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Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
codziennie
2. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
15.03.2019
3. ADR Podstawowy, ADR cysterny
14.03.2019
4. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
23.03.2019
01.03.2019
5. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
6. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
01.03.2019
22.03.2019
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
22.03. 2019
9. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

UWAGA!!! Istnieje możliwość do-

finansowania szkoleń w wysokości do
80% dla pracowników mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli firm. Po szczegóły zapraszamy do
naszego biura.

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

Były prezes PGE GiEK
aresztowany str. 9
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O likwidacji kursów autobusów już boleśnie przekonali się ci, którzy podróżują między Bełchatowem, a Piotrkowem Trybunalskim. Od kilkunastu tygodni nie dojedziemy z miasta do miasta korzystając z usług PKS. Spółka tłumacząc się rentownością zdecydowała się wykreślić ze
swojego rozkładu dwa ostatnie kursy do Piotrkowa Trybunalskiego. Jak się jednak okazuje na
tym może nie poprzestać.

PKS Bełchatów nie jeździ już do Piotrkowa.
Przestanie także do innych miast?

nr 4/2019 (245)  22.02.2019 r.

Przegląd Bełchatowski

ny kurs udało się wspólnymi w pewien sposób będzie zmuszał samorządy do myślenia i
siłami utrzymać.
partycypowania w transpor- Samorządy powinny do- cie publicznym. Zanim jednak
strzec, że to nie tylko problem nowe przepisy wejdą w życie
PKS-u i samorządu powia- spółka musi funkcjonować w
towego, ale też samorządów dotychczasowej rzeczywistogminnych, które powinny za- ści. Ciąć i łatać. Poza redukcją
bezpieczyć publiczny trans- kursów są też oszczędności
na etatach. W porównaniu z
port zbiorowy - stwierdził.
2017 rokiem załoga PKS BełPrezes PKSu sam podkre- chatów uszczupliła się o dzieśla, że z optymizmem patrzy sięć etatów.
na koniec tego roku, kiedy to
- Chodzi o pracowników
mają wejść z życie znowelizobo
kierowwane przepisy ustawy o pu- administracji,
blicznym transporcie zbioro- ców ciągle nam brak – dodawym. Na mocy tych przepi- je Brózda.
sów w każdej gminie ma oboW 2017 roku w PKSie prawiązywać plan transportowy,
który ma być połączony z pla- cowały 104 osoby, teraz jest
nem powiatu i województwa i ich 94. 
Sebastian Brózda, prezes
PKS Bełchatów pytany o powody cięć w rozkładzie jasno
podkreśla – podróże z i do
Piotrkowa
Trybunalskiego
przestały się spółce opłacać.
Sześciu, w porywach ośmiu
pasażerów w autobusie, nawet tym mniejszym nie pokrywało kosztów ani paliwa
ani utrzymania pracownika.

- Jeżeli sytuacja się nie poprawi, nie będzie wsparcia ze
strony samorządów będziemy zmuszeni zawieszać kolejne linie, które są nierentowne – dodaje Brózda.

W tej chwili pracownicy
spółki bardzo wnikliwie się
przyglądają temu co dzieje
się na kilku innych trasach.
Jakie linie mogą być zagrożo- Przed każda decyzją w ne likwidacją?
sprawie zawieszenia kursu zwracamy się z prośbą do
- Mówimy tu o kursach
gmin na terenie, których wy- relacji: Bełchatów - Częstokonywana jest komunikacja chowa - Kraków, Bełchatów
o wsparcie finansowe. Nieste- - Szczerców - Pajęczno, Bełty, nie wszystkie gminy przy- chatów - Rożniatowice - Zechylają się do naszej proś- lów oraz Bełchatów - Kaby i niejednokrotnie jeste- mieńsk - Radomsko. Zdajeśmy zmuszeni do likwidacji my sobie sprawę, że jeżeli zatych nierentownych kursów. wiesimy te kursy mieszkańcy
Taka decyzja zapadał w przybędą mieli problemy z dotarpadku linii relacji Bełchatów
ciem do domu, do urzędów,
– Piotrków Trybunalski – wydo ośrodków zdrowia. Niejaśnia Sebastian Brózda prestety te kursy są już dla nas
zes PKS Bełchatów.
nierentowne i nie będziemy w
stanie ich utrzymać - konkluBrózda podkreśla, że na
duje prezes PKS Bełchatów.
spadek rentowności poszczególnych kursów wpływ ma nie
Jak podkreśla Brózda w
tylko liczba pasażerów, ale
ratowanie
kursów, które dla
także konkurencja, a ta - jak
mieszkańców
szczególnie
podkreśla prezes bardzo częmałych
wsi
są
czasem
jedysto stosuje nieuczciwe metody. Efekt jest taki, że z trzech ną szansą na komunikacje
przewoźników, którzy obsłu- z większymi ośrodkami, pogiwali trasę między Piotrko- winny włączyć się samorząwem, a Bełchatowem został dy. Zdaniem prezesa, to włatylko jeden – prywatny. Na śnie one powinny brać na sietym jednak nie koniec mało bie część finansowego ciężaru, tak, by nawet nierentowoptymistycznych informacji.

GRATIS! TRANSPORT
DO BEŁCHATOWA
EKOGROSZEK

PELLET

502
399
787
ZELÓW - BAZA PKS
NISKIE RATY

PROMUJEMY
WĘGIEL,
MIAŁ
POLSKI WĘGIEL!

Do kradzieży danych około 150 osób doszło z początkiem stycznia
z Rejestracji Przychodni Lekarza POZ w Szpitalu Wojewódzkim im.
Jana Pawła II w Bełchatowie. Sprawę bada policja, a bełchatowska placówka medyczna wydała komunikat, w którym informuje
o zaistniałej sytuacji i ostrzega, że w najgorszym przypadku dane
mogą posłużyć do zaciągnięcia zobowiązań ﬁnansowych.
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Wykradziono dane osobowe
z bełchatowskiego szpitala
upoważnionych do udostępnienia danych medycznych.
Pragniemy
podkreślić,
że
wśród utraconych danych nie
było danych o stanie zdrowia.
Możliwymi
konsekwencjami
ujawnienia Państwa danych
jest uzyskanie przez osoby trzecie pożyczek w instytucjach
parabankowych, korzystanie
z praw obywatelskich np. przy
głosowaniu na cele budżetu
obywatelskiego lub uzyskanie
w innych placówkach niż Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dostępu do
dokumentacji medycznej.

