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1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
23.07.2018 i 06.08.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
23.07.2018 i 06.08.2018
4. Wózki widłowe z egzaminem UDT
23.07.2018 i 06.08.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
23.07.2018 i 06.08.2018
6. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
23.07.2018 i 06.08.2018
7. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
20.07.2018
8. ADR podstawowy
26.07.2018
9. ADR cysterny
26.07.2018
10. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
04.08.2018
11. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
31.08.2018
12. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
31.08.2018
13. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy
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skrzydło stalowe n
komplet: ościeżnica, próg + klamka
dostępne w różnych kolorach

Koparka opuściła str. 3
bełchatowską kopalnię

POŻYCZKI
POZABANKOWE:

KREDYTY:
oferty wielu
banków w 5 min.
 nawet
do 220 000 zł
 HIPOTECZNE
i FIRMOWE


Bełchatów | ul. Piłsudskiego 1
tel: 660 326 227, 44 633 56 15

nawet do 20.000zł
 okres kredytowania
do 48 miesięcy
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 pokazy asortymentowe  wędkarskie  konkursy

!

W niedzielę wielki pokaz zabytkowych
i tuningowanych samochodów i car-audio!

Bełchatów
ul. Staszica 22

We wtorek 10 lipca rozpoczęła się akcja protestacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Podobnie jak koledzy w całym kraju, ponad dwustu bełchatowskich policjantów bierze w niej udział.
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Policjanci żądają podwyżek
i nie wlepiają mandatów
ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

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

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

Decyzja o rozpoczęciu ogólnopolskiego protestu jest efektem braku podpisania porozumienia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, które gwarantuje realizację żądań
skierowanych przez Federację
do ministerstwa 12 marca tego
roku. Czego domagają się policjanci?
- Przede wszystkim wzrostu
płac. Domagamy się by od stycznia 2019 wzrosły one o 650 zł. Zależy nam także na przywróceniu
zasad przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby, a nie
jak to jest w tej chwili na mocy
wprowadzonej w 2013 ustawy po
25 latach - wyjaśnia Andrzej Lewicki, przewodniczący zarządu
bełchatowskiego NSZZP

rzystamy z art. 41 kodeksu wykroczeń i wobec ich sprawców
stosujmy środek oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczenia - informuje Lewicki

Wśród kolejnych postulatów policjantów są: powrót do
100-procentowego uposażenia
podczas zwolnienia chorobowego (od 2014 jest to 80 proc.),
płatnych nadgodzin i waloryzacji wynagrodzeń, które od 9 lat
są zamrożone w ramach polityki
„taniego państwa”.
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Nie ma co jednak liczyć na
pobłażliwość policjantów, bo pouczenia będą wręczane w przypadkach drobnych wykroczeń
takich jak na przykład: zaśmiecanie ulicy czy przechodzenie
przez ulicę w miejscu do tego
niedozwolonym. Kierowcy z
„ciężką nogą” czy jadący na „poPonieważ przepisy zabra- dwójnym gazie” nie mają co liniają policji strajkować, dlatego czyć na pobłażliwość. Na żadforma protestu zakłada dawanie ną taryfę ulgową nie mają też
co liczyć osoby, które dopuszczą
pouczeń zamiast mandatów.
- Podejmując interwencję się poważniejszych wykroczeń,
wobec sprawców wykroczeń, ko- uczestnicy bójek czy kradzieży

w sklepie. Komitet protestacyjny wyraźnie zaznacza, że pomimo trwającej akcji „priorytetem
jest bezpieczeństwo”.
W ankiecie referendalnej,
w której wzięło udział 30 tysięcy policjantów, ponad 99 proc.
opowiedziało się za rozpoczęciem protestu. W środę 11 lipca, do akcji protestacyjnej dołączyli kolejni pracownicy służb
mundurowych - Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Jak podkreślają
organizatorzy akcji jeśli nie dojdzie do porozumienia z rządem,
we wrześniu niewykluczona jest
wielka manifestacja na ulicach
Warszawy. 

Do końca sierpnia kilka przystanków miejskiej komunikacji zostanie doposażone w wiaty przystankowe - ich lokalizację wskazali mieszkańcy.

Postawią nowe wiaty na
bełchatowskich przystankach

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

RESTAURACJA

Wesela, Chrzciny

WESELA, CHRZCINY
Restauracja DAJANA Bełchatów
ul. Sienkiewicza 80, tel: 692-467-129
ostatnie wolne terminy na 2018 rok

Niebawem pasażerowie na
kilku przystankach w różnych
częściach miasta będą mieli lepszy komfort oczekiwania
na autobusy. Na ulicach: św. F.
Kowalskiej (2 szt.), Armii Krajowej, Malinowej, Czaplinieckiej i Częstochowskiej powstaną przystanki z prawdziwego
zdarzenia.
- Wiaty będą wyposażone w
tabliczki na rozkład jazdy, znaki przystanku, kosz na śmieci
oraz stabilne ławki dla pasażerów - informuje Urząd Miasta.
Sześć wiat kosztować będzie niecałe 32 tys. złotych, ich
montażem ma się zająć firma
z Zabrza. W tej chwili na terenie całego miasta rozmieszczonych jest około stu zadaszonych przystanków. Ich miesięczne utrzymanie i konserwacja kosztuje ok. 5 tys. złotych.

- W ramach tej kwoty Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zobowiązane jest także
do mycia i czyszczenia wiat dwa
razy w roku. Warto również wspomnieć, że wszystkie zadaszenia
przystankowe są ubezpieczone.
Wszelkie uszkodzenia wiat miesz-

kańcy mogą zgłaszać do Zespołu ds. Infrastruktury Technicznej
Miasta bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 52 36 (od poniedziałku do piątku w godz. pracy
urzędu) lub całodobowo do Straży
Miejskiej pod nr tel. 986 - wyjaśniają pracownicy UM. 

