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Bełchatów
promocja ważna do
20.09.2019 r.

Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
codziennie
2. ADR Podstawowy, ADR cysterny
20.09.2019
3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
20.09.2019
4. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
20.09.2019
5. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
20.09.2019
6. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie
Drogowym
27.09.2019
PRODUKTY
7. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
27.09.2019
KONOPNE
8. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
05.10.2019
9. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
codziennie
10. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

UWAGA!!!
ź
ź
ź
ź

SUSZE
OLEJ KONOPNY
KOSMETYKI
PERFUMY
WODY TOALETOWE
MAŚCI KONOPNE
HERBATKI
WAPORYZATORY

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

SUSZE
OLEJ KONOPNY
WODY TOALETOWE
MAŚCI KONOPNE

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

2x Duży shake
WYTNIJ KUPON

10zł

e-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub nas na facebooku
www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze

2
www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
www.ogloszeniabelchatow.pl
www.ogloszeniabelchatow.pl

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:

536-860-730

Ostatnie
Wolne Terminy

POMIAR
NAPRAWA
MONTAŻ
U KLIENTA

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

na 2018 rok

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

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624
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W tym roku nie będzie
pieniędzy na dentystów
w szkołach

Krwiodawcy z Klubu HDK przy
Elektrowni Bełchatów znów w akcji...

Michał Bajor w Bełchatowie

„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
tytuł nosi najnowsza trasa koncertowa Bajora, to prezentacja piosenek z
dwupłytowego albumu pod tym samym tytułem. To muzyczna historia
utworów, które napisane i przetłumaczone specjalnie dla niego, przez
najlepszych autorów i kompozyto- Ustawa bardzo wyraźnie
W konsekwencji ustawy, orrów, pozwoliły artyście stworzyć włagan prowadzący daną szkołę wskazuje, że uczniowie mają
sny, niepowtarzalny teatr piosenpowinien wygospodarować fun- prawo, a organy prowadzące
ki. Wybrane z kilkuset i nagrane na
dusze na zorganizowanie opieki obowiązek zabezpieczyć opiekę
nowo z jego dzisiejszą dojrzałością,
dentystycznej, dla uczniów, już pielęgniarską i stomatologiczsą niejako podsumowaniem muzyczw tym roku. Może to być trudne ną. Ustawa nakłada na samonego dorobku tego charyzmatyczneponieważ budżet Bełchatowa rządy obowiązek zapewnienia
go aktora i pieśniarza.
uchwalony na rok 2019 nie prze- opieki stomatologicznej - wywidywał takich kosztów. Wy- jaśnia Elwira Antońska DyrekPodczas wieczoru artysta w todatki miasta na ten rok były za- tor Wydziału Oświaty - Na tawarzystwie zespołu zaprezentuje
twierdzone znacznie wcześniej kie zadanie potrzebna jest nienajważniejsze utwory ze swojej 45mała kwota. Jeżeli chcielibyniż ustawa.
letniej działalności artystycznej. 
śmy to realizować jako program
gminny, musielibyśmy mieć
wcześniej zabezpieczone środki i ogłosić konkurs by wyłonić
wykonawców. To jest kwestia
przyszłości, na pewno nie na
ten rok budżetowy.

PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ PIZZY -10%
+ DOWÓZ GRATIS NA TERENIE MIASTA.
W LOKALU PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ
PIZZY PIWO Z NALEWAKA GRATIS

ci finansowaną ze środków publicznych. Każde z tych rozwiązań wiąże się z dodatkowymi
kosztami, na które miasto nie
ma zabezpieczonych środków
w budżecie na ten rok.
Finansowanie opieki stomatologicznej dla uczniów na
pewno będzie omawiane przy
uchwalaniu budżetu miasta na
rok 2020. Może pozostać jedynie problem braku chętnych do
współpracy stomatologów.