Pełną treść komunikatu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II w Bełchatowie prezentujemy poniżej.
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w skutek kradzieży „Rejestru udostępnionej dokumentacji medycznej”
z Rejestracji Przychodni Lekarza POZ w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie ujawnione zostały
osobie nieuprawnionej dane
osób, których dokumentacja
Rzecznik szpitala, Katarzy- medyczna była udostępniana.
na Babczyńska zapewnia, że po Zakres utraconych danych to
zaistniałej sytuacji placówka imię, nazwisko, PESEL pacjenprzeprowadziła audyt, po któ- ta oraz wzór podpisu osoby,
rym wprowadzono szereg dzia- której udostępniono dokumenłań zabezpieczających szpital- tację. Naruszenie dotyczy wyne dokumentacje, natomiast łącznie osób, których dane mepersonel przeszedł dodatkowe dyczne udostępniano w dniach
szkolenia. Wszystko po to, aby od 17.11.2018 r. do 06.01.2019 r. w
uniknąć w przyszłości podob- Rejestracji Przychodni Lekanych zdarzeń.
rza POZ oraz osób przez nich

Ponadto rekomendujemy
Państwu:
- okresową weryfikację informacji o sobie w Biurach Informacji Gospodarczej tj. ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG, Krajowa Informacja
Długów Telekomunikacyjnych
KIDT, BISNODE, celem monitorowania aktywności kredytowej;
- sprawdzenie Rejestrów udostępnionej dokumentacji medycznej w jednostkach ochrony zdrowia, z których Państwo
korzystali (innych niż Szpitala
Wojewódzki im. Jana Pawła II
w Bełchatowie), w celu wykluczenia nieuprawnionego dostępu do danych medycznych;
Jest nam niezwykle przykro z
powodu zaistniałej sytuacji.
Dokładamy
wszelkich
starań, aby ograniczyć jej skutki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o
kontakt poprzez pocztę elektroniczną iod@szpital-belchatow.
pl z Inspektorem Ochrony Danych mgr Arkadiuszem Darmachem. 
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Nie jest jasne, w jaki sposób mogło dojść do kradzieży.
Przypuszczalnie ktoś mógł zabrać rejestr podczas nieobecności obsługi w tzw. „okienku”.
Z przyczyn braku odpowiednich zabezpieczeń, dokumenty
znajdowały się w zasięgu osób
zewnętrznych, znajdujących się
w poczekalni. Inną możliwością
jest wejście osoby postronnej
do pomieszczenia, w którym
aktualnie nie przebywał nikt z
personelu.

W skradzionym rejestrze
znajdowały się newralgiczne
dane tj. imię, nazwisko, PESEL
oraz wzór podpisu. Jak zapewniają banki, nie jest to nadal
komplet danych, który pozwoli na zaciągnięcie kredytu. Natomiast trzeba pamiętać, że istnieją również mniejsze instytucje finansowe, mające zaniżone
zabezpieczenia w zakresie weryfikacji kredytobiorców.

Przegląd Bełchatowski

Do kradzieży doszło prawdopodobnie 7 stycznia. To wówczas personel szpitalny zorientował się o braku rejestru wpisów, zawierających dane osób
wnioskujących o udostępnienie
dokumentacji medycznej. Po
tygodniowym poszukiwaniu zaginionych rejestrów, stwierdzono, że prawdopodobnie zostały one skradzione. O fakcie 16
stycznia została poinformowana policja.

Zawiadomiliśmy o popełnionym przestępstwie właściwe
organy ścigania oraz zgłosiliśmy powyższy incydent Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Personel Rejestracji został ponownie przeszkolony z prawidłowych praktyk
ochrony danych osobowych,
zwiększyliśmy zabezpieczenia
fizyczne przed kradzieżą oraz
przeorganizowaliśmy tryb udostępniania dokumentacji medycznej.

www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze
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Chwilówki z komornikiem do 1500 zł,
pożyCzki pozabankowe
www.masterpur.pl
Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
www.ogloszeniabelchatow.pl

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:665
536-860-730
tel.
870 870, Plac Narutowicza 2, Bełchatów

Kolekcja wiosenna 2019 już w sprzedaży
Bełchatów, ul. Kościuszki 12

otwarte: pn-pt. 1000-1800, sob. 1000-1400

bełchatów | ul. budryka 2, tel. 668-408-288

studio nowoczesnej protetyki
i stomatoLogii estetycznej
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne
l protezy bezkLamrtowe
ZAMÓW
USŁUGĘ PRANIA:
l endodoncja
JEDYNA PRALNIA
502 630 624
l chirurgia
stomatoLogiczna
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
Przeglądwieści
Bełchatowski
z powiatu

ul. Przemysłowa 5/A4

97-400 BEŁCHATÓW
diagnostyka
Pantomograf
2D NApełna
WSKROŚ W KĄPIELI
stomatologiczna
pn.-pt.: 9 -17
00

PIORĄCA DYWANY METODĄ

00


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE
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Pukają do drzwi bełchatowian
z ofertą tańszego prądu i gazu.
Przeczytaj zanim podpiszesz...

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-

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-

POMIAR

Dêby Wolskie 23 NAPRAWA
kom. 502 039 143 MONTAŻ
U KLIENTA

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
PHU Bieniek Zbigniew

„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
niego,
- Odwiedził
mniedla
taki
pan,przez- Nie wysyłamy do naszych
najlepszych
autorów
i kompozytoktóry
twierdził,
że PGE
wysy- klientów żadnych formularzy,
rów, pozwoliły
artyście
tym bardziej takich, które nalełało
na początku
rokustworzyć
formu- własny, niepowtarzalny
piosenży odsyłać. Jeśli cokolwiek dolarze.
A jego wizyta teatr
kierowaki. jest
Wybrane
z kilkuset
i nagrane
na
do klientów, to najna
do tych
odbiorców,
któ- starczamy
nowo
jego dzisiejszą
rzy
niez wypełnili
i nie dojrzałością,
odesła- częściej jest to korespondencja
są tego
niejako
podsumowaniem
muzyczrazem z fakturą, ale te pisma
li
formularza
- informunego
dorobku
tego
charyzmatyczneje nas Pani Katarzyna i doda- mają charakter czysto informago aktora
i pieśniarza.
je:
- Od razu
wydało mi się to cyjny – mówi nam Mariusz Ma-

PARAPETY


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

Jak poinformowała nas jedna z czytelniczek, w ubiegłym tygodniu na osiedlu Budowlanych w blokach pojawił się mężczyzna, który proponował zmianę umowy na dostawę prądu i gazu na korzystniejszych warunkach. Sprawa najprawdopodobniej sprowadza się do zmiany dostawcy, co samo w sobie nie jest niczym złym, bardziej chodziło o styl w jakim w jakim było to robione. Przedstawiciel bowiem sugerował w rozmowie, że jest pracownikiem
PGE. Jak informuje jednak rzecznik prasowy PGE Obrót, spółka nie wysyła swoich pracowników do domów, nie prowadzi też żadnej kampanii korespondencyjnej.

Warto o tym pamiętać, kiedy następnym razem ktokolwiek zapuka do naszych drzwi
i poda się za pracownika PGE
Obrót.

