąca miejsc pracy dla
mieszkańców z tamtejszego rejonu i zatrudnienie dla sporej
części górników z Bełchatowa,
którzy będą niezbędni przy budowie kopalni i szkoleniu załogi.

(Wybielanie,Licówki)

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Czym takowe może skutkować? Z pewnością wydłużeniem
całej procedury, bo jak podkreśliła nam w rozmowie telefonicznej
Monika Jakubiak-Rososzczuk,
rzecznik prasowy GDOŚ każtym nie koniec negatywów jakie dorazowe odwołanie, to ponowwymienia Greenpeace.
na analiza dokumentów, zarówZdaniem organizacji RDOŚ no raportu środowiskowego jak
w Łodzi wydając pozytywną de- i samej decyzji wydanej przez
cyzję, wydał wyrok śmierci na RDOŚ. Dopiero po ewentualrzekę Oleśnicę, która zostanie nym wydaniu przez Generalną
w znacznej części mechanicz- Dyrekcję ostatecznej decyzji śronie zniszczona. Z kolei lej de- dowiskowej inwestor, czyli PGE
presji osuszy ujściowy odcinek GiEK S.A, będzie mógł się ubierzeki Pysznej oraz chronione gać o koncesję na wydobycie węsiedliska przyrodnicze na tere- gla ze złoża Złoczew.
nie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.
W dniu zamknięcia bieżące- W naszej ocenie decyzja
środowiskowa dla odkrywki Złoczew łamie Ustawę o ochronie

go wydania Przeglądu Bełchatowskiego, żadne dokumenty do
GDOŚ ze strony ekologów nie
wpłynęły. 
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Od niedawna górka na osiedlu Dolnośląskim w okolicach miejskiego lodowiska przechodzi rozbudowę. Ciężki sprzęt przede wszystkim powiększa wzniesienie przygotowując ciekawą atrakcję na zimowe miesiące.

Powstaje nowa atrakcja na Dolnośląskim

Górka na osiedlu Dolnośląskim istnieje od kilkudziesięciu
lat. Niegdyś na jej tyle wybudowane były ławki, które tworzyły
widownię dla niewielkiego amfiteatru. Nieco starsi mieszkańcy z pewnością pamiętają koncerty, które tam się odbywały. Muszla koncertowa zniknęła bardzo dawno temu, a ławki i
stopnie na górce zaczęły ulegać
dewastacji.
Górka - kiedy oczywiście pozwalała na to pogoda - służyła już tylko do zimowych szaleństw. Nie da się też ukryć,
że pozostałości po amfiteatrze ani ładnie nie wyglądały, a tym bardziej nie były bezpieczne. Urzędnicy zdecydowali by wzniesienie nie tylko nieco
przebudować, ale też stworzyć
nową miejską atrakcję.

- Przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku,
że demontaż tych betonowych
stopni przyniósł by więcej komplikacji niż usypanie kolejnych
warstw ziemi. Zdecydowaliśmy
więc, by dosypać ziemi, która
podwyższy to sztuczne wzniesienie, a betonowe pozostałości
niejako je „usztywnią”, mamy
bowiem bardzo konkretny pomysł na to miejsce. Chcemy na
kolejny zimowy sezon wyposażyć Miejskie Centrum Sportu,
które administruje pobliskim
lodowiskiem w dwie śnieżne armatki. Tym samym uniezależnimy się od kapryśnej aury i będziemy mogli naśnieżać górkę
tworząc dla dzieciaków miejsce
do zimowych szaleństw - wyjaśnia Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa 


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

(budynek Gabriel)
pn. - pt. 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 14.00
huswkuchniprzystole

Rowery komunijne

www.ogloszeniabelchatow.pl

ul. 1 Maja 1, Bełchatów

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

od 749 zł !

do kuchni  jadalni  salonu

wieści z miasta i regionu



Bełchatów, ul. Czapliniecka 63
Telefon: 601-669-474
sklep@rowery-stylowe.pl
Pn-Pt : 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 14:00
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Są ciche i wygodne, a przede wszystkim przyjazne środowisku. Sześć nowych autobusów pojawi się na bełchatowskich ulicach. Trzy z nich zasilane będą energią elektryczną

Nowoczesne i ekologiczne
emzetki będą wozić bełchatowian

www.ogloszeniabelchatow.pl

Trzy autobusy elektryczne
i trzy, spełniające unijną normę emisji spalin Euro 6, będą
obsługiwać miejskie linie. Na
zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową infrastruktury do obsługi pasażerów miasto dostało z Unii Europejskiej 7 mln 496 tys. zł i
jest w trakcie ogłaszania przetargu. Nowoczesne emzetki
mogą pojawić się na początku
przyszłego roku.
Jak jeździ się ekologiczną komunikacją, wielu bełchatowian już wie. W ostatnich miesiącach Miejski Zakład Komunikacji testował
trzy autobusy. W marcu pasażerów woził elektryczny ursus, wcześniej na testach były
hybrydowy solaris i niskoemisyjny autosan. Jak mówi Renata Rutkowska, prezes MZK
Bełchatów, na sprawdzian do
Bełchatowa przyjedzie kolejny, elektryczny autobus. MZK
czeka w kolejce, bo zainteresowanych miast w całej Pol-

- Cieszę się, że mamy 7,5 mln
zł z Unii Europejskiej na tę inwestycję, jest to maksymalne
dofinansowanie – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Ze względu na ochronę
środowiska i coraz większe zagrożenie smogiem stawiamy
na ekologiczne rozwiązania, a
takim jest zakup niskoemisyjnych autobusów. Bardzo nam
też zależy na komforcie pasażerów. Bełchatów ma od ponad
2,5 roku bezpłatną komunikację. To rozwiązanie się sprawdziło, chciałabym, aby miejskimi autobusami jeździło jak najwięcej osób.
Pasażerowie bardzo chwalili elektryczny ursus, który na testy
do Bełchatowa przyjechał w marcu
sce nie brakuje. Być może te- m.in. najbardziej popularną listowany będzie jeszcze przed nię nr 2, ale pojawią się także na
wakacjami.
innych trasach. Autobusy elektryczne ładowane będą w siedziNowoczesne wozy wzbogacą bie MZK przy ul. Przemysłowej
tabor MZK, który liczy w tej chwi- (przetarg obejmuje także dostarli 19 autobusów. Będą obsługiwać czenie trzech stacji ładowania).

cja Felka, przebudowa budynku
przy ul. Sienkiewicza, gdzie powstały mieszkania socjalne oraz
projekt Inwazja Talentów. JedUnijne 7,5 mln zł to blisko 70 nak większość inwestycji, na japroc. kosztów inwestycji, całość kie Bełchatów zdobył fundusze
opiewa na 10,8 mln zł. Zakup zewnętrzne, będzie realizowaautobusów to jeden z dziesięciu nych w tym roku. Największa
projektów, na jakie od 2016 roku dotacja to 9 mln 91 tys. zł na remiasto pozyskało pieniądze. W witalizację śródmieścia Bełchasumie do miejskiej kasy z róż- towa, m.in. na plac Wolności.
nych źródeł wpłynie 28 mln 518 Roboty w tej części miasta roztys. zł. W 2017 roku zakończo- poczęły się w marcu. 
ne zostały trzy z dotowanych
projektów – termomodernizamat. informacyjny Miasta Bełchatowa

DOSTĘPNY

POLSKI

wieści z miasta

GRUBY
WĘGIEL

880zł
tel. /44/ 633-38-40 | www.batis.pl
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Zapraszamy: pn.-pt. 700 - 1900 | sob. 700 do 1500
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Bełchatowscy kryminalni zatrzymali 66-letniego łodzianina, który podając się za policjanta usiłował wyłudzić 500 złotych od
kierowcy zatrzymanego do „kontroli drogowej”. Pojazd, którym poruszał się 66-latek policjanci namierzyli na terenie powiatu
piotrkowskiego. Za usiłowanie oszustwa grozi kara do 8 lat więzienia.