DUŻA PIZZA
W CENIE MAŁEJ

NIU 2 DUŻYCH
LITR LUB 2
KI GRATIS

GODZINY OTWARCIA

- W zeszłym roku próbowaliśmy znaleźć gabinety stomatologiczne, które chciałyby nawiązać z nami współpracę, ponieważ istniała możliwość dofiDo tej pory stomatolog był
tylko w Szkole Podstawowej nr nansowania na gabinety denty9 na os. Dolnośląskim. Gabinet styczne w szkołach. Nie znaleźjest ogólnodostępny i ma pod- liśmy jednak chętnych specjapisany kontrakt z NFZ. Poza listów. Nie mogliśmy więc stauczniami szkoły korzystają z rać się o dodatkowe środki na
niego także inni pacjenci. Beł- ten cel - informuje Elwira Anchatowski Wydział Oświaty tońska.
szuka możliwości podobnych
Zatem nawet jeśli budżet
rozwiązań w innych szkołach.
W przypadku braku szkolnego miasta na przyszły rok zaregabinetu dentystycznego jest zerwuje środki na ten projekt,
możliwość podpisania umowy stawki dla stomatologów mogą
z dentobusem, bądź przychod- okazać się za niskie, aby zachęnią stomatologiczną dla dzie- cić ich do pracy dla szkół. 

794 920 107

Informacje z ostatnich tygodni wskazywały na to, że napięcia związane z
koncesją na odkrywkę Złoczew mogą zakończyć się akcją protestacyjną.
Zapowiadali to przewodniczący związków zawodowych. Sytuacja zmieniła
się 30 sierpnia, kiedy to spotkali się z pełnomocnikiem rządu. Co wynikło z
tej rozmowy?
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Złoczew dalej bez koncesji.
Co z zapowiadanymi
protestami?
OLD MOTOR
ul. Czapliniecka 153
tel. 502 673 065


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

Punktem
kulminacyjnym
miała być Wojewódzka Rada
Dialogu Społecznego, która odbędzie się we wrześniu w Bełchatowie. Związki zawodowe
zapowiadały, że jeśli nie zostaną tam wypracowane rozwiązania dla Złoczewa, rozpoczną akcje protestacyjną.

Na nastroje związkowców
wpłynęło piątkowe (30 sierpnia)
spotkanie z Adamem Gawędą,
sekretarzem stanu i pełnomocnikiem Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego. Związkowcy tłumaczą, że podczas długich rozmów, Gawęda przekonywał ich,
że sprawa idzie dobrym torem,
i na chwilę obecną akcje protestacyjne są bezcelowe.

ny, jest co najmniej trudne. Pozostaje czekać na propozycje
rządowe, które powinny pojawić się jeszcze przed jesiennymi wyborami. 

Termin
zapowiedzianych
protestów wydaje się nieprzypadkowy, zbliżające się wybory parlamentarne mogą ułatwić dialog z oficjelami, wszelkie protesty w tym okresie mogłyby bowiem wpłynąć na opinie publiczną. Związkowcy zapewniają jednak, że cała sprawa ma charakter apolityczny,
jak twierdzi Adam Olejnik:

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

-Ewentualny protest będzie
w obronie miejsc pracy, zarówno pracowników kopalni, jak i
spółek zależnych. Nie interesuje nas polityka czy partia rządząca. Będziemy reagować tylko, gdy zagrożone będą nasze
miejsca pracy.
Zapewnienia i obietnice nie
rozwiązują jednak problemu.
Na chwilę obecną związki zawodowe nie odwołują protestów, dają jednak czas, licząc
na to, że rząd opracuje wkrótce odpowiednie uchwały, dzięki którym uda się uzyskać koncesje. Procedowanie w tej sprawie zakończy się w okolicach
października lub listopada.
-Poinformowaliśmy
ministerstwo, że jeśli w tym okresie nie zostanie wydana koncesja, nie będziemy już wysłuchiwać obietnic. Ruszymy za to
pod ministerstwo środowiska,
bo tam leży problem – dodaje
Olejnik.