Warto mieć świadomość,
że nie każdy, kto zapuka do
naszych drzwi z ofertą alterdziwne, bo ja żadnego formula- jewski, rzecznik prasowy PGE natywnego dostawcy prąwieczoru
artysta w Obrót
torza Podczas
nie dostałam.
Pan twierdził,
du musi być oszustem. Każwarzystwie
zespołu
zaprezentuje
że zmienił się dostawca prądu
dy odbiorca ma możliwość zautwory zenie...
swojej
inajważniejsze
gazu, ale dystrybutor
i 45-Majewski podkreśla, że sy- decydowania z jakiego operaletniej działalności artystycznej. 
podsuwa umowy ze swojej, al- tuacji, o jakiej poinformowa- tora i z jakich taryf chce koła nas pani Katarzyna w ca- rzystać. Taki zabieg może zaternatywnej dla PGE firmy.
łej Polsce jest mnóstwo, to ist- owocować korzystniejszymi
Jak podkreśla pani Kata- na plaga, a przed jej ewentu- warunkami cenowymi . W Polprzykrymi konsekwen97-400
Be³chatów,
Pi³sudskiego
15
rzyna, mężczyzna
przy tym
za- alnymi
sce bowiem od 2006 roku gonas uchronić
tyl- spodarstwa domowe mogą
pewniał, że rachunki
za 44
prąd
i cjami
tel./fax.
635
07 39,może
e-mail:
bieniek6@o2.pl
ko czujność. Warto też, zwłasz- samodzielnie
gaz będą niższe.
podejmować
cza starszym osobom z nasze- decyzję jakiego dostawcę prą- Umowa ta trwa 4 lata. U go otoczenia i rodziny przeka- du wybierają, nie muszą konas w klatce parę osób ją pod- zać te informacje i uczulić, że rzystać z narzuconych z góry
pisało, bo ten pan był bardzo nie brakuje osób, które działa- usług firm z sektora energeprzekonujący, a starszych loka- ją nieuczciwie.
tycznego. Niemniej jednak
torów na osiedlu nie brakuje...
decyzja o zmianie dostawcy
- PGE posiada własną in- energii elektrycznej powinna
- dodaje pani Katarzyna
folinię i rozbudowane narzę- być poprzedzona zarówno doSkontaktowaliśmy się z dzia internetowe, w Bełcha- kładniejszą analizą naszych
PGE Obrót. Rzecznik praso- towie funkcjonuje także biuro dotychczasowych
rachunwy spółki kategorycznie zde- obsługi klienta i to są kanały ków, a co najistotniejsze namentował informację o wysy- jakimi kontaktujemy się z na- leży zwrócić uwagę na nowo
łanych w teren pracownikach szymi klientami – dodaje Ma- proponowane stawki za kWh,
a także ukryte opłaty i waruni rozsyłanych formularzach, ja- jewski z PGE Obrót.
ki umowy. 
sno podkreślił, że:

O kłopotach ﬁnansowych gminy Bełchatów zrobiło się głośno przy okazji konferencji prasowej, na
której Konrad Koc informował o dramatycznym stanie gminnej kasy. W urzędzie zdecydowano się na
cięcia etatów, oszczędności zapowiedziano także między innymi w działaniach promocyjnych gminy. Konrad Koc szukając pieniędzy na realizację kilku pilnych inwestycji zdecydował się wystąpić o
wsparcie ﬁnansowe do... gminy Kleszczów.
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Gmina Bełchatów prosi o wsparcie
ﬁnansowe gminę Kleszczów

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że to właśnie na linii
tych dwóch samorządów zawrzało po pomyśle zmian granic administracyjnych. Czy Ci,
którzy sprzeciwiają się „rozbiorowi gminy” spojrzą łaskawym
okiem na prośbę tych, którzy
chcą przyłączenia fragmentu
kleszczowskiej ziemi do gminy
Bełchatów? Na to pytanie odpowiedzą radni, to w ich kompetencji leży decyzja o udzieleniu bądź odmowy wsparcia.

Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy
udzielenia wsparcia podejmuje Rada Gminy Kleszczów – informuje nas Jerzy Strachocki z
Urzędu Gminy Kleszczów.
Kleszczowscy radni będą
obradować jeszcze w tym miesiącu i najprawdopodobniej na
najbliższej sesji zapadnie decyzja odnośnie wniosku gminy
Bełchatów. Jak podkreśla Jerzy Strachocki z UG Kleszczów
rokrocznie rozdysponowanie
rezerwy budżetowej, która jest
zabezpieczona na pomoc finansową dla innych samorządów,
odbywa się z reguły w pierwszych miesiącach roku.

8

branży drogowej oraz czterech
związanych z rozbudową sieci
kanalizacyjnej. Jak podkreślił
Konrad Koc w krótkiej rozmowie telefonicznej nie są to wielkie inwestycje, ale pilne. Ponadto wójt zaznaczył, że gmina Bełchatów nie wnioskowała
To podziału zostało więc do kleszczowskiego samorząnieco
ponad
milion.
Gmina du 4o jakiekolwiek wsparcie od
97-425
Zelów
, ul Mickiewicza
roku i być może ten arguBełchatów
swoim
wniosku
Tel. 880w140
459 [wjazd
od ul.2012
Poznańskiej]
ment przeważy o przychylnym
poprosiła
o
wsparcie
ośmiu
ine-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub nas na facebooku
westycji – czterech z zakresu stanowisku radnych. 
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Umów się
na wymianę
oleju markowych
producentów

HIT CENOWY!
WD-40

17,98 zł

AKUMULATOR HERTZ

Niezawodna jakość w dobrej CENIE!

Ź
SPRAW!D!
NAS!
Bełchatów ul. Przemysłowa 12
Zapraszamy: pn.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

Wesela, Chrzciny

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

JEDYNA PRALNIA

WBełchatów
WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
ul. PrzemysłowaDAJANA
5/A4
Restauracja
PIORĄCA DYWANY METODĄ
BEŁCHATÓW 80, tel:
ul.97-400
Sienkiewicza
692-467-129
NA WSKROŚ
W KĄPIELI
pn.-pt.: 9 -17
00
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HODOWY
SERWIS SAMOC26
5-832

www.ogloszeniabelchatow.pl

um
na wizytę

Przegląd Bełchatowski

- Jak każdy tego typu wniosek o pomoc finansową, składany przez jednostkę samorządu terytorialnego, także ten
wniosek podlega rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Ko2019 z przeznaczeniem na po- nosi 2 mln zł. Ta pula podczas
misję Budżetu, Rozwoju, Rol- Rezerwa zawiązana w bu- moc finansową dla jednostek ostatniej sesji Rady Gminy
nictwa i Ochrony Środowiska. dżecie gminy Kleszczów na rok samorządu terytorialnego wy- Kleszczów (29 stycznia br.) została uszczuplona o 96 tys. zł.
Taka kwota wsparcia zostanie
bowiem przekazana Powiatowi Bełchatowskiemu – dodaje
Strachocki.