Fałszywy policjant żądał łapówki

O nietypowej kontroli drogowej, która miała miejsce w miejscowości Wdowin, bełchatowską policję zawiadomił 34-letni
mieszkaniec gminy Drużbice. Jak
zeznał, 10 kwietnia 2018r około
godz. 17.00 wracał z pola ciągnikiem rolniczym. Przed nim samochodem peugeot partner jechał
jego kolega. Został zatrzymany
do kontroli drogowej przez osobę
podającą się za policjanta kryminalnego. Mężczyzna ten najpierw

zażądał dokumentów od pojazdu,
po czym stwierdził, że z uwagi na
zły stan techniczny wzywa lawetę z Łodzi. Stwierdził, że może im
„odpuścić” jeśli zapłacą mu 500
złotych. Kiedy 34-latek poprosił
o okazanie legitymacji służbowej,
wówczas rzekomy policjant zawahał się i powiedział, że tym razem im daruje, po czym pozwolił jechać dalej. Zawiadamiający opisał wygląd mężczyzny oraz
białego fiata 500 na łódzkich nu-

Wpadli z narkotykami

BIURO POSELSKIE
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
97-400 Bełchatów

pn., śr., czw. 1530-1830

DARMOWE
PORADY PRAWNE
środy godz. 1600-1700
Zapraszam!

Małgorzata Janowska
Poseł na Sejm RP z Bełchatowa

wieście z komendy

Rankiem 12 kwietnia 2018 roku dzielnicowi w trakcie obchodu osiedla Binków, zauważyli poszukiwaną do
odbycia kary pozbawienia wolności, znaną im osobiście
37-letnią bełchatowiankę. Kobieta szła w towarzystwie
młodego mężczyzny. Z posiadanych przez mundurowych
informacji wynikało również, że kobieta mogła posiadać
przy sobie narkotyki. Dzielnicowi potwierdzili tę informację. W torebce kobiety policjanci znaleźli dwie „dilerki” z białym proszkiem oraz wagę elektroniczną. Bełchatowianka została zatrzymana. Jej 20-letni znajomy również został zatrzymany, bo posiadał przy sobie 4 torebki
foliowe z białym proszkiem. Badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczone substancje to pochodne mefedronu. Zgodnie z polskim prawem posiadanie środków
odurzających zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia
wolności. 

cie piotrkowskim, kryminalni „namierzyli” poszukiwane
auto i zatrzymali mężczyznę
związanego z tą sprawą. To
66-letni łodzianin. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo
grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatowscy dzielnicowi zatrzymali poszukiwaną do odbycia kary 37-letnią kobietę, przy której zabezpieczyli środki
odurzające. Do policyjnego aresztu traﬁł także 20-letni znajomy kobiety, który
posiadał przy sobie kilka działek narkotyków. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat więzienia.

merach rejestracyjnych, którym się poruszał. Dodał także, że nieumundurowany
mężczyzna sygnał do zatrzymania podał ręką. Wyjaśniając tę sprawę policjanci zaczęli od ustalenia właściciela pojazdu. Jak się okazało,
został sprzedany i nieprzerejestrowany. Dzięki wnikliwej analizie zebranych informacji, 12 kwietnia w miejscowości Krzepczów w powie-
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Starosta Waldemar Wyczachowski, Regionalna Izba
Gospodarcza w Bełchatowie i partnerzy zapraszają

26 kwietnia 2018 r. na

W programie pokazy, wystawa ﬁrm, wykłady ekspertów,
ﬁnał konkursu „Firma na medal” i loteria fantowa.
Udział w forum jest bezpłatny. Wstęp na wystawę ﬁrm
wolny dla wszystkich.
Miejsce: Bełchatów, hala widowiskowo-sportowa
Rejestracja i więcej informacji:
www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, jako jedyny
z Łódzkiego, reprezentował województwo na Kongresie Powiatów
„Dobry Zawód” we Wrocławiu. „Energetyka” zaprosiło do udziału w
wydarzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszeniu szkoły
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoła promowała nowoczesne
kształcenie w branży elektronicznej i elektrycznej.

Minister wyróżniła
szkołę z Bełchatowa

www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
www.ogloszeniabelchatow.pl

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:

536-860-730

Nasz region i szkoły Łódzkiego reprezentowali we Wrocławiu uczniowie ZSP nr 3
oraz przedstawiciele powiatu bełchatowskiego i PGE.

Szkołę, prowadzoną przez
samorząd powiatu bełchatowskiego, reprezentowała trójka
uczniów. Jakub Jakubczyk, Mateusz Krawczyk i Paweł Drozdek zaprezentowali na swoim
stoisku różne układy techniczne. Uczniom towarzyszyli opiekunowie oraz dyrektor Piotr
Mielczarek i starosta Waldemar
Wyczachowski. Dyrektor i Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Grupie Kapitałowej PGE zaprezentowali przykład innowacyjnych
działań w zakresie kształcenia zawodowego w branży elek-

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

wieści z powiatu

ul. Przemysłowa 5/A4
97-400 BEŁCHATÓW
pn.-pt.: 900-1700

JEDYNA PRALNIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI

tryczno-energetycznej w ramach panelu dyskusyjnego. W
kongresie wzięło udział ponad
tysiąc przedstawicieli organów
prowadzących szkoły z całej
Polski oraz kuratorzy oświaty
z wszystkich województw. Gościem honorowym była Anna
Zalewska, Minister Edukacji
Narodowej.
- Jestem dumny, ze nasza
szkoła mogła uczestniczyć w
tym prestiżowym wydarzeniu,
udowadniając swoją nowoczesność, potencjał i markę - mówi
Waldemar Wyczachowski, sta-

rosta bełchatowski. - Chciałbym przypomnieć, że dzięki przychylności MEN i spółki PGE GiEK S.A. nasza szkoła została objęta patronatem
PGE. W klasach patronackich
będą kształcone przyszłe kadry dla branży energetycznej.
Uczniowie będą brali udział w
wizytach zawodoznawczych na
terenie kopalni i elektrowni w
Bełchatowie, odbędą praktyki,
a także dodatkowe szkolenia.
Dla najzdolniejszych ufundowane zostaną stypendia. 