W bełchatowskiej kopalni przeprowadzek ciąg dalszy. 9 lipca po blisko dwóch tygodniach swojej podróży koparka, która jest przetransportowywana z pola Bełchatów na pole Szczerców przejechała
przez obwodnicę Kleszczowa. Ważąca 8 tysięcy ton maszyna ma jeszcze do pokonania kilometr.
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Ogromna maszyna wyjechała
z bełchatowskiej kopalni
nia. Teraz zostaną one zdemontowane, a całe koło czerpakowe
będzie przerobione tak, żeby
wszystkie „wiadra” były identyczne i mogły być równomiernie rozłożone na kole - objaśnia
szczegóły Arkadiusz Błaszczyk
Zanim jednak dojdzie do remontu maszyna, która ma 40
metrów wysokości i blisko 160
metrów długości musi „zaparkować”:
- Planowanie takiej przeprowadzki to nie lada wyzwanie.
Okres planistyczny jest moc-

no wydłużony, 2 tygodnie wcześniej trzeba dopełnić wszelkich formalności, by na przykład zatrzymać ruch na drodze publicznej. 3-4 tygodnie
wcześniej trzeba też precyzyjnie zaplanować przekładanie zasilania, bo koparka porusza się dzięki energii elektrycznej - mówi Błaszczyk i dodaje:
-To wygląda trochę jak klocki,
mamy wszystko porozkładane,
a w momencie, kiedy przystępujemy do transportu wszystko musi do siebie idealnie pasować. Zaczynamy składanie i jedziemy! 

©

W polu Bełchatów koparka
wydobywała węgiel, w tej chwili maszyna, kiedy dotrze do docelowego miejsca będzie poddana gruntownej modernizacji - mycie, czyszczenie i powrót
do swojego pierwotnego trybu
pracy - czyli zbierania nadkładu.

Posługując się fachową nomenklaturą kolos, który przejeżdża z jednego wyrobiska w
drugie, to koparka SCH RS
4600x30 o numerze K 43. Swo-

ją pracę na polu Bełchatów zakończyła 27 czerwca.
- Koparka podobnie jak
wszystkie pozostałe ma tą samą

MEDI COSMETICA MEDI SPA

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
MEDI ESTETICA
PARAPETY

ROLETKI

OGRODY ZIMOWE
Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27F
I ORAN¯ERIE
¯ALUZJE



537 666 077

f /imagebelchatow

Przegląd Bełchatowski

historię 40-letniej eksploatacji. To koparka typowo nadkładowa, przyjechała, żeby wspomóc udostępnianie tych najniższych węglowych poziomów w
polu Bełchatów - wyjaśnia Arkadiusz Błaszczyk - sztygar oddziałowy oddziału G2.

- Modernizacja koparki będzie trwać ponad rok. Przede
wszystkim będzie to polegać
na zmianie koła czerpakowego, w tej chwili posiada ono 11
pełnych czerpaków i 11 półczerpaków, które to służyły do kruszenia węgla, a nie do urabia-
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Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143
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Bełchatowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy
przez wróżkę, która oferowała swoje usługi w pobliżu targowiska miejskiego. Kobieta podejrzewana jest o przywłaszczenie
sobie kwoty 570zł.

Przegląd Bełchatowski

Miała powróżyć,
a ukradła pieniądze

7 lipca przed miejskim targowiskiem w Bełchatowie mieszkankę Gminy Bełchatów zaczepiła kobieta, proponując usługi wróżbiarskie. Miała ona śniadą skórę, około 40-50 lat, 165 cm
wzrostu i była w ciąży. Prosiła o
złotówkę na wodę, tłumacząc,
że jest bardzo spragniona. Po
chwili, poprosiła jeszcze o dwa
złote, proponując usługę wróżbiarską. Po wypowiedzeniu zaklęć, oddała dwuzłotówkę właścicielce, jednak aby wróżba się
udała sama włożyła je do portfela, po czym odeszła.
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Nowoczesny rowerowy plac
zabaw, czyli raj dla amatorów
sportów ekstremalnych

wróciło do jej portfela, ale zniknęła o wiele większa kwota - 570
zł. O zajściu szybko poinformowała policję. Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania kobiety odpowiadającej rysopisowi przedstawionemu przez poszkodowaną.

Policja ostrzega przed osobami, które wróżą z ręki równocześnie opróżniając portfele. Stosowana przez fałszywe wróżki psychomanipulacja
skutkuje tym, że pokrzywdzone osoby orientują się, że zostaMieszkanka Gminy Bełcha- ły okradzione dopiero po czasie.
tów ruszyła w stronę Grocholic Dlatego gdy już dojdzie do tai dopiero robiąc zakupy w skle- kiego zdarzenia, policja apelupie zorientowała się, że nie ma je o jak najszybszy kontakt pod
pieniędzy. Co prawda dwa złote numer telefonu 997 lub 112. 

POMIAR
NAPRAWA
MONTAŻ
U KLIENTA

Zelów, ul. Sportowa 6
tel. 604 234 445
533 959 785
www.mar-plan.pl

Już we wrześniu amatorzy jazdy na dwóch kółkach będą mogli
korzystać z jednego z największych w Polsce pumptracków. Na
ponad 2100 mkw. powstaną tory dla zaawansowanych i początkujących rowerzystów. Rowerowy plac zabaw na Binkowie będzie uzupełnieniem otwartego w 2016 roku skateparku.

Powstający pumptrack jest częścią projektu „Zielony Binków”
Pumptrack to inaczej tor
złożony z garbów, zakrętów i
małych „hopek” ułożonych w
takiej kolejności, by możliwe
było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Podczas jazdy rowerzyści rozwijają swoją koordynację
ruchową oraz zmysł równowagi. - To prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową bez
względu na wiek. Jestem przekonana, że pumptrack będzie
świetnym uzupełnieniem oferty sportowej miasta dla mieszkańców w różnym wieku – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Prace na Binkowie posuwają się zgodnie z planem. Wykonawca, bełchatowska firma Rebud, wylał już nawierzchnię asfaltową na torach, gotowy jest
już także chodnik będący łącznikiem między pumptrackiem
małym i dużym. Skarpy przy
garbach są obrabiane, tak aby
w najbliższym czasie mogła zostać zasadzona trawa. Ponadto
montowana jest już także część
zaplanowanego oświetlenia. W
ramach projektu obiekt wyposażony zostanie w monitoring.
Tempo prac wskazuje na to, że
z kompleksu rowerzyści będą
mogli korzystać już we wrześniu. Koszt tej inwestycji realizowanej z budżetu miasta to 1
mln 700 tys. złotych.
Tory przy ul. Turkusowej
będą o dwóch różnych stopniach trudności. Pierwszy z
nich, tzw. Flow truck, to propozycja głównie dla starszych i
bardziej doświadczonych rowerzystów. Łączyć się tutaj będą
sekcje wyścigowe (racing) oraz