Wyjątkow
W tym ro
kilka dni
wać urod
hauser –

Krw
Elek

Mężczyzna, który 6 lutego 2019 roku w Bełchatowie ugodził nożem dwie kobiety został zatrzymany przez policjantów już po
upływie 12 godzin po ataku. Usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa. Za takie przestępstwo grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

godz. 17:00 ul. 1 Maja 61, Bełchatów

9 marca

Hala widowiskowo-sportowa

6

Przegląd Bełchatowski

Bilety do naBycia (w cenie 60,- 70,- 80,- 90,-) :
Zamówienia zbiorowe organiZator agencja artystyczna art tel. 693 062 880
Księgarnia oMega, ul. rotmistrza Pileckiego 11, tel. 517 451 183
www.biletynakabarety.pl

Nożownik zaatakował dwie
kobiety w centrum Bełchatowa
Zdarzenie miało miejsce
wieczorem, 6 lutego 2019 roku
w okolicach Placu Wolności w
Bełchatowie. O godzinie 17.15 i
18.00 agresywny mężczyzna bez
powodu zaatakował dwie przypadkowo spotkane kobiety,
które ugodził nożem. Jego ofiarą najpierw padła starsza pani.
Napastnik zanim ją zaatakował pomógł jej wyrzucić śmieci.
Kiedy kobieta szła już do domu
agresor grożąc, że ją zabije zadał jej cios nożem w klatkę piersiową i uciekł. Następnie napadł na 40-letnią bełchatowiankę, która wracała z kościoła.
Bandyta zaatakował ją od tyłu
raniąc swoją ofiarę w okolice
żeber, po czym uciekł. Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji o zdarzeniu z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego natychmiast ruszyli w teren. Wyjaśniali okoliczności i przebieg zdarzenia.
Przesłuchali pokrzywdzone kobiety, z którymi ustalali rysopis
sprawcy. Poszukiwali świadków
zdarzenia, rozpytywali mieszkańców i osoby pracujące w
punktach handlowych w okolicy miejsca przestępstwa. Mnogość podjętych działań i dobre
rozpoznanie środowiska przestępczego sprawiła, że policjanci sprawnie wytypowali sprawcę. Wizerunek bandyty został
okazany pokrzywdzonym, któ-

PROFIL

re rozpoznały napastnika. Wtedy, tylko kwestią czasu było zatrzymanie 29-latka. Rankiem 7
lutego o godzinie 6.15 kryminalni zatrzymali wcześniej notowanego bełchatowianina w jego
miejscu zamieszkania. Podczas
przeszukania policjanci odnaleźli nóż. 29-latek usłyszał pro-

kuratorskie zarzuty usiłowania
zabójstwa dwóch kobiet. Przestępstwo takie zagrożone jest
karą do 25 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. 
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Konsolidacje kredytów
Kredyty gotówkowe również od

0 PROWIZJI

KREDYTY:  oferty wielu banków w 5 min.
 nawet do 220tys. zł.  hipoteczne i firmowe

Szukasz najtańszej oferty?

ZADZWOŃ!

TYLKO U NAS NAJLEPSZE
PRODUKTY BANKOWE

ODDŁUŻYMY CIĘ
Bełchatów | ul. Piłsudskiego 1 Damy dodatkowe
tel: 660 326 227, 44 633 56 15 PIENIĄDZE

!

Alkaliczna woda Święcki Zdrój
teraz również w Bełchatowie

SER PLASTRY
GOUDA 1KG

19,90 zł

WODA
ŚWIĘCICKI N/G,
LEKKI GAZ,GAZ
1,5L

1,59 zł

25.02-10.03.2019 r.

SYROP HERBAPOL
MALINA,MALINA
Z CYTRYNĄ,
DZIKA RÓŻA
420ML

3,90 zł

MLEKO
MU 2%
1L

2,15 zł

Jest ona wydobywana ze studni artezyjskich o głębokości 130 metrów, szczyci się pH o wartości 8,3, ma doskonale zbilansowaną zawartość soli mineralnych i niską zawartość
sodu. A więc... jest znakomitym antidotum na zakwaszony organizm. Zawarte w niej mikro- i makroelementy są bardzo dobrze przyswajalne. Taka wartość pH sprawia, że bardziej nawadniamy organizm, przez co skuteczniej oczyszczamy go
z toksyn, zapewniamy sobie lepsze samopoczucie i więcej
energii, zmniejszamy ryzyko zachorowania na cukrzycę, nadciśnienie i nowotwory.
O właściwościach wody z wysokim pH rozmawiamy z Darią Domańską -Senderowską, doktorem nauk medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dietetyczką z Zakładu Molekularnych Podstaw Medycyny, specjalistką w dziedzinie leczenia otyłości i nadwagi oraz w żywieniu sportowców. Dorota Kowalska: – Dlaczego warto zwracać uwagę na pH wody?
Daria Domańska-Senderowska: – Większość z nas nie przywiązuje należytej uwagi do tego, co je i co pije. Dość często
wybieramy na lunch dania typu fast food, mrożone (są łatwo
dostępne, szybko się je przygotowuje). Jemy za dużo mięsa
i jego przetworów, jaj oraz produktów zbożowych. Niestety, takie menu i nadmiar używek: kofeiny, alkoholu czy nikotyny
sprzyjają zakwaszaniu organizmu. Krótkotrwałe nie jest niebezpieczne dla zdrowia, gdyż organizm potraﬁ sobie z nim
radzić dzięki różnym mechanizmom regulacyjnym. Natomiast,
gdy stan zakwaszenia trwa dłużej, pojawiają się kłopoty z trawieniem, wzdęcia, zaparcia. Zatrzymywanie wody w organizmie, które ma służyć rozcieńczeniu kwasów, sprzyja powstawaniu opuchnięć. Ponadto na skórze pojawiają się wypryski
i zmarszczki, włosy zaczynają wypadać, paznokcie stają się
łamliwe. Wzrasta ryzyko nadwagi, nadciśnienia, osteoporozy,
miażdżycy. Inne dokuczliwe objawy to: uczucie ogólnego zmęczenia, problemy z koncentracją i snem, a także obniżenie nastroju czy skłonność do infekcji.– Jak temu przeciwdziałać?
– Wysokie pH wody alkalicznej pozwala na utrzymanie prawidłowego bilansu kwasowo-zasadowego w organizmie oraz
wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego i pokarmowego. Mechanizm jej działania ma zdrowotne działanie, oparte o chemiczne i ﬁzjologiczne struktury
naszego organizmu. Przyszłością może stać się sporządzanie
wielu alkalizujących napojów, które mogą zastąpić sztuczne
i kolorowe produkty. Zasadotwórczymi produktami są: warzywa, owoce, mleko oraz jego przetwory. Przewagą wody alkalicznej nad produktami zasadotwórczymi jest szybkość wchłaniania oraz to, że może błyskawicznie zapobiegać zakwaszeniu organizmu – od razu po wchłonięciu. – Komu poleca
Pani wodę o wysokim pH?– Korzyści dla zdrowia może przynieść ona szczególnie osobom, u których występują problemy
z przewodem pokarmowym, tzn. chorobą reﬂuksową przełyku,
wrzodami żołądka oraz dwunastnicy. Warto sięgać po nią również w przypadku nadmiernych strat elektrolitów w przebiegu biegunki czy w zespole złego wchłaniania. Woda alkaliczna jest również bardzo ważna w przypadku osób aktywnych.
Sama woda jest ważna ze względu na uzupełnienie strat wody
w organizmie, aby nie dopuścić do odwodnienia. Po wysiłku
ﬁzycznym istotne jest również uzupełnianie związków mineralnych, redukcja zakwaszenia oraz dostarczanie organizmowi składników o działaniu alkalizującym. Woda o wysokim pH
może również pomóc w przypadku innych stanów patologicznych w organizmie, np. przy przewlekłej gorączce, działania
niepożądanego niektórych leków, np. diuretyków, zaburzeń
metabolicznych, np. w przebiegu cukrzycy, upośledzenia funkcji nerek, braku drożności dróg oddechowych, np. astmy. Regularne picie wody alkalicznej pomaga przywrócić równowagę
kwasowo-zasadową organizmu. Zawarte w tej wodzie składniki mineralne mają dobroczynny wpływ na nasz układ nerwowy. A przecież przewlekły stres oraz przemęczenie dotykają
nas wszystkich.