Sprawa odkrywki Złoczew
niewątpliwie jest wielowątko-Bazując na wiedzy pozyska- wa, a wypracowanie rozwiązań,
nej na spotkaniu, stwierdzili- które zadowolą wszystkie stro-

Bełchatów

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

KOSTKA
Pelet
BRUKOWA
kostka brukowa

n ekogroszek
n
n

n Piasek

• Galanteria Betonowa
• Cement, kruszywa (piasek, kamienie dekoracje)
• Czyściki, impregnaty, kleje, rury PCV
• Korytka odwadniające
• Szamba ekologiczne
Materiały budowlane
• Materiały budowlane

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

(bloczki fundamentowe,cegły)

• Akcesoria malarskie
(pędzle, wałki, impregnaty)
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-Chcieliśmy przeprowadzić
akcje protestacyjną, w związku z brakiem uzyskania koncesji
dla Złoczewa do dnia dzisiejszego. Sytuacja uległa jednak zmianie. - Mówi Adam Olejnik, przewodniczący MZZ „Odkrywka”.

śmy, że protesty w chwili obecnej byłby bezzasadne, a właściwie mogły by zaszkodzić naszej
sprawie – informuje Adam Olejnik.

Przegląd Bełchatowski

Koncesja dla kopalni Złoczew wciąż napotyka na problemy, wynika to głównie z działań Green Peace oraz nastrojów wśród części mieszkańców
tego regionu. Politycy zapewniają jednak, że wszystko idzie
dobrym torem, i wkrótce uda
się uzyskać niezbędne pozwolenia. Mówił o tym m.in. wiceminister środowiska, który podczas
tegorocznych Dni Energetyka
gwarantował, że dołoży wszelkich starań, by sprawę Złoczewa rozwiązać jeszcze w tym
roku. Nie załagodziło to jednak
nastrojów wśród pracowników
bełchatowskiej kopalni.
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FINDOM – ponad 6 lat działająca Kancelaria
Kredytów Hipotecznych w Bełchatowie
FINDOM Kancelaria Kredytów Hipotecznych to znana od lat na bełchatowskim rynku Firma specjalizująca się w udzielaniu kredytów hipotecznych, ﬁrmowych oraz
gotówkowych. Jako niezależna placówka ekspercka ma znacznie większe możliwości wyboru najlepszej oferty kredytowej analizując je spośród ofert wielu banków. Jak to możliwe, że lokalna Firma posiada większe możliwości niż duże korporacje bankowe? O tym właśnie rozmawiamy z Jarosławem Fuzowskim, właścicielem Kancelarii Kredytów Hipotecznych FINDOM.

Na jaki zakres wsparcia mogą liczyć klienci zgłaszający się do Pana firmy?
Findom to przede wszystkim kompleksowość i profesjonalizm.
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Przegląd Bełchatowski