Michał Bajor, jeden z najbardziej charyzmatycznych i popularnych polskich artystów już po raz kolejny odwiedzi Bełchatów. Koncert, który odbędzie się w sali teatralno – widowiskowej MCK Gigantów Mocy zaplanowano na 12 czerwca.

Michał Bajor w Bełchatowie
„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
tytuł nosi najnowsza trasa koncertowa Bajora, to prezentacja piosenek z
dwupłytowego albumu pod tym samym tytułem. To muzyczna historia
utworów, które napisane i przetłumaczone specjalnie dla niego, przez
najlepszych autorów i kompozytorów, pozwoliły artyście stworzyć własny, niepowtarzalny teatr piosenki. Wybrane z kilkuset i nagrane na
nowo z jego dzisiejszą dojrzałością,
są niejako podsumowaniem muzycznego dorobku tego charyzmatycznego aktora i pieśniarza.
Podczas wieczoru artysta w towarzystwie zespołu zaprezentuje
najważniejsze utwory ze swojej 45letniej działalności artystycznej. 
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Po ogrodzeniach murowanych czas na
ogrodzenia palisadowe na słupkach stalowych

ne są punktowo ale z zachowaniem zasad, dotyczących strefy przemarzania gruntu, szerokości oraz długości otworu dostosowanego do konkretnego
modelu ogrodzenia. Beton który jest użyty do montażu powinien być również wykonany
zgodnie ze sztuką budowlaną.
Jako kolejną zaletę można wyróżnić systemowe rozwiązania. Przęsła montowane są do słupków za pomocą
specjalnych uchwytów . Każdy uchwyt wykonany jest z
otworami podłużnymi, dzięki
czemu materiał dobrze reaguje na zmiany temperatur. Bramy i furtki wyposażone są w
zawiasy regulowane, które pozwalają w prosty i łatwy sposób podregulować skrzydła
bramowe. Oprócz tego mankamentu stają się praktycznie
bezobsługowe.

/systemyogrodzeniowe

Bełchatów ul. Przemysłowa 5
tel. 508-329-989
www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl

Do policyjnego aresztu traﬁł 25-latek, który spowodował kolizję drogową i uciekł z miejsca zdarzenia.
Mężczyzna w chwili zatrzymania miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pijany drifter na Staszica
W środę, 11 kwietnia 2018
roku, tuż przed godz. 20.00, dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej przy ul.
Staszica w Bełchatowie. Zgłaszający poinformował, że kierowca czarnego BMW, skręcając w ul. Węglową doprowadził
do zderzenia i nie zatrzymując
się odjechał w głąb osiedla Bin-

ków. Policjanci, którzy pojechali we wskazany rejon, zauważyli na parkingu przy ul. Turkusowej poszukiwane auto z licznymi uszkodzeniami. Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu i kilka minut później zapukali do drzwi 25-letniego bełchatowianina. Jak się okazało, mężczyzna miał ponad 2,2

promila alkoholu w organizmie.
25-latek trafił do policyjnego
aresztu. Dzisiaj usłyszał on policyjne zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

wieści z miasta i regionu

więcej aktualnych zdjęć z realizacji na

Ogrodzenie jest to inwestycja, którą każdy klient zostawia sobie na koniec budowy
wymarzonego domu. Często
wolimy ulokować swoje środki w wykończenie wnętrza naszego gniazda i brakuje funduszy na zakończenie. Z pomocą przychodzą właśnie ogrodzenia palisadowe na słupkach
stalowych. Cena kompleksowej usługi jest niższa średnio o
30% w porównaniu z ogrodzeniami murowanymi.
Odpowiednio
wykonane ogrodzenie palisadowe powinno cieszyć nasze oko przez
bardzo długi czas. Nawet do 30
lat. Wpływ na ich żywotność
ma również kilka czynników. O
etapie produkcyjnym oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym
napiszemy następnym razem.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Ogrodzenia
palisadowe
na słupkach stalowych stanowią największa alternatywę
dla ciężkich ogrodzeń murowanych. Dzięki ogromnej dostępności wzorów oraz różnorodności wymiarów pasują do
nowoczesnego budownictwa
jak i również do starszych domów. Ich lekka forma podkreśli kształt każdej inwestycji i
zadowoli najbardziej wymagającego klienta. Ogranicza nas
tylko wyobraźnia.
Jedną z największych ich
zalet jest brak potrzeby impregnacji. Co przy ogrodzeniach murowanych jest wręcz
nakazane. Dzięki cynkowaniu
ogniowemu oraz co najważniejsze - poprzez odpowiednio przygotowane i wykonane
malowanie proszkowe, ogrodzenia palisadowe utrzymują kolor przez długie lata. Przy
wyborze standardowych kolorów jeśli ogrodzenie jest zakurzone może je w bardzo prosty sposób umyć np. karcher’em. Przy kolorach strukturalnych musimy się bardziej
przyłożyć.
Drugą ważną zaletą jest
brak fundamentu w całej linii
ogrodzenia. Słupki ogrodzenia palisadowego betonowa-

Przegląd Bełchatowski
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Wyjątkowy jubileusz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej!
W tym roku przypada 40. rocznica powstania tej placówki. Za
kilka dni dzieci i pracownicy ośrodka hucznie będą celebrować urodziny, a honorowym gościem ma być Agata Kornhauser – Duda, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej.

Agata Duda odwiedzi Dom
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

www.ogloszeniabelchatow.pl

97-425 Zelów , ul Mickiewicza 4
Tel. 880 140 459 [wjazd od ul. Poznańskiej]
e-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub nas na facebooku

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

Wesela, Chrzciny

wieści z regionu

Restauracja DAJANA Bełchatów
ul. Sienkiewicza 80, tel: 692-467-129

Pani Prezydentowa potwierdziła w tym tygodniu swoją wizytę w Dąbrowie Rusieckiej, która ma przypaść na 19 kwietnia.
- Ogromnie ucieszyliśmy
się na wiadomość, że Pierwsza
Dama zaszczyci nas swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu
– mówi Lidia Szymańska, dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie. - Jednak wizyta Pani
Prezydentowej w naszej placówce to nie przypadek. W ubiegłym roku wraz w wychowankami dwukrotnie spotykaliśmy
się z Pierwszą Damą w Warszawie. Były to dla obu stron bardzo miłe chwile, dlatego korzystając z okazji zaprosiliśmy panią Agatę Kornhauser – Dudę na
jubileusz naszego domu. Na uroczystość zaproszonych zostało również wielu gości, a wśród
nich byli wychowankowie i pracownicy Domu Dziecka.