Chciałbyś kupić wodę
Święcicki Zdrój w Bełchatowie?
Przedstawiamy listę sklepów:
Sklep LUX MINI nr 4
ul. Gen. Grota Rowieckiego 1
Sklep LUX nr 7 – ul. Pabianicka 14
Sklep LUX MINI nr 15
– ul. Marii i Lecha Kaczyńskich 3
Sklep LUX nr 16
– al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 13
Sklep LUX MINI nr 26
– ul. Kwiatowa 8
Sklep LUX nr 38
– al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15
Sklep LUX nr 45
– ul. Wojska Polskiego 83
Sklep Ogólnospożywczy B. Michalak
– ul. Czapliniecka 30
Seven Sp. Z.o.o.
– Os. Dolnośląskie 305A
Sklep DANA – ul. Szafirowa 14
Sklep DANA 2 – ul. Kredowa 35
Aleksandra Lesiak ul. Okrzei 13
Aleksandra Lesiak ul. Czapliniecka 26

www.swiecickizdroj.pl
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WAŻNA

ny sposób - dodaje. Takie właśnie parametry ma woda Święcicki Zdrój.

Przegląd Bełchatowski

Na dobrą wodę bełchatowianie czekali całe lata. Już jest!
Woda źródlana alkaliczna Święcicki Zdrój. Zachwyca smakiem, pomaga w zwalczaniu skutków zakwaszenia organizmu,
zapobiega chorobom serca, problemom gastrycznym i poprawia wygląd skóry. Nie ma ani jednej kalorii, za to zawiera sporo dobroczynnych makro- i mikroelementów. Woda jest nośnikiem składników odżywczych i rozpuszczalnikiem dla wielu substancji, biorących udział w procesie metabolizmu. A to
oznacza, że bez odpowiedniego nawodnienia organizmu żadna komórka i narząd naszego organizmu nie będzie pracować
prawidłowo – twierdzą lekarze. Woda ustrojowa znajduje się
w komórkach, przestrzeniach międzykomórkowych, w krwi,
płynie mózgowo-rdzeniowym, ślinie, łzach, żółci, sokach: żołądkowym i jelitowym. To, ile wody powinniśmy wypić w ciągu
doby, zależy przede wszystkim od wieku i stylu życia. – Organizm zdrowego człowieka, głównie poprzez nerki (mocz) i skórę (pot), w ciągu doby wydala 2-2,8 litra wody i tyle samo należało by mu jej dostarczać, aby mógł prawidłowo funkcjonować – mówi Danuta Tenczyńska Swacha, pediatra. – Zazwyczaj kilkuletnim dzieciom zalecam picie w ciągu doby 4 szklanek wody, a ich rodzicom i dziadkom 8. Jednak w czasie upałów to za mało. Latem dorośli powinni wypijać ok. 3 litrów płynów dziennie, a dzieci 1,5 litra. Sporo wody piją sportowcy. Dla
zdrowia. Dlaczego powinniśmy wybierać wodę o odczynie zasadowym? Lekarze na to pytanie odpowiadają tak: nieodpowiednia dieta, nadmiar cukru, niewłaściwe tłuszcze, przetworzone produkty czy stres przyczyniają się do zakwaszenia organizmu. W takim środowisku łatwiej rozwijają się bakterie, wirusy i grzyby. Komórki naszego organizmu pracują mniej wydajnie, wolniej przyswajają składniki odżywcze i usuwają toksyny. Mamy problemy ze skórą, paznokciami, górnymi drogami oddechowymi, układem pokarmowym. Wypadają nam włosy, czujemy się ciągle zmęczeni, często się przeziębiamy, cierpimy z powodu bólu głowy, mamy cienie pod oczami. Dobra
wiadomość? Można temu zapobiec i zaradzić. Wystarczy pilnować, by w naszym codziennym menu były produkty spożywcze o pH powyżej 8. – Pamiętajmy, że większość popularnych butelkowych wód na sklepowych półkach charakteryzuje się odczynem pH 7,2-7,4 – mówi Danuta Tenczyńska Swacha. – Jeśli pH wody oscyluje wokół wartości 8-9, możemy
być pewni, że dbamy o organizm i nawadniamy go w optymal-
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Wszystko wskazuje na to, że już od rundy wiosennej Telewizja
Polska transmitować będzie najciekawsze spotkania rozgrywek
II ligi piłkarskiej, w których występuje walczący o awans do Fortuna 1. Ligi PGE GKS Bełchatów.

8
Oferta ważna od 19.02 do 02.03.2019 r.

w
Trenbezdóliku!

Duża szansa na transmisje
meczów PGE GKS-u w TVP!