Zatrudniam kompetentnych i doświadczonych pracowników, którzy tworzą Zespół osób gwarantujący
najwyższe standardy obsługi Klienta.
Dla Naszych klientów wszyscy pracujemy zgodnie z
założoną misją firmy, którą jest profesjonalna pomoc
przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego,
firmowego lub gotówkowego, z uwzględnieniem przede
wszystkim potrzeb i oczekiwań Klienta czyli świadczenia niezależnych usług w zakresie wyboru najkorzystniejszego dla każdego produktu kredytowego.
Nie jesteśmy uzależnieni od oferty jednego banku, porównujemy i sprawdzamy, która z nich okaże się najlepsza. Każdorazowo uwzględniamy potrzeby i oczekiwania tych, którzy przychodzą do Firmy zrealizować swoje największe życiowe marzenie - zakup własnej nieruchomości oraz realizację innych celów konsumpcyjnych.
Marzenie wielkie, ale i trudności sporo...
Cały Zespół FINDOM w przyjazny, a co najważniejsze kompetentny sposób prowadzi klientów w złożonym procesie uzyskania kredytu hipotecznego. Wyliczamy zdolność kredytową, weryfikujemy nieruchomości i księgi wieczyste pod względem formalno - prawnym, a także pomagamy w skompletowaniu wymaganych dokumentów do procesu kredytowego. Wachlarz
oferowanych przez FINDOM usług jest o wiele szerszy, bo oferuje również: przygotowanie umowy przedwstępnej, sporządzenie kosztorysu budowlanego jak
i przygotowanie dokumentów wymaganych przez sąd
czy urząd skarbowy. Jesteśmy także w stanie pomóc w
wyborze notariusza, do którego dostarczymy niezbędne dokumenty. Współpracujemy również z najlepszymi
Developerami oraz Biurami Nieruchomości w Bełchatowie. Reasumując – tutaj w jednym miejscu pomożemy załatwić wszystko, co jest związane z kredytem hipotecznym.
Skąd tak duża popularność Pana Firmy?
Podstawą i gwarantem skuteczności Firmy bezdyskusyjnie jest moje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w bankowości, a także kompetencje zatrudnionych Pracowników. Wiedza i umiejętności całego Zespołu pozwalają stworzyć Klientom nie tylko poczucie
komfortu w tym - powiedzmy to wprost - trudnym procesie, ale przede wszystkim zaproponować ofertę kredytu na miarę ich możliwości. W tym celu porównujemy i analizujemy najbardziej aktualną ofertę kredową na rynku. Duże znaczenie ma również fakt, że mam
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
ofertowych z bankami, bardzo dobrze znam mechanizmy ich pracy oraz dysponuję szeroką bazą kontaktów.

To sprawia, że oferta firmy FINDOM jest rzetelna
oraz cenowo taka sama jak oferta kredytowa Banku.

towych, co zdecydowanie przemawia za dużym doświadczeniem moim i mojego Zespołu.

Z jakimi bankami Pan współpracuje?

Dużo Pan mówi o działalności gospodarczej FINDOM Kancelaria Kredytów Hipotecznych, a czy firma wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu?

Praktycznie ze wszystkimi największymi i najpoważniejszymi graczami na rynku, takimi jak PKO Bank
Polski SA, Bank PeKaO SA, Santander Bank SA, ING
Bank Śląski SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Bank
mBANK, Millennium Bank SA, Alior Bank SA.
Czy usługi w Firmie FINDOM są płatne?
Absolutnie nie. Usługi mojej Firmy są całkowicie
bezpłatne, a oferta jest dokładnie taka sama jak w
Banku. Zapewniamy komfort i wygodę, poświęcamy
Klientom tyle czasu ile potrzebują, a moje biuro gwarantuje odpowiednie do tego warunki. Jesteśmy zobowiązani zachować tajemnicę bankową, co zapewnia pełną dyskrecję.
Jak jeden z głównych atutów Firmy FINDOM wymienia Pan doświadczenie i profesjonalizm. To ważne, bo klienci lubią wiedzieć, że obsługuje ich specjalista...

Oczywiście, że tak. Moja firma od lat angażuje się w
akcje charytatywne i inspiruje innych do podobnego działania.
FINDOM sponsoruje wydarzenia kulturalne i sportowe.
Jest Partnerem Akademii Piłkarskiej SOCCER oraz
sponsoruje i wspiera drużyny Bełchatowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej oraz Bełchatowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
Z ostatniego okresu mogę wymienić min:
- Wsparcie i pomoc przy organizacji „II Halowego
Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Prezydenta
Miasta Bełchatowa pn. „Bełchatów CUP 2018”

Zgadza się. Karierę zawodową w bankowości rozpocząłem w 2003 roku jako Doradca Klienta. W ciągu
kilkunastu lat zajmowałem między innymi takie stanowiska jak Menadżer oddziału Banku oraz Regionalny Dyrektor Sprzedaży - odpowiedzialny za sieć
oddziałów jednego z największych Banków w Polsce.

- Partner I Turnieju COCCER CUP „Stawiamy Anię
na nóżki”

Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłem także
studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Bankowości w Wyższej Szkole
Bankowej we Wrocławiu.