Pumptrack będzie uzupełnieniem tętniącego życiem skateparku
do oddawania skoków (flow).
Oznacza to, że adepci sportów
rowerowych będą mogli łączyć
skoki z płynną jazdą na dużych,
bezpiecznych zakrętach profilowanych. Przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności
będą mieć wysokość od 50 do
170 cm. Nie zapomniano również o najmłodszych użytkownikach, dla których powstaje
osobny obiekt. Tor składać się
będzie z niewielkich przeszkód
(od 40 do 60 cm) i przeznaczony będzie dla młodszych rowerzystów, również maluchów jeżdżących na odpychanych rowerkach.
Pumptrack to część większego projektu, w ramach
którego na Binkowie ma powstać kompleks sportowo-rekreacyjny. Ciągnąć się on będzie wzdłuż ulicy Turkusowej i,
oprócz skateparku oraz torów
rowerowych, obejmie m.in. peł-

nometrażowe boisko, siłownię
zewnętrzną i ścieżkę zdrowia.
- Projekt na zagospodarowanie tego terenu jest od kilku lat.
Jego realizacja miała kosztować blisko 13 mln złotych. Kiedy w 2015 roku przyjrzeliśmy się
inwestycji, uznaliśmy, że wspomniana kwota jest zbyt wysoka. Wtedy też zdecydowaliśmy,
że zmienimy projekt i kolejne
elementy będą budowane systematycznie – mówi prezydent
Mariola Czechowska. – Skatepark udało się zbudować za 1,5
mln zł, pumptrack za 1,7 mln zł.
Wiemy też, że koszt kolejnych
elementów nie będzie już taki
wysoki. Szacujemy, że całe zagospodarowanie wspomnianego terenu na os. Binków uda się
zamknąć w kwocie 5 mln zł.
mat. informacyjny UM Bełchatów

To wyjątkowo zuchwała kradzież - 18 lipca rano, kiedy strażacy - ochotnicy chcieli jechać udzielić pomocy oﬁarom wypadku, dokonali strasznego odkrycia - ich remiza został okradziona. Złodzieje zabrali całe wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach.

fot. facebook/OSP Drużbice

Strażacy nie wyjechali do akcji
- ktoś ukradł ich cały sprzęt
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KOSTKA BRUKOWA

 CEMENT  PCV  KRUSZYWA  PIASEK
AKCESORIA BUDOWLANE I OGRODNICZE

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

e-mail: kost-jack@wp.pl

PROMOCJA WAKACYJNA NA
- W tej chwili jedyne co możemy robić to gasić pożary, bo węży
nam nie zabrano - mówi Arkadiusz Myśliński z jednostki OSP
Drużbice.

Kompletowaliśmy
ten
sprzęt długie lata, będzie z dziesięć. Odbywało się to wysiłkiem
finansowym i gminy i powiatu.
Nie wiemy kiedy uda przywrócić podstawową działalność jednostki, bo wiadomo, że nikt nie
wyłoży takiej sumy pieniędzy na
raz - podkreśla Arkadiusz Myśliński naczelnik jednostki OSP
Drużbice.
Lista przedmiotów, które pa-

Skradziono nożyce rozpierające, pompy, 4 pilarki spalinowe, sprężarkę powietrzną, motopompę pływającą, przecinarkę spalinową do metalu i betonu,
wentylator oddymiający, opryskiwacz do gaszenia traw, 2 motopompy szlamowe, agregaty. Kilka tych sprzętów to praktycznie
nowe urządzenia z zeszłorocznych zakupów - wymienia Myśliński
Jak podkreślają strażacy, złodzieje to z pewnością nieprzypadkowe osoby, wiedzieli co brać
i przyszli po sprzęt, który łatwo
jest "upłynnić". Policja już prowadzi dochodzenie w sprawie włamania.
- Policjanci rano zabezpieczyli miejsce włamania i monitoring w Drużbicach. Wiadomo, że
złodzieje chcieli dostać się przez
drzwi, te mimo uszkodzenia nie
otworzyły się, wyważyli więc

ROWERY

okno i to przez nie cały sprzęt
został wyniesiony - mówi Marta
Płomińska z KPP w Bełchatowie
Ani policjanci ani strażacy nie
pozostawiają suchej nitki na włamywaczach. Jednostka z Drużbic będąc tuż przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 485 prowadzącej do Łodzi, wyjątkowo często
interweniuje wspomagając policję i służby medyczne na przykład w wypadkach drogowych.
Tak było chociażby 17 lipca wieczorem, kiedy przed Wadlewem
doszło do dachowania. W dniu
kiedy odkryto włamanie, tuż po
7 rano strażacy jak zwykle błyskawicznie zareagowali po raz
kolejny, na wezwanie do wypadku dwóch osobówek i to właśnie
wtedy boleśnie przekonali się o
włamaniu.
- To bulwersujące, bo ktoś
przez tych złodziei mógł stracić
życie. W sytuacjach zagrożenia
życia, każda minuta jest bezcenna, a teraz jesteśmy bezużyteczni, bo nie mamy czym pracować
- mówi rozgoryczony Arkadiusz
Myśliński. 

BEŁCHATÓW Wagant 4 2190zł
ul. Czapliniecka 63

Gazela 4

1649zł

Łap letnie

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

Szacunkowa wartość skradzionego w nocy mienia to 100
tysięcy złotych. Złodzieje ukradli praktycznie całe wyposażenie jednostki, nie wykluczone,
że pokusili się nawet na kilka
sztuk mundurów i hełmów, ale to
stwierdzi szczegółowa inwentaryzacja, która zostanie przeprowadzona popołudniu. Strażacy ochotnicy z drużbickiej jednostki
są załamani zaistniałą sytuacją.

dły łupem złodziei jest długa.
OSP zostało ogołocone z całego sprzętu do ratownictwa technicznego.
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Przyzwyczailiśmy się już do ich obecności w szkołach, biurowcach czy na dworcach. Oferują szybki zakup szerokiego asortymentu produktów - od kawy i herbaty po słodkie napoje, słodycze czy kanapki na
biletach, zniczach i prasie kończąc. Kiedy jednak sprzedający automat stanie w szczerym polu, w sąsiedztwie pastwiska i stada krów, to robi się interesująco... W Bachorzynie, tuż za Zelowem przy drodze
wojewódzkiej 484 stoi mlekomat.