3999
1 szt.

spodnie jeans
damskie roz. 29 - 50
męskie roz. 30 - 44
mix wzorów

Kwiatowa
podszewka

OFerta sPecJaLna
tylko w E.Leclerc

9

12

99

99

1 szt.

t-shirt damski
roz. 2XL - 4XL
mix wzorów i kolorów

leclerc.pl

1 szt.

t-shirt męski
roz. S - 2XL
mix wzorów i kolorów

8999
1 szt.

kurtka damska
roz. 3XL - 7XL
mix wzorów i kolorów

Duże rozmiary

foto.e-leclerc.pl

wspaniała podróż
po świecie zwierząt!

szczegóły na strOnach 2 - 3

Podaruj 1%
dla Korneliusza

Przegląd Bełchatowski

Gumuła, 10076
Nasz syn, Korneliusz, ma 9 lat i uczęszcza do II klasy SP.

chłopiec, ugry
w
ZespółAspergera, czyli
Korneliusz
to 9-letni informatykę,
którego
2017r.
zdiagnozowano
Bardzo lubi matematykę,
planszowe
i budowanie
z klocków.
W 2017 r. zdiagnozowano
niego Zespół Aspergera (ZA), czyli całościowe zaburzenie rozwoju.
całościowe
zaburzenieurozwoju.
Za to nie choroba, której objawy można wyleczyć. Zaburzenia trwają całe życie, objawy nie są stałe,

zmieniają się wraz z wiekiem i rozwojem. Obecnie największą trudność sprawia Korneliuszowi
komunikacja pozawerbalna
oraz nawiązywanie
nowych znajomości.
Często zdarza
mu się słowny
nie pamiętać
Największą
trudność sprawia
mu komunikacja
pozawerbalna.
Przekaz
odbiera
imion nowo poznanych kolegów i koleżanek. Nie potraﬁ poprawnie odczytywać gestów i min innych osób.
dosłownie,
rozumie
co często
się denerwuje,
ma przez
napady
agresji.
Przekaz słownynie
odbiera
bardzo żartów,
dosłownieprzez
- nie rozumie
żartów, porównań,
gier słownych,
co często
się denerwuje
i ma napady
agresji.
Korneliusz jest
bardzo niecierpliwy
i szybko
się rozkojarza,
co ma
Leczenie
opiera
się na
długotrwałej
i kosztownej
terapii
polegającej
naprzez
kształceniu
problemy z czytaniem, rozumieniem czytanego tekstu i nauką języka obcego.
złości,
poprawie
umiejętności
Leczenie opiera społecznych,kontroli
się na długotrwałej i kosztownej
terapii
różnymikoncentracji.
metodami, które Każdaprzekazana
polegają m.in. na przez
wykształceniu
umiejętności społecznych, kontroli złości, poprawie koncentracji.
Was
z łotówka,-to-dodatkowa-minuta-terapii-dla-Korneliusza.

WSPOMÓŻ KORNELIUSZA W CODZIENNEJ REHABILITACJI
WSPOMÓŻ
W CODZIENNEJ
Przekazując 1%
podatku KORNELIUSZA
FUNDACJI AVALON
nr KRSREHABILITACJI
0000270809
z dopiskiem Gumuła, 10076 pomagasz nam w kontynuacji terapii, która ułatwia
Przekazując
1% podatku
FundacjiAvalon
z dopiskiem
Gumuła, 10076pomagasz nam w
Korneliuszowi
prawidłowe
funkcjonowanie
w społeczeństwie.

kontynuacji
terapii
syna
jegotocodziennym
funkcjonowaniu.
Każda przekazana
przez
Wasoraz
złotówka,
dodatkowa minuta
terapii dla Naszego syna.
W imieniu syna dziękujemy,
W imieniu syna dzię
kujemy, Rodzice.
Rodzice
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Gumuła, 10076

Informacje na ten temat
pojawiły się we wtorkowe popołudnie (19 lutego), kiedy to
na Twitterze dziennikarz katowickiego „Sportu” Maciej Grygierczyk ujawnił plany publicznego nadawcy, który mocno
stawia ostatnimi czasy na piłkę. Nie tylko tą reprezentacyjną. TVP już wcześniej zapewniła sobie prawa do transmitowania rozgrywek LOTTO Ekstraklasy od sezonu 2019/2020, a
kilka dni temu ujawniła, że na
swoich antenach pokaże również wszystkie spotkania turnieju finałowego Mistrzostw
Świata do lat 20, które w tym
roku odbędą się w Polsce.

od rundy wiosennej na antenie
TVP Sport gościć będzie druga liga. Jak słyszę, pomysł to
jeden mecz w kolejce + ewentualnie weekendowy magazyn.
Transmisje internetowe oczywiście zostają bez zmian” - napisał Maciej Grygierczyk.
Zapytany o tę sprawę na
Twitterze dyrektor TVP Sport
nie odpowiedział wprost czy
wiosną na jego antenie zobaczymy transmisje ze spotkań II
ligi, ale dał do zrozumienia, że
może tak być. Jego komunikat
był bardzo lakonicznych. „Coś
się kroi” - napisał Marek Szkolnikowski.

faktycznie coś jest na rzeczy,
a pojedynki drugoligowców
mogą być dostępne nie tylko
na antenie sportowej Telewizji Publicznej, ale również na
stronie internetowej i w aplikacji mobilnej stacji. Na szczegóły trzeba jednak jeszcze poczekać.

Wiele wskazuje na to, że w
razie osiągnięcia porozumienia przez władze II ligi i TVP,
pierwsza transmisja realizowana będzie właśnie z GIEKSA
Areny. „Brunatni” podejmą 2
marca zespół Ruchu Chorzów.
Pewniakiem do ewentualnego
pokazania w TVP są również
„Nie wiem, czy ktoś to już
Z innych źródeł zbliżonych derby z Widzewem Łódź (11
podawał, ale wygląda na to, że do TVP dowiadujemy się, że maja).

Niegospodarność, przekroczenie uprawnień, korupcja, fałszowanie dokumentacji – takie zarzuty usłyszały osoby zatrzymane w związku z tzw „śmieciowym przekrętem”, które wykorzystując swoje stanowiska mogły nielegalnie zyskać do 5 mln złotych. Pośród nich znajduje się Sławomir Z., były prezes PGE GiEK, a ostatnio szef
PGE Energia Odnawialna. Sąd zadecydował o 3 miesięcznym areszcie dla niego oraz 3 innych podejrzanych.
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Były prezes PGE GiEK, Sławomir Z. w rękach CBŚP.
Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie
Policjanci CBŚP i KWP
wspólnie z prokuratorami z
Wrocławia wyjaśniają sprawę
dotyczącą
niegospodarności
oraz przyjęcia korzyści majątkowych m.in. przez osoby wykonujące w minionych latach
funkcje publiczne. Pośród nich
był również Sławomir Z, który
piastował stanowisko w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.
Z ustaleń śledczych wynika, że na tamtejsze składowiska
trafiały śmieci mieszane, tzn.
niesegregowane, a w dokumentacji widniały wpisy, że są to odpady biodegradowalne. W konsekwencji zaniżana była opłata
środowiskowa. Na te same składowiska, bez stosownych zezwoleń, prawdopodobnie trafiały również śmieci komunalne z
Niemiec.
Z ustaleń funkcjonariuszy
wynika, że w latach 2012 – 2018
mogło dojść do niegospodarno-