- Honorowy tytuł Mecenas Kultury UP Showcase 2019 przyznany za wsparcie podczas wydarzenia
UP Showcase 2019 Gala Przeżyć, którego celem jest
upowszechnianie kultury tanecznej, muzycznej i teatralnej oraz rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych za
pomocą wystąpień publicznych.

Uzyskałem stopień zawodowy "Dyplomowanego Pracownika Bankowego" nadawany przez Związek Banków Polskich, a wiedzę swoją i umiejętności zawodowe z zakresu bankowości potwierdziłem otrzymując
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.
Własną Firmę założyłem w 2013 roku, a więc funkcjonuję na rynku już ponad 6 lat.
Jestem wpisany przez Komisje Nadzoru Finansowego do Rejestru pośredników kredytu hipotecznego pod poz. RPH000545. Zdałem także egzamin na
pośrednika kredytów hipotecznych, co zostało potwierdzone Uchwałą nr 10/2019 z dnia 25.01.2019 roku
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Posiadam wymagane obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego.
Jestem także wpisany przez Komisje Nadzoru Finansowego do Rejestru pośredników kredytu konsumenckiego pod poz. RPK000089

- Wsparcie i pomoc przy organizacji turnieju „Piłka łączy Pokolenia 2019, V Turniej Piłki Nożnej Dla
Dzieci”

Otrzymane od organizatorów dyplomy i podziękowania dumnie wystawiam w swojej firmie.
Jak zainteresowani klienci mogą się z Panem skontaktować?
FINDOM Kancelaria Kredytów Hipotecznych
otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00 -17:00 , na os. Mari Konopnickiej 5 w Bełchatowie. Dostępny jestem również pod nr. telefonu 602
297 443 bądź mailowo jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl
Moja praca wymaga kontaktu z Klientem również
poza godzinami otwarcia co powoduje, że jestem dostępny całą dobę, a to zdecydowanie wyróżnia Firmę
na tle wielkich korporacji.
Serdecznie zapraszam.

Dysponuję bardzo dużym doświadczeniem w zakresie produktów hipotecznych, firmowych i gotówkowych. Potrafię w czytelny oraz prosty sposób przekazać ogromną i niezbędną wiedzę dotyczącą całego
procesu kredytowego.
Swoją wiedzę i umiejętności systematycznie przekazuję zatrudnionym w firmie Pracownikom, co w sposób istotny wspiera ich dążenie do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
FINDOM zrealizował ponad 1100 transakcji kredy-

Pon. - pt. : 9:00-17:00
ul. Os Marii Konopnickiej 5
97-400 Bełchatów
tel. 602 297 443
jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl
www.kancelariafindom.pl

Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 od 1 września objęła Beata Walenczak-Frukacz, która w konkursie wygrała
większością głosów. Natomiast poprzednia dyrektor „trójki” - Agnieszka Miśkiewicz, pełnić będzie funkcję nauczyciela. Ta druga informacja nie spodobała się sporej części rodziców dzieci, uczęszczających do szkoły, głosy niezadowolenia wybrzmiały
również na ostatniej sesji rady miejskiej.
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Nowy sternik SP nr 3.
Odwołana dyrektor zostaje w szkole
W związku z zaistniałą sytuacją obowiązki kierownicze w
"trójce" objęły dwie wicedyrektorki. Jeszcze w czerwcu bieżącego roku wypłynęła informacja jakoby Agnieszka Miśkiewicz miała powrócić na stanowisko od 1 lipca 2019 roku. Wobec
takiego obrotu spraw, jeszcze
przed zakończeniem roku szkolnego 18/19 rodzice dzieci uczących się w SP nr 3 napisali petycję do władz miasta o podjęcie
odpowiednich kroków.

prowadzeniu placówek oświatowych. Jak sama podkreśla, pomysłów na kierowanie placówką
ma dużo, a przy tym jest pozytywnie nastawiona, pełna energii i gotowości do pracy.