Nietypowy automat stoi
w szczerym polu i ...daje mleko
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Nie dosyć, że nieoczywiste
miejsce, to i asortyment dość
rzadko, jak na automaty spotykany. Choć kiedy zacznie się tematowi mlekomatów przyglądać, to wychodzi na to, że nie
do końca tak jest... ale wróćmy
do Bachorzyna. Historia tego
konkretnego automatu zaczęła
się w Kielcach.
- Syn pojechał na wystawę
rolniczą do Kielc, tam zobaczył
automat i zaraził się tym pomysłem. Przyjechał i od razu mówił, że kupimy. Ja zachwycony nie byłem. Ale potem syn przyjechał z
maszyną, to trzeba
było już podłączyć opowiada Jerzy Drewicz właściciel gospodarstwa i dodaje: - Maszyna budzi zainteresowanie
i ciężko się dziwić,
oto przy drodze, w
szczerym polu stoi.
Z początku ludzie
myśleli, że to jest biletomat (choć w okolicy przystanku brak - przypis red.). Jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz to staramy
się podejść, pomóc, pokazać
jak to działa. Sąsiedzi też się
nadziwić nie mogli. Niektórzy,
którym pomysł się spodobał, a
sami mają swoje stado krów, to
nas pytają jak to się obsługuje,
gdzie kupić maszynę.

Mleko
jest więc zawsze świeże, nierzadko - w zależności od zapotrzebowania
- uzupełniane dwa razy w ciągu dnia. Do maszyny dostarczane jest w specjalnych pojemnikach izotermicznych, które zamieszcza się w komorach chłodZainteresowanie mlekoma- niczych urządzenia. To sprawia,
tem nie dziwi zważywszy na że napój nie ma kontaktu z pofakt jaki produkt z tej maszyny wietrzem i nie jest przelewany.
płynie - to oczywiście mleko. W Zbiorniki izotermiczne napełgospodarstwie Drewiczów ho- nia się w gospodarstwie, bezpodowanych jest ponad trzydzie- średnio po udoju krów. Maszyna
ści krów mlecznych, to właśnie samoczynnie po każdorazowym
te w najbliższym sąsiedztwie nalaniu mleka myje komorę na
mlekomatu są dostarczycie- butelki (można przywieźć swolem asortymentu do automatu. ją, można też zakupić w auto-

- Jak się raz spróbuje, to
trudno to mleko zastąpić tym
ze sklepu. Szkoda, że nie mam
bliżej, ale co drugi dzień przyjeżdżam kilkanaście kilometrów
kupuję naraz trzy, cztery butelki. Mleko jest świeże, to spokojnie wytrzymuje w lodówce, no a
poza tym z tego można zrobić
prawdziwe zsiadłe mleko, takie jakie piłam w dzieciństwie mówi pani Małgorzata z Łasku,
którą spotkaliśmy, kiedy przyjechała po kolejną dostawę
Jak podkreśla Jerzy Drewicz
w gospodarstwie produkowanych jest średnio 10-12 tysięcy
litrów mleka w miesiącu. Zapotrzebowanie mlekomatu to kilka procent tej produkcji. - Nie
narzekamy, maszyna się spłaciła...- dodaje rolnik
Mlekomaty będące pomysłem czeskich farmerów można
spotkać w niemal całej Europie.
Szczególnie sporą popularnością cieszą się wśród austriackich, francuskich i niemieckich
amatorów białego napoju, choć
i w Polsce również szybko zdomacie) i utrzymuje napój w sta- Ludzie przyjeżdżaj z Krakowa, bywają rynek, zwłaszcza w dułej, niskiej temperaturze 5 stop- Warszawy, dziwne to dla mnie, żych miastach. Trudno się dzini Celcjusza.
bo przecież tam też jest mleko.
wić tej wzrostowej tendencji,
- Mleko musi być świeże, Mnie to już ono zbrzydło - dodabez wątpienia zaletą tego typu
przecież to wiadomo, jakby było je pan Jerzy
dystrybucji jest możliwość zakwaśne czy niesmaczne, to ktoś
Są jednak tacy, którzy nad
kupów 24 h na dobę przez 7 dni
kupi raz i nie przyjedzie, bo się mlekiem z bachorzyńskiego mlew tygodniu, a co najważniejsze
natnie - wyjaśnia krótko Dre- komatu się rozpływają:
świeżego, niepasteryzowanego i
wicz
- Jeżeli tak smakuje mleko, nieodtłuszczonego (średnia zaA że się nie „nacinają”, to to przez lata, kartonik z marke- wartość tłuszczu w mleku wywracają, choć pana Jerzego po- tu w biało-czarne łatki tylko mi nosi ok.4,25 proc) mleka propularność mlekomatu nieco za- je zastępował, i niestety nieudol- sto od krowy. W przypadku badziwia
nie. Z całym szacunkiem dla bia- chorzyńskiego automatu, spęło-czarnych „dziewczyn”, mleko dzając dłuższą chwilę na obser- Potrafią się w nocy zatrzy- z mlekomatu-bene - pisze jeden wacji pasącego się bydła można
mać, kupić i od razu pić. Kupują z internautów na oficjalnym pro- również przyjrzeć się jego produkcji! 
kierowcy TIRów, lekarze i księża. filu mlekomatu

wieści z powiatu

Dobre występy
zapaśników GKS-u

97-400 BEŁCHATÓW
pn.-pt.: 900-1700

PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI
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(kat. wagowa do 44 kg), Kacper
Świercz (kat. do 48 kg), Oliwier
Matyja (kat. do 57 kg) i Dominik Stasiak (kat. do 62 kg). Tuż
za podium znaleźli się Tymoteusz Stemplewski, Franciszek
Pacyński, Jakub Rzepecki i Kamil Majda.