ści, w wyniku której Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające od 1,5 do 7 mln zł.
Na podstawie zebranego
materiału policjanci CBŚP przeprowadzili działania m.in. na terenie gminy Bogatynia. Wówczas to zatrzymano pięć osób.
Przeszukano wiele miejsc, w
tym także siedziby podmiotów
gospodarczych. Podczas akcji
zabezpieczono do dalszej analizy m.in. dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Na poczet przyszłych kar
śledczy zabezpieczyli mienie
należące do podejrzanych m.in.
pieniądze w różnej walucie, samochody oraz biżuterię, o łącznej wartości blisko 2 mln zł.
W Dolnośląskim Wydziale
Zamiejscowym Departamentu
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu Prokuratury Krajowej
czterem zatrzymanym przed-

stawiono zarzuty dotyczące
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. niegospodarności, przekroczenia
uprawnień, korupcyjne czy fałszowania dokumentacji.
Sławomir Z. stanowisko prezesa zarządu PGE GiEK objął w
grudniu 2015 roku. 24 października 2018 roku złożył rezygnację z tej funkcji. Spółka w żaden
sposób nie informowała o powodach odejścia. Nieoficjalnie mówiło się, że są nimi sprawy prywatne. Z innych, również nieoficjalnych źródeł słychać było, że
rezygnacja Z. z pracy w„gieksie”
to efekt braku odpowiednich relacji z częścią związków zawodowych.
Z. długo bezrobotnym nie
był, już 16 listopada 2018 roku
objął prezesurę w innej spółce
należącej do grupy kapitałowej
PGE – Energetyce Odnawialnej. 

Przegląd Bełchatowski
nr 4/2019 (245)  22.02.2019 r.

W poniedziałkowy wieczór 4 stycznia boisko Atlas Areny zgromadziło najlepszych lekkoatletów świata, a ich starty dopingowało blisko 8000 widzów.
Doskonałe wyniki, znakomite pojedynki i niesamowita atmosfera, a wśród
startujących sportowców zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego i podopieczni trenera Łukasza Mantyka. W Mityngu Gwiazd na
ORLEN CUP w Łodzi wystartowali Mateusz Górny i Szymon Woźniak.
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Krwiodawcy z HDK PCK przy
Elektrowni Bełchatów znów w akcji...

Bełchatów, ul. Kolejowa 4

W dniu 18.01.2019r. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Elektrowni Bełchatów zorganizował pierwszą w
tym roku 2019 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 27 osób, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wzbogaciło się o 12150 mililitrów tego bezcennego leku.
Każda osoba, która oddała
krew podczas tej akcji otrzymała upominek ufundowany przez
naszych sponsorów, jakim jest

firma PGE GiEK S.A. i Kino
Hojnym sponsorom, organiHelios. Można powiedzieć, że zatorzy akcji, serdecznie dzięrok dla krwiodawców rozpoczął kują i proszą o dalsze wspierasię dobrze
nie idei krwiodawstwa. 

Przegląd Bełchatowski

Młody mężczyzna wszedł w miniony piątek do bełchatowskiej
komendy, aby sprawdzić stan trzeźwości. Alkomat wskazał, że
jest pod wpływem alkoholu. Nie przejęty zbytnio tym wynikiem,
mężczyzna wsiadł za kierownicę i odjechał.

Po pijaku odjechał spod komendy
15 stycznia o 16:40 uwagę policjanta z bełchatowskiej drogówki zwrócił mężczyzna, który w poczekalni komendy badał swój stan trzeźwości. Od mężczyzny
wyczuwalna była woń alkoholu, a kontrolka na urządzeniu do badania wyraźnie wskazywała, że jest „pod
wpływem”.
- Po takim sprawdzeniu trzeźwości mężczyzna wyszedł z komendy policji i poszedł w stronę parkingu samochodowego. Wkrótce okazało się, że jest to kierowca forda mondeo. 23-latek wjechał prosto w ręce policji - informuje KPP Bełchatów.

nr 4/2019 (245)  22.02.2019 r.

Pijany kierujący wpadł w ręce mundurowych na os.
Słonecznym. Policjanci sprawdzili dokładnie jego stan
trzeźwości. Wynik na alkomacie pokazał 1 promil. Nieodpowiedzialny 23-latek stracił już prawo jazdy. Grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kupuj jakość oryginalnych części
w cenach zamienników

Serwis Mechaniczny i Blacharski

RENOCAR

Serwis Opon, Stacja Kontroli Pojazdów

Autoryzowany Serwis RENOCAR
Bełchatów, Huta 33 [droga na Piotrków]
tel. 602-438-316
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Zdrowych,
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mgr farm.
Magdalena Sosnowska
i pełnych radości
Świąt Wielkiej Nocy,
a także mnóstwa
optymizmu na wiosnę
życzą

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST
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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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Przegląd Bełchatowski

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wiele spożywanych przez nas tłuszczy znacznie różni się między sobą wartością odżywczą i wpływem na nasze zdrowie. Dawniej tłuszcze uchodziły za niepożądany element diety, przez co były często wykluczane z menu. Okazuje się, że nie wszystkich
Bełchatowski
nr 6/2018 (222)  23.03.2018 r.
12 tłuszczy należy unikać. Niektóre z nich stanowią niezbędny element Przegląd
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Przegląd Bełchatowski

SUDOKU
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Przegląd Bełchatowski
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z miasta i regio
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ła na wokandę piotrkowskiego
Sądu Okręgowego. Ten orzekł

wodowania 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

Zapisy tel. 731 668 730

nowoczesność

Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda.
Miejscowość Zabłocie gm. WiSprzedam działkę budowlaną o
dawa.
pow. 0,85ha w miejscowości Buj- Tel. 698-102-509
ny Książe, przy Zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam dwie działki budow-

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę w Kielchinowie 44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Działka o pow. 10arów, gm. Bełchatów. Cena 28tys.
Tel. 606-130-424
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 działkę budowlaną w Łobudzice przy trasie Bełchatów - Zelów, pow. 3939 m2
cena 64800 zł, media: Wod-Kan,
Prąd, wymiary: szerokość 26 m,
długość 150 m.
Tel: 500-540-000

Przegląd Bełchatowski

Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę budowlaną w
Bełchatowie na ul. Żytniej, pow.
961m2, Wod-Kan, prąd, C.O.,
droga utwardzona kostką betonową, cena 170 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 działkę o pow. 35ar.

lane 3700m2 + działkę rolną o
pow. 2ha2ary we wsi Borowa,
gm. Wola Krzysztoporska
Tel. 696-458-889

Sprzedam dzialke budowlana
14 ar w Grabostowie gm Zelow
cena do uzgodnienia
Tel. 508-627-868
Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow. 180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności
gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom- pilnie.
Tel. 511-846-287
Sprzedam domek z działką
18arów Wierzchy Parzeńskie.
Kosiarkę z napędem i glebogryzarkę silnik Brixsa
Tel. 781-343-584
Sprzedam mieszkanie pow.
77m2 z antresolą na os. Przytorze
Tel. 668-612-165
Sprzedam mieszkanie pow.
63m2, os. Dolnośląskie IIp. blok
IV piętrowy. Po remoncie.
Tel. 785-246-173, 781-688-339

nia, a chłopiec będzie otrzymywać 500-złotową rentę. 