Krwiodawcy z Klubu HDK przy
Elektrowni Bełchatów znów w akcji...
cy przy Elektrowni Bełchatów
zorganizował akcję oddawania krwi. Akcja odbyła się w
Domu Parafialnym przy Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bełchatowie na osiedlu Dolnośląskim.
W tym dniu krew oddało 32
osóby, a Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wzbogaciło się o
14400 mililitrów tego bezcenDrugi raz w tym roku 23 nego leku.
marca 2018r Klub HonoroKażda osoba, która oddawych Dawców Krwi działająła krew podczas tej akcji otrzy-

mała upominek ufundowany
przez naszych strategicznych
sponsorów, jakim jest Kino
Helios , Market Brico Marche,
trzeci sponsor siłownia GYM
CITY ufundowała zaproszenia na siłownię. Zarzęd klubu
dziękuje wszystkim którzy oddali krew i podzielili się cząstką Siebie dla ratowania życia.
Hojnym sponsorom, organizatorzy akcji, serdecznie dziękują i proszą o dalsze wspieranie ideii krwiodawstwa. 
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Ewa Farna i formacja Happysad to gwiazdy tegorocznych XXXIX Dni Bełchatowa. Święto miasta - podobnie jak w roku ubiegłym - odbędzie się na przełomie
czerwca i lipca. W sobotę, 30 czerwca i w niedzielę,
1 lipca koncerty będą się odbywać w parku przy Muzeum Regionalnym.

Farna i Happysad
na Dniach Bełchatowa


sprzeda¿ opon nowych i u¿ywanych

serwis opon i monta¿

wymiana klocków i tarcz hamulcowych

Będzie ulica Danuty Siedzikówny „Inki”. Na
sesji sesji Rady Miejskiej taką decyzję podjęli radni. „Inka” będzie patronować dotychczaul.niewielka
Cegielniana
20B mięsowej ulicy Wąskiej. To
uliczka
dzy pl. Wolności, a ulicą Grota - Roweckiego.

Kolejna ulica
zmieni nazwę
Czynne:

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


sprzeda¿ opon

nowych i u¿ywanych


serwis opon i monta¿


wymiana klocków

i tarcz hamulcowych

największych, energetycznych
hitów, takich jak „Miłość to nie
pluszowy miś”, czy „Łydka”.

słuchaczy, wydając takie hity
jak: „Cicho”, „Ewakuacja”, „Bez
Łez”, „Bumerang”. Farna wystąpi w Bełchatowie 30 czerwca.

Z wnioskiem o przemianowanie ulicy już kilka miesięcy temu wystąpili członkowie
Społecznej Inicjatywy PatrioEnergii i fanów z pewnością
tycznej „Razem”, po kilku nienie zabraknie również na konudanych próbach na przedSzczegółowy i oficjalny har- świątecznej sesji radni przecercie drugiej gwiazdy tegorocznych Dni Bełchatowa. Ewa monogram XXXIX Dni Bełcha- głosowali go pozytywnie ZdaFarna, która szturmem pod- towa zostanie ogłoszony naj- niem radnych, którzy przychybiła i nadal podbija polskie li- prawdopodobniej już w przy- lili się do uchwały, nowa pasty przebojów i serca polskich szłym tygodniu. 
tronka będzie wzorem patrio-

tyzmu dla młodych bełchatowian.
Jak podkreślają urzędnicy, w przeciwieństwie do poprzednich zmian nazw ulic, ta
najświeższa nie spowoduje dodatkowych kosztów dla mieszkańców. Wąska jest bowiem
ulicą niezamieszkałą, żadna
firma nie ma też przy niej swojej siedziby. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Happysad, to obecnie jeden
z najpopularniejszych polskich
zespołów z nurtu rocka regresywnego. Muzycy ze Skarżyska
Kamiennej na swoim koncie
mają już trzy platynowe i cztery złote płyty i grubo ponad tysiąc koncertów, zawsze z rekordową frekwencją. Zapewne i w
Bełchatowie 1 lipca nie zabraknie chętnych do wysłuchania

wieści z miasta i regionu
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Po równo piętnastu miesiącach z funkcją pierwszego trenera PGE GKS Bełchatów żegna się Mariusz Pawlak. Nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny został Artur Derbin, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2018/19.

Derbin zastąpił Pawlaka

20,90 zł
22,90 zł

fot. gksbelchatow.com

www.ogloszeniabelchatow.pl

MIRUNA FILET Z/S
ABRAMCZYK 1KG
KASZUBSKIE KORECZKI
SEKO1KG
l BECZKA ŚLEDZI Z SUSZONYM
POMIDOREM SEKO 550G
l BECZKA ŚLEDZI Z SUSZONYMI
ZIOŁAMI SEKO 550G

10,90 zł

O F E R TA
WA Ż N A

9.04 - 6.05.2018 r

22,90 zł

PŁAT Z MAKRELI
Z PIEPRZEM
AJEXPOL 1KG

Umowa z Mariuszem Pawlakiem, która miała obowiązywać
do 30 czerwca 2018 została rozwiązana we wtorek przed południem na mocy oświadczenie
złożonego przez klub. Były już
trener „Brunatnych” prowadził
zespół od 10 stycznia 2017 roku.
W tym czasie biało-zielono-czarni wygrali 15 z 38 meczów na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Porażek było 14,
a remisów 9. Bilans bramkowy to 51:50. O ile jednak PGE
GKS radził sobie dobrze pod
jego wodzą na własnym boisku,
to już na wyjeździe było dramatycznie słabo, bo tak trzeba

ocenić zaledwie cztery zwycięstwa w dwudziestu starciach.
W oficjalnym komunikacie
zamieszczonym na oficjalnej
stronie internetowej górniczego
klubu znajdziemy też podziękowania dla szkoleniowca.
Trenerowi Mariuszowi Pawlakowi, który przejął zespół w
trudnym momencie i zapewnił
w minionym sezonie utrzymanie w lidze dziękujemy za wysiłek włożony w pracę na rzecz
górniczego klubu i życzymy powodzenia w realizacji nowych
wyzwań.
Niedługo później po komunikacie dotyczącym zwolnie-

nia Mariusza Pawlaka oficjalnie ogłoszono, że nowym trenerem „Brunatnych” zostanie
Artur Derbin, który po dopełnieniu wszelkich formalności
już spotkał się z zawodnikami
i w samo południe poprowadził
swój pierwszy trening.
W sobotę nowy szkoleniowiec bełchatowian stanie przed
bardzo trudnym zadaniem.
PGE GKS czekają bowiem derby z ŁKS-em Łódź. Dobrą informacją jest to, że spotkanie to
odbędzie się ba GIEKSA Arenie, gdzie biało-zielono-czarni
rzadko kiedy zawodzą. 