„Od Koft
tytuł nosi naj
wa Bajora, to
dwupłytoweg
mym tytułem
utworów, któ
maczone spe
najlepszych
rów, pozwolił
sny, niepow
ki. Wybrane
nowo z jego
są niejako po
nego dorobku
go aktora i pi

- Największe nadzieje wiązałem z Tymoteuszem Stemplewskim, niestety w pierwszej walce zawodnik uległ kontuzji i byliśmy zmuszeni wycofać się z
turnieju. Przypomnijmy Tymoteusz zdobył srebro w Turnieju
Ogólnopolskim rozgrywanym
w lutym w Pabianicach oraz w
łódzkim, majowym Turnieju
Ogólnopolskim. Niestety tym
razem się nie udało - podkreśla
Janusz Włastowski, trener sekcji zapaśniczej GKS Bełchatów

Podczas
warzystwie
najważniejsz
letniej działa
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9 czerwca w Woli Krzyszoto- Bełchatów, którzy przywieźli
porskiej odbył się Ogólnopolski cztery brązowe medale.
Turniej Młodzieży Szkolnej. Na
imprezie nie zabrakło zawodniWśród brązowych medaków sekcji zapaśniczej GKSu listów są: Miłosz Dobrzyński

Wyjątko
W tym ro
kilka dn
wać uro
hauser –

Kilka dni później, 15 czerwca kolejny podopieczny Włastoskiego - Dominik Proszak przywiózł brązowy medal przywiózł
z Olsztyna, gdzie rozgrywany
był Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny. 

Ag
Dz

Od 12 października wchodzi unijna dyrektywa dotycząca dodatkowych
oznaczeń paliw samochodowych na stacjach. Pojawią się one jako alternatywa obok znanych nam już skrótów - ON lub przekreślonego Pb.

Pojawią się nowe
oznaczenia paliw na stacjach

97-425 Zelów
, ulul.
Mickiewicza
4 4
97-425
Zelów,
Mickiewicza

Tel. 880
880 140
140 459
459 [wjazd
(wjazd od ul. Poznańskiej]
Poznańskiej)
tel.:
e-mail:
s.z.marcin@onet.pl
polub nas
nas na
na facebooku
facebooku
e-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

Wesela, Chrzciny
Restauracja DAJANA Bełchatów
ul. Sienkiewicza 80, tel: 692-467-129
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www.ogloszeniabelchatow.pl

- Nowe unijne prawo ma pomóc kierowcom w tankowaniu
najbardziej odpowiedniego paliwa do naszych samochodów.
Co ważne, oznakowanie będzie
obowiązkowe nie tylko w Unii
Europejskiej, ale też w Islandii,
Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji. Oznacza to, że wyjeżdżając
za granicę kierowcy nie będą
musieli znać lokalnych oznaczeń na dystrybutorach - informuje European Automobile
Manufacturers’ Association. 

ionu

Kształt nalepek będzie zależny od rodzaju paliwa. Na

przykład, dla benzyny będzie
koło, dla oleju napędowego kwadrat, a dla paliw gazowych romb. Na każdej z nalepek znajdować się będzie odpowiednie
oznaczenie. W przypadku benzyny będzie to literka „E” oraz
wartość procentowa sugerująca maksymalną zawartość etanolu w paliwie. Dla oleju napędowego oznakowanie będzie
zawierało literę „B” oraz zawartość procentową biokomponentów, którą dopuszcza pro-

Pani Prez
dziła w tym t
zytę w Dąbro
ra ma przypa
- Ogrom
się na wiado
Dama zaszcz
nością w tym
– mówi Lidia
tor Centrum
go do Obsłu
kuńczo-Wych
chatowie. - J
Prezydentow
ce to nie pr
głym roku w
kami dwukro
się z Pierwsz
wie. Były to
dzo miłe chw
stając z okaz
nią Agatę Kor
jubileusz nasz
czystość zap
ło również w
nich byli wyc
cownicy Dom
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ducent samochodu. Natomiast,
w przypadku paliw gazowych,
we wnętrzu rombu będą się
znajdować różne oznaczenia,
np.: „H2” - wodór, „CNG” - sprężony gaz ziemny, „LNG” - skroplony gaz ziemny oraz „LPG”
- gaz płynny.
Dodatkowe
oznaczenia
będą zamieszczane na każdym
dystrybutorze oraz na każdym
pistolecie. Rozwiązanie to ma
ułatwić kierowcom tankowanie i pozwoli uniknąć pomyłki w
wyborze nieodpowiedniego paliwa. Co więcej, w nowo wyprodukowanych samochodach, takie oznaczenia mają pojawić się
także na korkach wlewu paliwa.

M

Krw
Ele

Drugi raz
marca 2018
wych Dawcó

z miasta i region

takie warunki, a sprawa trafi- szkodowania i zadośćuczynieła na wokandę piotrkowskiego nia, a chłopiec będzie otrzymySądu Okręgowego. Ten orzekł wać 500-złotową rentę. 

ty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci 37-letniego
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Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

Krzysztofa
Maciejewskiego

Od 2 lat przy paraﬁi Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie organizowane są zbiórki makulatury i innych surowców wtórnych, dzięki którym ﬁnansowane są budowy studni w Czadzie. Jak się okazuje bełchatowianie są w tym działaniu absolutnymi rekordzistami! Dzięki ich aktywności ludność tego afrykańskiego kraju wzbogaciła się na przestrzeni
ostatnich miesięcy o cztery kolejne życiodajne źródła.

Potrzebujący z Afryki
dziękują bełchatowianom

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

4,79 zł

31,90 zł
OLEJ POLSKI
RZEPAKOWY 1L

OFERTA WAŻNA
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23.07 - 5.08.2018 r.

HEJ TWARÓG
WĘDZONY
PÓŁT. 1KG

15,50 zł

KIEŁ. SUCHA JAK
ZE WSI 1KG
MUSZTARDA
SAREPSKA ,STOŁOWA
DELIKATESOWA,
ROSYJSKA 185G

1,99 zł

Co kilka miesięcy w weekend
na parkingu pod kościołem na
Dolnośląskim "parkują" kontenery, które szybko zapełniają
się zbędnymi materiałami. To
co dla nas jest śmieciem, jak się
okazuje ma realną wartość, którą udaje się przekuć w konkret.

Ostatnie
studnie
dzięki bełchatowianom powstały
w Djomol i Tchongi. Wdzięczni Czadyjczycy wspólnie z misjonarzami Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów stworzyli w związku z
tym pamiątkowe tablice będące świadectwem tego działania. Na jednej z fotografii, na
tablicy pod którą siedzi gromadka dzieci wyraźne podziękowanie dla parafian i księży z Bełchatowa. Powód tej
wdzięczności jest nieprzypadkowy, bo jak donoszą misjonarze zaangażowani w ramach
akcji "Zbieramto w parafii":
- Absolutnymi rekordzistami w tym dziele są wierni z Parafii NMP Matki Kościoła i św.