Wynajmę pokój dla 1-2 osób os.
Olsztyńskie, Bełchatów
Tel. 512-115-383
Mam do wynajęcia lokal handlowy od 50-100m2 przy DK1, miejscowość Kletnia.
Tel. 504-193-950
Mam do wynajęcia lokal pow.
60m2 przy ul. Okrzei (po biurze
Sami Swoi). Wolny od 1.04.
Tel. 531-935-227
Mam do wynajęcia trzypokojowe
mieszkanie w Bełchatowie. Umeblowane (lodówka, TV). Spokojna, przyjazna okolica. Obok
szkoła, przedszkole.
Tel. 511-982-145
Wydzierżawię budkę przy cmentarzu w Bełchatowie (sprzedaż
zniczy i kwiatów).
Tel. 504-184-141
Kupię mieszkanie do 40m2 w
Bełchatowie.
Tel. 601-427-428
Wspólnie z żoną szukamy
mieszkania do kupna. Bez pośredników, może byc do remontu
lub zadłużone. Rozważymy każdą uczciwa propozycje.
Tel.: 513-302-622.

SPRZEDAM
Komplet wypoczynkowy (wersalka+2 fotele(kolor brąz)
ława rozkładana 120x60
szafka 100x50x50
dywan 4x3m
Tel. 500-621-265
Sprzedam tunele 4x30 6x30
7x30
Narybek i kroczek, karpia oraz
sandacza
Kompresor śrubowy Kessel,

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl
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Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
codziennie
2. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
15.03.2019
3. ADR Podstawowy, ADR cysterny
14.03.2019
4. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
23.03.2019
01.03.2019
5. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
6. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
01.03.2019
22.03.2019
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
22.03. 2019
9. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

UWAGA!!! Istnieje możliwość do-

finansowania szkoleń w wysokości do
80% dla pracowników mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli firm. Po szczegóły zapraszamy do
naszego biura.

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

CSU150
Tel. 796-603-679, 534-617-067

brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

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

Rencista ze stałą grupą inwalidzką umiarkowany 10N. Poszukuje
pracy w charakterze portier/dozorca w Bełchatowie. Mam prawie 10-letnie doświadczenie w
pracy jako ochroniarz. Nie posiadam pojazdu ani prawa jazdy.
Tel. 667-195-719

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551
Siano 6 zł kostka, Rożniatowice
Drewno kominkowe - opałowe
Rożniatowice,
Tel. 505-386-828
Brama garażowa segmentowa
Wiśniowski, automatyczna z pilotem, 2500x2250, nadproże 400,
nowa, kolor antracyt z strukturą
drewna, Bełchatów - 3600zł - odbiór własny lub z dostawą i montażem za dopłatą
Drzwi wewnętrzne, pokojowe,
powystawkowe, nowe Bełchatów - 100zł
Tel. 503-550-505
Drewno opałowe,brzoza,dąb
Tel.604-476-818

PRACA
Zatrudnię pracownika do wykończeń wnętrz, glazurnika i ociepleń budynków.
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,

Młoda, ambitna dziewczyna
zdecydowanie podejmie pracę: sprzedawca, pomoc biurowa.
Bełchatów, Szczerców
Tel. 797-258-241

MOTORYZACJA
Samochód Volkswagen JETTA
1,6 D - jeżdżący, 33 letni, w dobrym stanie Rożniatowice.
Tel. 505-386-828
Sprzedam Hyundaia Atosa
1.0 1999r. z gazem i hakiem
wbitym w dowod, 1800zl.
Proszę dzwonić po 15.
Tel. 791-223-715
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
Mitshubishi ASX, poj. 1.6 rok
prod. 2010- kolor czarna perła+ gaz, nowy BRC, przebieg
193,430km. Bogate wyposażenie, serwisowany. Bezwypadkowy-dobrze utrzymany. Nie wymaga nakładów ﬁnansowych.
Tel. 518-785-556
SPRZEDAM FIAT =SeDiCi
typ-SUV. 1,6 16V 120KM salon
02.2011. doposażony, b.zadbany, service`owany, garażowany.
Tel. 692-319-209

USŁUGI

dzieci i maturzyści, osoby planujące wyjazd do pracy za granicę.
Zapewniam indywidualne podejNauczyciel j. angielskiego j. nieście do ucznia, profesjonalizm i
mieckiego oferuje: indywidualdobrą cenę. Możliwość dojazdu
ne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje. Wszystkie po- do ucznia.
ziomy nauki, w tym również małe Tel. 797-344-972

EDUKACJA

15

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,
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

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

Usługi hydrauliczne wod-kan, ko- (2 miesiące). W tym celu należy nadać ogłoszenie podobnie jak w instrukcji potłownie, awarie.
wyżej, z tą różnicą, że SMSa należy wysłać pod numer 76567 (koszt 7,38zł z VAT)
Tel. 795-749-793
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

Sprzedam felgi stalowe 16cali
5x112,skoda,vw,audi,270zl.
Tel 604-476-818
Renault Twingo 1.2 , rok prod.

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.

PGI Energo Eko

Bełchatów
ul. Daleka 76

508 502 307
508 508 616

nr 4/2019 (245)  22.02.2019 r.

TWÓJ NAJLEPSZY DOSTAWCA

Masz problemy ﬁnansowe?
Masz problemy ze spłata zadłużeń? Bezpłatna porada
-upadłość konsumencka
Tel. 780-103-780

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

Przegląd Bełchatowski

Podejmę pracę przy zbiorach seznonowych owoców, opiece nad
dzieckiem lub sprzątaniu.
Tel. 516-437-814, 570-258-308

Poszukuje pracy dodatkowej
sprzatanie mieszkan oraz domow , mycie okien itp. Belchatow i okolice +15km .
Tel: 725-162-097

2001, przebieg 204tys, kolor żółty, otwierany dach, sprawny,
przegląd OC do marca 2019r.
Cena 900zł-do negocjacji.
Tel. 501-546-449

NA BIEŻĄCO
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