Odwołana dyrektor SP nr 3
pożegnała się ze stanowiskiem,
ale nie ze szkołą. Jak wyjaśnia
Elwira Antońska, Agnieszka
Miśkiewicz nadal jest nauczycielem w wymiarze 18 godzin tygodniowo, zgodnie z kwalifikacjami jakie posiada. Na sesji padały pytania, czy nie mogłaby ona
pełnić funkcji nauczyciela w innej placówce. To, jak się okazuje, jest kwestią problematyczną,
ponieważ nikt nie może narzucić
byłej dyrektor zmiany miejsca
pracy, a sama, mimo składanych
propozycji, takiego ruchu nie zamierza podjąć. Informacja ta rodzi głosy niezadowolenia pośród
części rodziców uczniów z SP3,
którzy walczyli o zdjęcie jej ze
stanowiska sternika szkoły. 

Innowacyjna metoda Tomatisa w Małych
Smokach i Niebieskiej Sowie
W przedszkolu "Akademia Małych Smoków" oraz w
Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Niebieska
Sowa" pedagodzy korzystają z najbardziej nowoczesnych i popartych badaniami metod terapii.
- Czym różnią się przedszkola
prowadzone przez panią?

- Z jakich zajęć mogą skorzystać podopieczni
"Niebieskiej Sowy"?
W znacznej większości nasze przedszkolaki to dzieci
z autyzmem, które są niesamowicie inteligentne tylko trzeba je trochę odczarować i "włączyć do naszego świata". Staramy się jak najwięcej czerpać z Programu Son-Rise. Na terenie placówki są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, fizjoterapia, dogoterapia, biofeedback oraz trening słuchowy Tomatisa.
- A na czym polega Metoda Tomatisa?
Metoda Tomatisa to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym,
tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Mamy już pierw-

- Do dzieci z jakimi problemami jest skierowana
terapia EEG Biofeedback?
Zarówno z Metody Tomatisa jak i z terapii Biofeedback
mogą korzystać dzieci i dorośli, ale wróćmy do pytania...
Biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie między innymi
na procesy poznawcze, sprawność intelektualną, reguluje funkcjonowanie emocjonalne, likwiduje stany lękowe, normuje fazy snu. Dodam, że korzystanie z takiego
rodzaju terapii jest zakazane przed testami na inteligencje, co potwierdza skuteczność Biofeedbacku.
- Czy jest jeszcze coś innowacyjnego co chciałaby
Pani wprowadzić jako formę terapii?
Owszem, póki co w fazie projektu unijnego pozostaje
bardzo kosztowna komora hiperbaryczna za którą cała
załoga mocno trzyma kciuki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Niebieska Sowa" mieszczącego się na ulicy Szafirowej 16 w
Bełchatowie oraz na naszą stronę
www.niebieska-sowa.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
dla dzieci z autyzmem

„Niebieska Sowa”
ul. Szafirowa 16, Tel. 503-198-147
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"Akademia Małych Smoków" jest przedszkolem ogólnodostępnym, w którym gościmy trójkę dzieci o specjalnych potrzebach, natomiast "Niebieska Sowa" to
placówka terapeutyczna. Zajęcia tu odbywają się w
małych grupach oraz indywidualnie, w specjalnie
przygotowanych salach.

sze sukcesy naszych autystycznych dzieci, które po 3 tygodniach treningu powiedziały pierwsze słowa, zaczeły rysować.