Barbary w Bełchatowie, którzy wybudowali już cztery studnie w Czadzie - piszą na oficjalnej stronie organizatorzy akcji.
Ostatnia zbiórka jaka odbyła się w parafii na osiedlu
Dolnośląskim została przeprowadzona w czerwcu, wówczas
bełchatowianom
udało się na budowę studni pozyskać kwotę 3 tysięcy złotych.
To jak informują organizatorzy, że "Zbieamto w parafii" absolutny rekord na skalę wszystkich ośmiu parafii zaangażowanych w czerwcowe akcje.

- Stawianie studni w Czadzie nie jest fanaberią. Z każdym nowym ujęciem wody powiększa się przestrzeń życia
- życia przez małe i duże „ż”. W
pierwszej kolejności mieszkańcy tego pustynnego kraju zyskują na poziomie egzystencjalnym, bytowym. Mogą napić się
czystej wody, umyć się, uprać
ubranie, a nie iść wiele kilometrów w skwarze, by te wszystkie
czynności załatwić za pomocą
zanieczyszczonego źródła. Ale
jest też „życie” pisane z wielkiej litery, czyli Jezus Chrystus.
Człowiek
spragniony,
głodny, nie jest w stanie efektywnie
przyjąć Jego nauki, ewangelizacja takich osób jest zatem mocno utrudniona. Nasi Darczyńcy
ilekroć przynoszą nam pozorne
„śmieci” (zepsuty sprzęt elektroniczny lub zniszczoną biżuterię), tylekroć wspierają służbę duszpasterską ks. Jakuba
Szałka i ks. Mariana Wenty pracujących na naszej misji w Czadzie - wyjaśniają organizatorzy z akcji "Zbieramto w parafii"

Warto dodać, że w bełchaZbiórki makulatury, elektorśmieci i innych surowców wtór- towskiej akcji uczestniczy też
nych są w Bełchatowie prowa- parafia Miłosierdzia Bożego na
dzone regularnie od dwóch lat. osiedlu Binków. 
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Farmaceuta
radzi
farmaceuta
radzi

Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?
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Co poradzić na biegunkę podróżnych?
liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

Wakacyjne plany snujemy przez cały rok. Jednak wymarzony urlop mogą nam popsuć kłopoty żołądkowe.
Jak im zapobiegać?

Większość pacjentów korzysta z małych inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych, które
mieszczą się w kieszeni.
Tych pierwszych można błyskawicznie użyć w każdej chwili.
Ich wadą jest konieczność skoordynowania początku wdechu
z pobieraniem leku. Jeśli obie te
czynności nie zostaną zsynchronizowane, zbyt mała ilość leku
trafi do oskrzeli, a nawet może
w ogóle do nich nie dotrzeć. Częstym błędem popełnianym przez
użytkowników inhalatorów ciśnieniowych jest także krótki,
pośpieszny wdech i zbyt szybkie
wydmuchiwanie
powietrza.
Biegunka podróżnych
inhalatorów prosz- coUżywając
to takiego?
kowych, nie trzeba koordynozwana biegunka
waćTak
początku
wdechu zpodróżuwalnych toleku.
najczęstszy
problem
nianiem
Jego dawkę
przyzdrowotny się
u osób
podróżujących
gotowuje
przed
rozpoczę– skarży się na nią od 20 do aż 50
ciem inhalacji (np. wkładając
proc. turystów. Największe ryzyko
do
urządzeniadotyczy
kapsułkę
lub
też
zachorowania
Indii
i oko-

przesuwając dźwignię). Preparat ma postać proszku, który
podczas wdechu trzeba wciągnąć z zagłębienia połączonego
z ustnikiem. Inhalatory proszkowe są prostsze w obsłudze.
Ale i tu jest pewien problem.
Chory musi mieć wystarczająco dużo siły, aby jego wdech porwał cząsteczki leku i zaniósł je
do oskrzeli. Przy zaawansowanej astmie, słabych mięśniach
oddechowych,
zaburzeniach
neurologicznych nie jest w stanie tego zrobić. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
są elektryczne inhalatory do nebulizacji. państw,
Korzystając
nich,
licznych
krajów z Afryki,
chory
po prostu spokojnie oraz
odAzji
Południowo-Wschodniej
Ameryki
Łacińskiej.
Powszechdycha aerozolem
zawierającym
ność
tego problemu
wśród
lek. Aparaty
takie służą
nieturytylstów
obrazują
lokalne
ko dowymownie
podawania
różnych
farnazwy,
nadawane
w różnych
częmaceutyków,
ale także
do rehaściach świata np. „klątwa Farabilitacji dróg oddechowych. Naona”, „zemsta Montezumy”, „Delwilżają je,
oczyszczają
z wydziehi-belly”
lub
„galop gringo”.

Biegunka
podróżnych inhalacji
Zasady prawidłowej
- jakie
ma przyczyny?
Dotyczą
inhalatorów ciśnie-

niowych i proszkowych, któCzym ona jest? Biegunka pore są stosowane nie tylko w astdróżnych to zespół objawów żomie oskrzelowej, ale także
w inłądkowo-jelitowych,
najczęściej
nych
chorobach
płuc,
np.
w
związany z zakażeniem przewodu
przewlekłej obturacyjnej
pokarmowego.
Do takiegochorozakabie płuc
(POChP)
czy rozstrzeżenia
dochodzi
w wyniku
spożycia
mikrobioniu zanieczyszczonych
oskrzeli.
logicznie
pokarmów
napojów.
• Oczyść
oskrzela,lub
odkrztuszaW rejonach
o złych
warunkach
jąc to, co
w nich
zalega. sanitarnych
oraz w wydech.
tropiku biegun• Zrób głęboki
ka
podróżnych
spowodowana
• Włóż ustnik inhalatora jest
do
zwykle przez infekcję bakteryjną.
ust, kierując jego koniec na
tylną
część gardła,
na języIch
przyczyną
może być
takczek.
Ustnik,
który
trzeba
że po
prostu
odmienna
flora
bakściśle
objąć wargami,
powiteryjna
w miejscu
naszego wakanien leżeć
płasko
na języku.
cyjnego
pobytu.
Dlatego
warto
• Weź głęboki
wdech.
Jeśli
użypamiętać
o myciu
rąk pod
bieżącą wodą
każdym
posiłkiem.
waszprzed
inhalatora
ciśnienioweJeżeli
do niej jest
utrudgo,dostęp
rozpoczynając
go,
jedniony,
trzeba stosować
odnocześnie
naciśnijśrodki
przycisk
każające
lub preparaty
antybakuwalniający
lek z kanisterteryjne w postaci żelów lub rozka (uwaga: ma być skierotworów do dezynfekcji rąk. Stawany do góry). Gdy posługurajmy się spożywać wodę tylko z
jesz się zapakowanych
dozownikiem proszoryginalnie
butekowym,
przed rozpoczęciem
lek.
inhalacji przygotuj dawkę
leku. podróżnych
Wdech powinien być
Biegunka
- najważniejsze
objawyzależnie od
wolny lub szybki,
typu urządzenia, ale zawsze
Typowymi
głęboki. objawami biegunki• podróżnych
są: luźne
i częste
Wyjmij ustnik
(dotyczy
to
stolce,
wzmożone
przelewanie
w
większości inhalatorów) i zajelitach, wzmożone gazy, wzdętrzymaj powietrze w płucach
cia, nudności,wymioty, ból brzuna ok. 10 sekund.
cha. Zwykle ustępują one samo• Wydmuchnij
powietrze
ustaczynnie,
nawet bez
zastosowaRób tofarmakologicznych.
powoli, ponieważ
nia mi.
środków