Takiego wyniku spotkania pomiędzy kutnowskim KS-em, a Zjednoczonymi Gmina Bełchatów nie spodziewał się chyba nikt. Podopieczni Andrzeja Grzegorka rozbili rywala w pył, wygrywając 30-0 (!).

sport

Zjednoczeni przegrali mecz aż 30:0!
Mecz odbył się 30 marca
w ramach rozgrywek IV ligi.
Od pierwszej minuty dominacja KS-u nie podlegała dyskusji. Wynik już w trzeciej minucie
powinien otworzyć Michałek,
który podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze.
Bramkarz bełchatowian wykazał się jednak refleksem i sparował uderzenie na rzut rożny. Wielkie strzelanie przy Kościuszki rozpoczął Kamil Zagajewski, który w 5. minucie wpakował piłkę do siatki. Po kwadransie kutnianie prowadzili już 5-0 i niemal każda kolejna
akcja w ich wykonaniu kończyła się powiększeniem prowadzenia. Do przerwy podopieczni Andrzeja Grzegorka zaaplikowali bełchatowianom 16 bramek, wyrównując tym samym

klubowy rekord, jakim było zwycięstwo nad Victorią Grabów.
Po zmianie stron kutnianie,
głodni kolejnych bramek, nie
zwolnili tempa i raz za razem
stwarzali zagrożenie pod bramką gości. Bezradny goalkeeper
Zjednoczonych jeszcze czternastokrotnie musiał wyciągać pił-

kę z siatki. Ozdobą spotkania
było bez wątpienia trafienie z
64. minuty, kiedy na listę strzelców wpisał się Jan Nadolski, pokonując Piotra Płuciennika uderzeniem z przewrotki.
W efekcie tak dotkliwej porażki Zjednoczeni wycofali się z
rozgrywek IV ligii. 
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Kompleks reakcji, które prowadzą do wytworzenia ciepła w organizmie to właśnie termogeneza. W
sumie brzmi prosto, choć cały proces jest dosyć złożony, bo działanie
termogeniczne mogą mieć mięśnie
(termogeneza drżeniowa) i na przykład pokarm (termogeneza bezdrżeniowa). Dlaczego więc kojarzy się
to nam z odchudzaniem? Bo część
tych reakcji odbywa się kosztem
naszej tkanki tłuszczowej, która
jest wielkim magazynem energii dla
wytwarzania ciepła właśnie.

Niech ciało zadrży
Ktoś może zapytać, po co właściwie nam jeszcze taki wewnętrzny termostat, skoro mamy ubrania
i kaloryfery? Otóż termogeneza nie
służy tylko do podgrzewania ciała,

Farmaceuta radzi

Termogeneza
Termogeneza to pojęcie, które często kojarzy się z odchudzaniem. I słusznie. Jednak, aby zaprząc procesy
termogeniczne do spalania tkanki tłuszczowej, trzeba
trochę wysiłku, kęs odpowiednich składników i łyk odżywczej wiedzy. Gotowi na taki koktajl termogeniczny?

by miało odpowiednią temperaturę. Zachodzi także na skutek wielu
przemian wewnętrznych, gdy nasze ciało musi sobie jakoś radzić
z nadmiarem powstającym energii. Taką fabryką, w której powstaje energia każdej komórki ludzkiego ciała są na przykład mitochondria, gdy one muszą mocniej pracować także wytwarzane jest ciepło.
Czy wiesz, że „gęsia skórka” to
pozostałość z czasów gdy naszych przodków pokrywała gęsta sierść?
Dieta termogenicznaWróćmy
jednak do początku i dwóch tajemniczych pojęć: drżeniowa i bezdrżeniowa. Tę pierwszą można w
bardzo łatwy sposób sprawdzić
na sobie w chłodny dzień lub wieczór. Gdy powietrze robi się rześkie, a na sobie mamy tylko cienką
koszulkę, to najpierw widzimy na

sobie tzw. „gęsią skórkę”, a potem
zaczynamy się trząść. Ta pierwsza reakcja to pozostałość z czasów, gdy praczłowiek pokryty był
gęstą sierścią. Na skutek zimna
kurczą się mięśnie przywłosowe.
U zwierząt objawia się to nastroszeniem sierści. Dzięki temu pojawia się większa warstwa izolacyjna.
Włosów wprawdzie jest tyle samo,
ale dochodzi grubsza warstwa
uwięzionego między nimi powietrza, które też działa izolacyjnie.
Nasz mózg szybko się orientuje, że
mizerne owłosienie ciała współczesnego człowieka nie daje mu spodziewanej ochrony. Stroszenie włosów już nie wystarcza i żeby jakoś
bronić się przed wychłodzeniem
obkurczają się naczynia krwionośne narażone na wychłodzenie.
Dzięki temu mniej schłodzonej
krwi dociera do wnętrza ciała. Potem pojawia się mimowolne drże-
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nie mięśni – termogeneza drżeniowa. Ta reakcja ma głęboki sens.
Kurcze włókien, to praca mechaniczna podczas której organizm
produkuje ciepło.

gnących schudnąć. Węglowodany
podnoszą metabolizm w mniejszym
stopniu niż białka. Dieta bogata w
białka ma więc znaczący wpływ na
termogenezę poposiłkową.

Dieta termogeniczna
Drugim rodzajem jest termogeneza bezdrżeniowa. W wielkim
skrócie, mówimy o niej wówczas,
gdy nasze ciało produkuje energię
z wyłączeniem mechanizmu drżenia mięśni. Nie oznacza to jednak,
że mięśnie nie mogą być zaangażowane w proces bezdrżeniowy.
Gdy pracujemy fizycznie organizm
również produkuje ciepło, choć w
pewnym stopniu jest to działanie
uboczne produkcji energii. Termogeneza bezdrżeniowa również odpowiada z podnoszenie temperatury ciała, gdy jest ono nadmiernie wychładzane. Uruchamiane są
wówczas mechanizmy przemiany
we wszystkich tkankach, wywołane wpływem hormonów. Kluczową rolę w produkcji ciepła odgrywa
także brunatna tkanka tłuszczowa.
Dotychczas sądzono, że u człowieka występuje ona tylko w okresie
niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Dziś wiemy, że występuje
także u części dorosłych.

Kompleksowe działanie
termogeniczne
Doszliśmy więc do momentu, w
którym wiemy już, że cukry zwiększają tempo przemiany materii w
mniejszym stopniu niż białka i np.
chudy biały ser nie tylko dostarczy
budulca dla naszych mięśni i kości,
ale i zmusi nasz organizm do wydatkowania większej ilości energii
niż np. banan czy słodki wafelek.
Czyli termogenezę możemy wykorzystać do procesów, które ułatwią
pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej.