Przegląd Bełchatowski

- Na pewno dążyć będę do
tego, by w placówce zapanowała równowaga, a edukacja dzieci była na jak najwyższym poziomie. Moje działania chciałabym
oprzeć na współpracy z rodzicami, nauczycielami i pracownikami administracyjnymi - mówi
Z tego względu podjęto decy- nowa dyrektor, Walenczak-Fruzję o odwołaniu zawieszonej dy- kacz.
Beata Walenczak-Frukacz odbiera nominację na stanowisko
rektor i ogłoszeniu konkursu na
dyrektora z rąk wiceprezydenta Łukasza Politańskiego / fot. belchatow.pl
to stanowisko.
Podczas sesji poruszono także kwestię postępowania przeSwoim początkiem spra- cu 2018 roku. Nauczyciele w sali
Na ostatniej sesji rady miej- ciwko byłej dyrektorce, Agnieszwa sięga września 2018 roku, to lekcyjnej uprawiali seks pod- skiej oficjalnie ogłoszono, że ce Miśkiewicz.
wówczas dyrektor SP nr 3 zo- czas, gdy w placówce obecni byli konkurs na dyrektora Szkostała zawieszona w pełnieniu jeszcze uczniowie. Sprawą za- ły Podstawowej nr 3 wygrała
- Najpierw było postępowaswoich obowiązków. Taką de- jął się Rzecznik Dyscyplinarny większością głosów Beata Wa- nie wyjaśniające, później Komicyzję podjęła 25 września 2018 Nauczycieli przy Województwie lenczak-Frukacz, która tą funk- sja Dyscyplinarna wszczęła poroku prezydent Mariola Cze- Łódzkim, by zbadać czy dyrek- cję zaczęła pełnić już od 1 wrze- stępowanie dyscyplinarne. Kochowska.To z kolei było kon- cja szkoły dopełniła wszelkich śnia. Nowy sternik podstawów- lejne etapy tego postępowania
sekwencją bulwersującej sytu- czynności, aby zapewnić ucznio- ki ma za sobą 17 lat pracy peda- spowodowały, że nie jest ono
acji do jakiej doszło w czerw- wi należytą opiekę.
gogicznej oraz doświadczenie w jeszcze zakończone na ten mo-

ment. Natomiast, miejmy na
uwadze fakt, że zapewne zakończy się jakoś wkrótce, na przykład w pierwszym semestrze
roku szkolnego 19/20 - informuje Elwira Antońska Dyrektor Wydziału Oświaty.
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Pierwszoklasiści z 5 województw dostali od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, największej krajowej spółki produkującej prąd, 478 tornistrów z pełnym wyposażeniem. Tylko w województwie łódzkim aż 101 szkolnych wyprawek traﬁło do
uczniów z Bełchatowa, Radomska, Kamieńska, Szczercowa, Pajęczna, Rząśni, Woli Krzysztoporskiej, Kluk, Ostrówka, Lututowa, Burzenina, Sulmierzyc i Złoczewa.

Przegląd Bełchatowski

Prawie 500 tornistrów pełnych
energii od PGE GiEK

„Energetyczny
tornister”
to partnerski program Fundacji PGE i spółek Grupy Kapitałowej PGE. Jest to kontynuacja prowadzonej od kilkunastu lat akcji łódzkich energetyków i polega na obdarowaniu
uczniów klas pierwszych wy-

prawkami szkolnymi. Spółki
Grupy Kapitałowej PGE wraz z
Fundacją PGE, przy współpracy z lokalnymi samorządami i
ośrodkami pomocy społecznej
przekazują co roku potrzebującym dzieciom wyprawki szkolne. Pierwszoklasiści z rodzin w

Od wielu lat spółka PGE
GiEK angażuje się w działania
społeczne, charytatywne oraz
sponsoring inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność. W tym roku z inicjatywy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przy
współpracy z Fundacją PGE oraz
26 placówkami pomocy społecznej, ufundowaliśmy 478 „energetycznych tornistrów”, którymi
obdarujemy dzieciaki rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą, z 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Dobro naszych najmłodszych jest dla nas bardzo ważne, a uczestnicząc w ich szkolnym starcie chcemy pokazać jak
trudnej sytuacji życiowej otrzy- istotne jest zdobywanie wiedzy i
mują piękne plecaki z wyprawką rozwój kwalifikacji – mówił Roszkolną, na którą składają się: bert Ostrowski prezes zarządu
zeszyty, bloki rysunkowe, piórni- PGE GiEK.
ki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, klej, nożyczki, plasteW lokalizacji Kopalni i Eleklina i inne przybory niezbędne trowni Bełchatów, spółka PGE
GiEK, wraz z samorządami i plado nauki.