lek deponuje się na ścianach
oskrzeli także podczas wydechu.
Standardowy
czas występowania
• Wypłucz jamę
ustną w celu
objawów
to 3-5cząsteczek
dni. Jednak leku,
włąusunięcia
czenie leków i probiotyków może
które się w niej osadziły, aby
go skrócić o 24-48 godzin. Warto,
nie przeniknęły
do krwi.A Pobo przecież
szkoda urlopu.
po
takie w
przypadleki stępowanie
koniecznie trzeba
sięgnąć,
jeku sterydów
wziewnych
śli dolegliwość
dotyczy
dzieci, jest
tuwymagane,
w przypadku
porystów
w podeszłym
wieku oraz
zostałych
leków
– zalecane.
osób
przewlekle
chorych,
np. na
cukrzycę lub choroby układu pokarmowego.
mgr farm.

Magdalena Sosnowska

Biegunka podróżnych
- jakie są zagrożenia?
Biegunka u tych osób w większym stopniu grozi odwodnieniem, powikłaniami lub zaostrzeniem przebiegu choroby przewlekłej. Także w przypadkach, jeśli
biegunce towarzyszą stan podgorączkowy lub gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, ból głowy i
osłabienie należy zacząć się leczyć. Uwaga! Alarmującymi objawami u chorych podróżnych biegunką podróżnych są:
• bardzo liczne (>10/dobę), wodniste wypróżnienia, zwłaszcza w
rejonach zagrożonych cholerą;
• krew i/lub śluz w stolcu;
• wysoka gorączka, zwłaszcza w
rejonach zagrożonych malarią;
• uporczywe wymioty
• lub ciężkie odwodnienie wymagające leczenia kroplówkami
nawadniającymi.

jać duże ilości butelkowanej wody
mineralnej lub słabej herbaty. Należy unikać mleka i napojów zawierających mleko, soków owocowych i warzywnych oraz ziół.
Można również zastosować doustne preparaty nawadniające
zawierające glukozę oraz elektrolity (sole mineralne), które organizm traci podczas biegunki. W
takie środki, w postaci saszetek
z proszkiem do rozpuszczenia w
wodzie, warto się zaopatrzyć jeszcze przed podróżą. Do tego warto
dołączyć probiotyki, czyli leki zawierające bakterie kwasu mlekowego, których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w
przewodzie pokarmowym.

Zdrowych,
rodzinnych
i pełnych radości
Świąt Wielkiej Nocy,
a także mnóstwa
optymizmu na wiosnę

Kolejnym elementem leczenia jest dieta. Unikamy sera, nabiału, surowych owoców i warzyw.
Do bezpiecznych produktów należą: biszkopty, suchary, pieczywo
(raczej białe i czerstwe) oraz kleiki
przygotowywane na przegotowanej wodzie. Objawy biegunki powinny ustąpić całkowicie po zastosowaniu odpowiedniej terapii. Jeśli jednak biegunka męczy nas nadal to oznaka zarażenia pierwotniakami, które wymaga zgłoszenia się do lekarza i leczenia przeciwpasożytniczego. W takich sytuacjach konieczna jest diagnostyka
życzą
laboratoryjna, w tym badania mikroskopowe kału, a niekiedy także
Jak leczyć biegunkę podróżnych?
specjalistyczne badania krwi.

zarząd i pracownicy
W każdym przypadku biegunSieci Aptek MEDEST
mgr farm.
ki podróżnych należy dbać o nawodnienie organizmu, czyli wypi-

Magdalena Sosnowska
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APTEKA MEDEST VIII

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

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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farmaceuta radzi
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Przegląd Bełchatowski

www.ogloszeniabelchatow.pl
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ROZRYWKA

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Bełchatowie
7arów. Cena 68 000zł.
Tel. 601-831-509
Sprzedam 3 działki w pasie zabudowy (siedlisko gm. Kamieńsk) o
wym 2,26h
Tel. 505-637-471
Sprzedam działkę budowlną w
Wadlewie o pow. 3200m2. Działka położona jest przy trasie Piotrków-Łask, 18km od Bełchatowa.
Prąd i woda przy działce. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 44 632-57-91, 721-997-484
Sprzedam działkę budowlaną w
Grębocinach koło Zelowa (dojazd
od ul. Słonecznej w Łobudzicach)
pow. 4492m2, cicha okolica, las,
rzeka.
Tel. 508-840-416
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85ha w miejscowości Bujny Książe, przy Zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska " 97-415 Kluki
54, tel. 44 631 50 11
Sprzeda nieruchomość położoną we wsi Żar gm. Kluki w skład
której wchodzi działka nr 511/2
o pow. 0,0300ha obręb 0017
Żar wraz z budynkiem sklepu i
magazynkiem. Księga wieczysta nr KW 23609/8

nr 14/2018 (230)  20.07.2018 r.