Pożywienie może bowiem mieć
także ciepłotwórcze działanie i
powodować, że spalamy energię
Bardzo ciekawą formą regulacji temperatury ciała człowieka jest
także termogeneza poposiłkowa.
Pożywienie może bowiem mieć także ciepłotwórcze działanie. Po posiłku obserwujemy okresowy wzrost
natężenia przemiany materii i wydatków energetycznych organizmu. Jest to związany z trawieniem
posiłku, przyswajaniem i transportem składników odżywczych.
Na to jak wiele tego ciepła zostanie wyprodukowane wpływa ilość
pokarmu i jego skład. Do produkcji
ciepła potrzebna jest energia więc
naukowcy postanowili sprawdzić,
jak poszczególne rodzaje pożywienia wpływają na podniesienie metabolizmu. Ich odkrycie do dziś ma
ogromny wpływ na dietę osób pra-

Natura podsuwa nam także pieprz, kapsaicynę, zieloną
kawę i herbatę uczestniczące
w procesach termogenicznych.
Nie tylko jednak makroskładniki, takie jak białko, tłuszcze czy
węglowodany wpływają na termogenezę. Natura podsuwa nam także pieprz, kapsaicynę, zieloną kawę
i herbatę uczestniczące w procesach termogenicznych. Umiejętne
korzystanie z naturalnych źródeł
może więc także zwiększyć wydatkowanie energii i przy okazji wpłynąć na redukcję tkanki tłuszczowej. Ponieważ jednak proces termogenezy jest bardzo złożony to
kluczowe jest połączenie wszystkich jej komponentów. Wysiłek fizyczny to bardzo efektywne narzędzie do spalania zgromadzanych
kalorii, odpowiednia dieta bogata
w białko także pobudza przemianę materii. Jeśli do tego dołożymy jeszcze rozsądne działanie zimna na organizm i termogenne właściwości innych składników (kofeina, kapsaicyna, zielona herbata
i zielona kawa), to zauważymy, że
holistyczne podejście do procesów
regulacji temperatury może mieć
także wpływ na smukłą sylwetkę.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Walka o stałocieplność
Najważniejszą informacją, znaną wszystkim z lekcji biologii jest
stałocieplność człowieka. Przyjmuje się, że prawidłowy wynik mieści
się w przedziale 36,4–37,0 stopni
Celsjusza. Zmienia się jednak ona
w ciągu dnia, pod wpływem wysiłku, diety, stanu zdrowia, a nawet
miejsca, gdzie mierzymy temperaturę. Pod pachą prawidłowym wynikiem będzie w okolicy 36,4 °C,
ale już w uchu 37,5 °C także będzie poprawne. Co ciekawe, termo-fizjologia człowieka nie jest symetryczna. Temperatura ciała powyżej 41,5 °C może prowadzić do
uszkodzenia mózgu i śmierci. Jest
to 5 °C więcej niż norma. Jeśli obniżymy ciepłotę ciała człowieka o 5
stopni to sytuacja robi się poważna, ale nie krytyczna. O ciężkiej hipotermii mówimy gdy organizm
ma temperaturę poniżej 28 °C.
W tym miejscu warto wyjaśnić także, że termogeneza, czy procesy
termogeniczne, to nie to samo co
termoregulacja. Dokładniej termogeneza wchodzi w skład różnych
procesów regulujących ciepłotę
ciała. Gdy jest zimno uruchamiane
są mechanizmy podnoszące ciepło
wewnątrz ciała. Gdy jest ono zbyt
rozgrzane, zaczyna się proces oddawania gorąca na zewnątrz.

Przegląd Bełchatowski

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
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„Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości” – pod takim hasłem w dniach 16–18 kwietnia 2018 roku odbędzie się
w Bełchatowie X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Patronem honorowym wydarzenia został Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Kongres górniczy pod
patronatem Premiera RP

z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Trzydniowe obrady odbędą się tradycyjnie w bełchatowskiej hali widowiskowo – sportowej. Przewidziane jest uczestnictwo kilkuset osób, w tym
przedstawicieli
prestiżowych
ośrodków naukowych oraz osób
związanych z branżą górniczą i
energetyczną z kraju i zagranicy, m.in. z Kanady, Japonii, Niemiec, Austrii, Belgii, Bułgarii.
W trakcie kongresu podjęte

zostaną tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny.
Omówiona zostanie m.in. rola
węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie, inwestycje w nowe złoża, czy wykorzystanie węgla brunatnego w sposób niekonwencjonalny.
Tradycyjnie jednym z elementów kongresu będzie wie-

lobranżowa sesja wystawiennicza, podczas której swoje produkty i osiągnięcia zaprezentują firmy sektora wydobywczego
i elektroenergetycznego.
Organizatorem
kongresu jest spółka PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna, Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów oraz Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie. 

Po ponad 4 latach rodzina 37-latka, który utonął w basenie Solparku doczekała się prawomocnego wyroku
na mocy którego ubezpieczyciel ﬁrmy zatrudniającej ratowników ma wypłacić rodzinie zmarłego 160 tysięcy
odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ostateczny wyrok w sprawie odszkodowania
za śmiertelny wyapdek w Solparku

Tragiczna sprawa sięga 2013
roku. 10 września, 37-latek z
gminy Rząśnia zanurkował w
basenie w Solparku, niestety,
najprawdopodobniej w wyniku
zasłabnięcia (co wykazały późniejsze ustalenia biegłych) utonął. W toku postępowania sądowego wykazano, że do śmierci
mężczyzny przyczyniło się opieszałe działanie dyżurujących na
pływalni ratowników. Ich zbyt
późna reakcja i podjęta akcja
reanimacyjna, która rozpoczęła się dopiero 3 minuty od zauważenia mężczyzny leżącego
na dnie basenu - bezpośrednio
przyczyniły się do śmierci.

mężczyzny. Bełchatowski Sąd
Rejonowy uznał oskarżonych
winnymi i warunkowo umorzył
wobec nich postępowanie.
Orzeczenie sądu otworzyło
rodzinie zmarłego 37-latka drogę do wystąpienia z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Za bezpieczeństwo
kąpiących się w pełni odpowiadała zatrudniona przez Solpark
firma zewnętrzna i to jej ubezpieczyciel został zobowiązany
do wypłaty należnego odszkodowania.

Po niespełna 5 latach od
tragicznego utonięcia sprawa dobrnęła do końca - łódzki
sąd utrzymał wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego z Piotrkowa, na mocy któFirma zaproponowała żonie
rego rodzina tragicznie zmarłezmarłego i jej synowi po 60 tysięcy odszkodowania i zadośćuczy- go 37-latka otrzyma od ubezpienienia. Rodzina nie przystała na czyciela łącznie 160 tysięcy odtakie warunki, a sprawa trafi- szkodowania i zadośćuczynieła na wokandę piotrkowskiego nia, a chłopiec będzie otrzymySądu Okręgowego. Ten orzekł wać 500-złotową rentę. 

Dwójka ratowników przed
sądem przyznała się do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci 37-letniego

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

wobec wdowy i syna po 60 tys.
zł zadośćuczynienia oraz po 20
tys. zł odszkodowania, dodatkowo dla chłopca orzeczono 500
zł renty. Z takim wyrokiem nie
zgodził się ubezpieczyciel, który odwołał się od niego. Sprawa trafiła do kolejnej instancji
- Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Zapisy tel. 731 668 730

nowoczesność

6 października 2011 • Gazeta Lokalna

KRZYŻÓWKA
Hunt,
znana
aktorka
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Wyślij rozwiązanie na adres: konkurs@kutno.net.pl
Wśród osób, które udzielą dobrych odpowiedzi rozlosujemy upominek.

4047 m 2 w Anglii
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Kaczkę wypatroszyć, umyć.
Cebulę zrumienić na tłuszczu.
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Skrzywdzony długo pamięta”

Sudoku

Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym
dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1
do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą
się powtarzać.

żonego myślenia o przyszłości,
ponieważ mamy do czynienia z
wieloetapowym działaniem. Dla
ryby to poważna sprawa. 

źródło: kopalniawiedzy.pl

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Waga i kulki

Sudoku – (jap., sudoku; od suji wa dokushin ni kagiru,
czyli cyfry muszą być pojedyncze) – łamigłówka wymyślona i badana przez średniowiecznych matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W 1783 roku matematyk z Bazylei,
Leonhard Euler, nazwał ją „kwadratem łacińskim”. Sudoku w obecnej postaci stało się popularne na świecie dzięki
dołączaniu go do wielu gazet.

www.ogloszeniabelchatow.pl
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W miarę jak coraz lepiej poznajemy świat zwierząt, okazuje
się, że spora ich część wykorzystuje narzędzia. Dotąd opisywano tego typu przypadki wśród
małp, słoni, delfinów czy ptaków.
Teraz jednak po raz pierwszy sfilmowano rybę, która posłużyła
się skałą, by dostać się do smacznego małża. Zwierzę przekopuje
piasek, aby wydobyć małża. Potem płynie przez dłuższy czas
w poszukiwaniu odpowiedniego
terenu, gdzie można by roztrzaskać muszlę. To wymaga wytę-

Oświetla
scenę

Vizir dla
Dosi

E

SFILMOWANO RYBĘ
KORZYSTAJĄCĄ
Z NARZĘDZIA

6

Produkt
pracy
ludzkiej

I

17

Obłęd,
urojenia

15

Dodać drobno posiekany żołądek, wątróbkę, zieloną pietruszkę, majeranek, sól i pieprz. Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć,
przetrzeć przez sito i z dwoma
jajkami dodać do masy. Dobrze
wyrobić. Farszem tym nadziać
kaczkę i zaszyć otwór. Kaczkę
posolić i włożyć do brytfanny,
polać ją tłuszczem i odrobiną
wody. Piec w piekarniku na złoty
kolor. 
źródło: przepisy.net

7

9
Leśnik
z piłą
Do
12 zagięcia

Gary,
aktor z
USA
Opłata,
wartość

1 młoda kaczka (wraz
z podrobami), 2 bułki, 1 szklanka mleka, 2 jajka, 4 dag tłuszczu,
1 łyżka posiekanej cebuli, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżeczka majeranku, 2 łyżki posiekanej natki
pietruszki, sól i pieprz do smaku.

3

Kompan
Szczepka

Kaczka faszerowana na sposob tradycyjny
SKŁADNIKI:

Wyspa
koło
Australii

Spec od
światła

Kuchnia regionalna

Mamy 9 kulek tak samo wyglądających, tego
samego koloru. Osiem o jednakowej wadze i jedna
cięższa. Posiadając wagę szalową możemy wykonac
tylko dwa ważenia, by określić ze stuprocentową
pewnością, która kulka z tych dziewięciu jest cięższa. Jak to zrobić?

Ten pies zakazów... nie przestrzega

Odpowiedź: Dzielimy kulki na trzy grupy po trzy kulki. Porównujemy wagę dwóch grup. Jeśli są takie same to mamy pewność, że w ostatniej grupie trzech kulek znajduje się cięższa
kulka. Mamy za sobą pierwsze ważenie. Pozostały nam trzy
kulki bierzemy dwie z nich i kładziemy po jednej na szalce, jeśli waga wskazuje tę samą wagę to pozostaje nam jedna kulka najcięższa. Jeśli waga przeważa na którąś stronę to mamy
pewność, że na wadze leży ta najcięższa.
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WCIPY

• Kobieta budzi się rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha
w bok wymęczonego imprezą męża: – Wiesz kochanie, jaka ja
już jestem stara! Twarz mam całą pomarszczoną, biust obwisły,
oczy sine i podkrążone, fałdy na brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona. Kochanie! Proszę cię, powiedz mi coś miłego, żebym się
lepiej poczuła w nowym roku. – Eee... no... za to wzrok masz jak
najbardziej w porządku!
• Dlaczego w Wąchocku zdjęli światła że skrzyżowań? – Bo sołtys
robi dyskotekę.

fot. Łukasz Stasiak

• Teściowa chciała sprawdzić zięciów czy ją w ogóle lubią. Postanowiła, że wskoczy do studni i będzie udawała, że się topi.
Jak wskakiwała trzymała się liny. Przyjechał pierwszy zięć, no
to teściowa buch do studni. Zięciu podbiega, patrzy – teściowa.
Wyciąga ją ze studni i odnosi do domu. Rano budzi się, widzi
przed domem stoi maluch z napisem – Od teściowej dla zięcia.
Przyjechał drugi zięć, teściowa ten sam numer. Zięć ją ratuje.
Rano wstaje, a tam polonez z napisem – Od teściowej dla zięcia.
Przyjechał trzeci zięć. Teściowa stary numer. Zięć podbiega do
studni odcina linę, na której wisiała teściowa. Teściowa się topi.
Zięć rano wstaje a tam ferrari z napisem – Dla kochanego zięcia
– teść.

rozrywka

WASZE D

Przegląd Bełchatowski
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Dzialki budowlane w Kielchinowie sprzedam. Powierzchnia
1700m, warunki zabudowy z 2017r.
Tel.605-088-255

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam 2 działki po 20 arów w
Woli Mikorskiej.
Tel. 503-509-551

promocji
bez liku

19850

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

Sprzedam dom o pow. 120m2, 4
pokoje, kuchnia, łazienka, z dostępem do rzeki w sąsiedztwie
las. Teren ogrodzony w okolicach
Bełchatowa.
Apartament Biuro Nieruchomości
Tel. 517-377-575

Sprzedam działkę budowlaną 7ar.
Cena 75tys.
Tel. 601-831-509

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

Sprzedam dom w centrum na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszystkie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954

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 mieszkalny w Bełchatowie o pow. 50m2 przy ul. Grabowej 47 na działce o pow. 7arów(717m2). Działka jest ogrodzona,
prąd na działce. Woda, kanalizacja jest przy działce w drodze w bramie. Na posesji stoi duży budynek
gospodarczy. Wszystkie dokumenty
posiadam od A-Z. Ładna lokalizacja.
Tel. 518-785-556

1 opak.

POMARAŃCZE*
1 kg
kraj pochodzenia: Hiszpania/Egipt/Grecja

Sprzedam działkę o pow. 0,68ha
położonej w miejscowości Wygoda, gm. Bełchatów. Cena 8zł/m2
Tel. 515-995-044
Sprzedam działkę o pow. 1566m2

Sprzedam dom z grażem w miejscowości Ścichawa w cenie
360tys. Dom jest ozdobiony piaskowcem, a płot z odkówki.
Tel. 782-646-468

Sprzedam mieszkanie M3 przy
os. Budowlanych (Skarbek) z małym balkonem po generalnym remoncie, Ip.
Tel. 511-223-790

SKANUJ KOD
I DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O
PRODUKCIE

O W E.LEC
TYLK
LER

299

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

1 szt.