Przegląd Bełchatowski

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam zadbaną działkę letniskowo-rekreacyjną we wsi Faustynów, gm. Zelów, w niedalekiej
odleglości Uroczyska Św. Ługi
koło Szczercowa. Działka w le-

sie, ogrodzona z altanką i dwiema
studniami. Pow. 1400m2.
Tel. 508-840-416

w drodze. Bełchatów, ul. Daleka.
Cena do negocjacji.
Tel. 696-152-676, 508-096-883

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

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 działkę ok. 4800m2
leśno-budowlaną (w tym
ok.1200m2 części budowlanej)
obręb Nowy Świat-Ludwików.
Bardzo atrakcyjna cena!
Tel. 693-045-757
Sprzedam działkę budowlaną w
Bełchatowie na ul. Żytniej, pow.
961m2, Wod-Kan, prąd, C.O.,
droga utwardzona kostką betonową, cena 179 000zł.
Tel. 784-553-615
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 mieszkanie pow. 70m2
na os. Przytorze, mieszkanie z
antresolą.
Tel. 781-985-816
SPRZEDAM- mieszkanie NOWE
tak(!) =50,3m2 gotowe do zamieszkania. OFERTA warta(!)
uwagi- Osiedle "Przytorze".
Tel. 692-319-209
Pokój do wynajęcia Bełchatów,
os. Olsztyńskie dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Sprzedam młode owce i jagnięta
Tel. 44 681-75-20
Sprzedam stemple budowlane długość 3,10 sztuk 400-500.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 600-011-381

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 działkę 0,5ha z możliwością zabudowy, kanalizacja

Sprzedam witrynę z kolekcji Meble Wójcik Linate typ
05L-3D1S. Witryna jest w
bdb stanie, bez jakichkolwiek
uszkodzeń. Wymiary: wysokość - 194,5 / głębokość - 42
/ szerokość - 85.Nowa witryna
kosztuje 1039zł, sprzedam za
520zł (do negocjacji).
Tel. 503-760-481

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
23.07.2018 i 06.08.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
23.07.2018 i 06.08.2018
4. Wózki widłowe z egzaminem UDT
23.07.2018 i 06.08.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
23.07.2018 i 06.08.2018
6. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
23.07.2018 i 06.08.2018
7. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
20.07.2018
8. ADR podstawowy
26.07.2018
9. ADR cysterny
26.07.2018
10. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
04.08.2018
11. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
31.08.2018
12. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
31.08.2018
13. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

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
Podejmę pracę przy zbiorach seznonowych owoców, opiece nad
dzieckiem lub sprzątaniu.
Tel. 516-437-814, 570-258-308
Zatrudnię pracownika do ocieplenia budynków wykończenia
wnętrz.
Tel. 509-238-115
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Dam zlecenie podwykonawcom
lub brygadom na prace dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do pracy fachowców w/w zawodach.
Tel. 726-325-664, 698-308-180
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

MOTORYZACJA

Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
Sprzedam przyczepkę jednoosiową do ciągnika.
Tel. 601-023-769
Sprzedam przyczepę kepmingową Niewiadów, zarejestrowana, z
wyposażeniem , stan dobry.
Tel. 885-055-672

USŁUGI
Banery, ulotki, wizytówki
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: biuro@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 9-15
Tel. 790-40-45-99
Pranie dywanów, tapicerki meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka
brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
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,
Sprzedam Opla Frontera Long
4x4, 2,5TDS, kolor ciemno-niebie- płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
ski, rok 1997. Cena 4900zł
Tel. 885-055-672
Tel. 669-740-404
Sprzedam Mazdę Premacy DITV Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
„Klimatronic” 2,0 diesel

do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

BIURO POSELSKIE

Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

pn., śr., czw. 1530-1830

Sprzątanie mieszkań, domów,
biur, lokali, posesji, działek, mycie
okien, prasowanie, pielęgnacja
ogrodów i wiele innych prac potzebnych do utrzymania porządku
i czystości. Bełchatów i okolice.
Agnieszka
Tel. 884-826-252
Zabijamy komary i kleszcze.
Profesjonalne opryski twojej
działki.
Tel. 793-689-090
OGRÓD od A-ranżacji
do Ż-ywopłotu
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża, rekultywacja terenu,
wertykulacja i aranżacja, stzryżenie trawników i formownie żywopłotów. Przycinanie drzew, nasadzenia roślin, nawożenie roślin, opryski, usuwanie kretowisk.
Sprzątanie ogrodów po zimie, wygrabianie liści i inne prace ogrodowe. W pięknym ogrodzie marzenia się rodzą i spełniają. Oferta
skierowana do odbiorców indywidualnych instytucji, ﬁrm, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

INNE
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
Matematyka-egzaminy komisynje,
matury poprawkowe.
Tel. 519-744-689

SPRZEDAM MAZDA 3
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ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
97-400 Bełchatów

DARMOWE
PORADY PRAWNE
środy godz. 1600-1700
Zapraszam!

Małgorzata Janowska
Poseł na Sejm RP z Bełchatowa

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

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

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

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

Przegląd Bełchatowski

Witam oferuje prasowanie ubrań
u siebie w domu z dowozem i odwozem na terenie Bełchatowa
oraz sprzatanie domów , mieszkań, mycie okien itp. badź też
drobna opieka nad starszą osobą. Bełchatów i okolice +15km .
Tel. 725-162-097

Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
El.szyby i lusterka , klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 , Radio sterowane z kierownicy.
Cena : 3900 zł
Tel. 518-940-757

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

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)

rok produkcji: 2006
przebieg: 191.000km
silnik: 1.6 MZ-CD 109 KM 80 kW diesel
nr. VIN: JMZBK14Y271501425
- klimatyzacja, elektryczne szyby
- system nagłośnienia BOSE
- alufelgi + opony Dunlop Sport Bluresponse
- zestaw kół zimowych
- nowy mocny akumulator (z 2018r)
cena:12.900zł

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

tel: 503 760 481

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.
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SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.

SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW DO TECHNIKUM,
LICEUM ORAZ SZKÓŁ BRANŻOWYCH
Skup podręczników
 PODRECZNIKI
 KSERO  ART. SZKOLNE
,
nadal trwa*
Przy sprzedaży książek
z poprzednich lat

rabat 10%
na zakupy

NAJTAŃSZE PODRĘCZNIKI NOWE I UŻYWANE

BEŁCHATÓW ul. ROTMISTRZA PILECKIEGO (dawna 9 Maja)
OTWARTE: pn.-pt. 900-1800, sob. 1000-1400 | tel. 517-45-11-83

Do 20km

DOWÓZ
GRATIS

EKO-GROSZEK
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