SOKOWIRÓWKA
WOLNOOBROTOWA
CR4108
150 W, 85 obr./min,
funkcja reverse

C

ogłoszenia

Dzięki swojej budowie pozwala
uzyskać gęsty sok, pełen zdrowych
substancji, które w sokowirówkach
szybkoobrotowych tracone
są wraz z miąższem. Stanowi idealny
wybór dla osób dbających o zdrowie
i ceniących smak prawdziwego
owocowego soku.

Sprzedam pilnie działkę rolno-budowlaną przy ulicy Zdzieszulickiej
o pow. 59arów.
Tel. 607-887-626, 536-853-661

Sprzedam działkę budowlaną
mieszkalno - usługową o pow.
900m2, wymiary 25x36. Media
miejskie: woda, prąd, gaz. Bełchatów, ul. Cegielniana
Apartament Biuro Nieruchomości
Tel. 517-377-575

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

Hit!

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

w Kurnosie II, warunki zabudowy
z 2013r.
Tel. 696-102-590

Sprzedam działkę pow. 2798m2
w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiej sąsiadującej z ul. Wojska
Polskiego
Tel. 661-371-826

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086

kwitnących

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

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

Oferta ważna od 10.04.2018 r. do 14.04.2018 r.
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1199

1 opak.

899

KIWI*
1 kg
kraj pochodzenia: Włochy

1 szt.

* Ceny owoców i warzyw obowiązują w dniach 10-12.04.2018 r.

foto.e-leclerc.pl

leclerc.pl

SOK JABŁKOWY 100%
TŁOCZONY
3 litry
cena za 1 litr = 3,00

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
16.04.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
16.04.2018
4. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
16.04.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
16.04.2018
6. aDR podstawowy
19.04.2018
7. aDR cysterny
19.04.2018
8. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
21.04.2018
9. Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym
21.04.2018
10. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, walce drogowe – klasa III
23.04.2018
11. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
23.04.2018
12. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
04.05.2018
13. wózki widłowe z egzaminem UDT
06.05.2018
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
codziennie lub weekendy

80

Uwaga!!! Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości
do 80%, dla pracowników mikro, małychi średnich przedsiębiorstw
oraz właścicieli firm, po szczegóły zapraszamy do naszego biura.

e-mail: biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37, fax: 44 789 04 84
kom. 603 639 366, 695-949-176, 697 999 131

SPRZEDAM- mieszkanie NOWE
tak(!) =50,3m2 gotowe do zamieszkania. OFERTA warta(!)
uwagi.Osiedle „Przytorze”.
Tel. 692-319-209
Sprzedam mieszkanie
60,50m2, 3 pokoje, 3-piętro w
bloku 4-piętrowym na os.Binków
w Bełchatowie.
Tel. 694 612 743
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, pow. 58m2, IIp., blok IV piętrowy, os. 1 Maja, Bełchatów.
Apartament Biuro Nieruchomości
Kupujący nie płaci prowizji.
Tel. 517-377-575
Pokój do wynajęcia na o. Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383
Zamienie mieszkanie lokatorskie
pow. 38m2 na większe. Kuchnia,
łazienka, 2 pokoje po generalnym
remoncie w 2015r wraz ze stolarką meblową oraz sprzętami do
uzgodnienia. Zapłacę za różnicę w metrażu ewentulanie spłacę
zadłużenie.
Tel. 508-840-419

Przegląd Bełchatowski

nika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Przyjmę szwaczkę na stebnówkę, overlock oraz prasowaczkę.
Tel. 669-936-862
Przyjmę szwaczkę , oraz prasowaczkę.
Tel. 669-936-862
Pracownik budowlany na oceplenia i wykończenia wnętrz z doświadczeniem oraz pomocnik budowlany.
Tel. 603-745-808
Zatrudnię chalupniczki: szycie
bluzek i sukienek.
Tel. 665-866-733

MOTORYZACJA

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551
Obornik Bełchatów.
Tel. 666-072-323

PRACA
Zatrudnimy (od zaraz) kucharza z doświadczeniem, warunki do uzgodnienia. Praca w Bełchatowie.
Tel. 517-324-077
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664

Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810
Skup samochodów
do wyzłomowania.
Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
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. 9-15
Tel. 790-40-45-99

Toyota Avensis kombi, diesel
2004, kolor: beżowy metalik.
Wyposażenie:ABS,elektryczne
szyby przednie, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja automatyczna, CD, el. lusterka, air
bag, alarm, czujniki parkowania
tylne, relingi dachowe, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne, komputer pokładowy,
wielofunkcyjna kierownica, hak.
Cena 16 500 zł - do negocjacji
Tel. 506-592-305
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 - spro-

Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

OGRÓD od A-ranżacji do Żywopłotu
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów
i terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża,
rekultywacja terenu, wertykulacja i
areacja, strzyżenie trawników i formowanie żywopłotów. Przycinanie
drzew, nasadzenia rolślin, nawożenie roślin, opryski, usuwanie kretowisk. Sprzątanie ogrodów po zimie,
wygrabianie liści i inne prace ogrodowe. W pięknym ogrodznie marzenia się rodzą i spełniają!
Oferta skierowana do odbiorców indywidualnych, instytucji, ﬁrm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

TOWARZYSKIE
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

Usługi stolarskie, schody drewniane, balustrady drewniane, drzwi,
sztachety, zadaszenia i tarasy
drewniane.
Tel. 609-570-374
Usługi ogrodnicze z zakresu całorocznej pielęgnacji ogrodów.
Projektowanie oraz aranżacja.
Pielęgnacja trawnika-wertykulacja, aeracja, zakładanie nowego. Przycinanie oraz formowanie roślin. Rabaty kwiatowe,
fontanny, oświetlenie ogrodu.
Wiosenne porządki w ogrodzie.
Usługi ogrodnicze-Rabat -10%
Tel. 537-673-747

SKUP AUT

NAJLEPSZE CENY

1ZŁ ZA 1KG

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

gotówka od ręki

ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

tel. 888-460-461

a
Umów się nen
ę!

bezpłatną wyc

tel. 695 955 538

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.

16/05/2017 10:21

ogłoszenia drobne

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracow-

wadzony z Niemiec i zakupiony
w 2010r
Cena: 6 500 zł
Tel. 518-940-757

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

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

15

www.ogloszeniabelchatow.pl
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99zł/m2

e-mail: kost-jack@wp.pl

 CEMENT  PCV  KRUSZYWA  PIASEK
AKCESORIA BUDOWLANE I OGRODNICZE

KOSTKA BRUKOWA

Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
tel. 661-937-265, 695-347-224

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

Wydawca: Agencja Prasowo-Reklamowa „Activ Media”, ul. Wojska Polskiego 23a, 97-400 Bełchatów | tel: 790-404-599 | e-mail: przeglad@activmedia.net.pl
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