Edukacja osób dorosłych
w kontekście zmian ustawowych

Człowiek w trakcie swojego życia podejmuje różne formy aktywności edukacyjnej. Posiadany poziom wykształcenia determinuje możliwości znalezienia pracy i pozostawania
w niej oraz wpływa na funkcjonowanie w społeczeństwie.
Rozpoczęty przed trzema dekadami proces transformacji systemowej spowodował istotne
zmiany w wielu sferach, m.in. życia gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego, a
także w obszarze funkcjonowania systemu szkolnictwa, w tym osób dorosłych. Prowadząc, tym
samym, do wykreowania nowych instytucji edukacyjnych, jaką stały się szkoły dla osób, które
mają ukończony 18 rok życia (liceum dla dorosłych i szkoły policealne dla dorosłych).
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Problematyka funkcji edukacji osób pełnoletnich, stanowi ważną kwestię w debacie nad edukacją ustawiczną. Proces kształcenia ciągłego realizowany może być w sposób indywidualny, w
grupach i w ramach określonych instytucji. Podnoszenie kwalifikacji przebiegać może w formach:
szkolnych (formalnych), pozaszkolnych (nieformalnych).
Reforma oświaty wprowadzona w roku 2019, poprzez zmodyfikowanie struktury szkolnictwa,
zainicjowała cykl kompletnych modernizacji, które dotknęły swym zasięgiem również kształcenie
osób dorosłych. Co oznacza, że, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, w zależności od typu szkoły
jej interesanci muszą spełniać następujące wymagania:
•
liceum: kandydat ma ukończoną szkolę podstawową (8-letnią) lub gimnazjum,
•
szkoła policealna: kandydat ma ukończoną szkołę średnią, tj. liceum lub technikum (nie wymagana jest matura),
•
szkoła wyższa: kandydat ma ukończoną szkołę średnią, tj. liceum lub technikum (przyjęcia
po warunkiem pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego).
Rok 2019 jest ostatnim, gdy w liceum okres kształcenia trwa 3 lata (6 semestrów). Od 2020
roku liceum będzie trwało 4 lata (8 semestrów).
Ofertę skierowaną do osób dorosłych chcących podnieść swoje wykształcenie, zwiększyć je o
poziom edukacji ogólnej, posiada Szkoła Cosinus, która działa w mieście Bełchatów, nieprzerwalnie od 2008 roku.
W przypadku szkół policealnych i szkół wyższych cykl kształcenia uzależniony jest od
kierunku edukacji. Szkoła Cosinus w Bełchatowie posiada szeroką ofertę specjalności,
w tym, w zakresie opieki zdrowotnej: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa; branży ogrodniczej: florysta; branży teleinformatycznej: technik informatyk, branży
fryzjersko-kosmetycznej: technik usług kosmetycznych; branży ekonomiczno-administracyjnej:
technik administracji, technik rachunkowości, technik usług pocztowych i finansowych; branży
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony
fizycznej osób i mienia; branży górniczo-wiertniczej: technik wiertnik.
Szkoła Cosinus ma swoją siedzibę w centrum miasta Bełchatów, tj. ul. Pabianicka 1
w Bełchatowie, kontakt: 44 633 18 59.

cówkami pomocy społecznej,
rozdała 101 tornistrów, w tym
tylko w mieście i gminie Bełchatów plecaki otrzymało 47 pierwszoklasistów. „Energetyczny tornister” jest jedną z wielu inicjatyw, z której najbardziej cieszą się nasi najmłodsi sąsiedzi.
Pierwszaki z rodzin w trudnej
sytuacji życiowej otrzymują od
PGE GiEK piękne plecaki z wyprawką szkolną, na którą składają się zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, klej, nożyczki, plastelina i inne przybory niezbędne do nauki – dodał prezes
Robert Ostrowski.
PGE, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera lokalne społeczności wszędzie
tam, gdzie jest obecna. Akcję
„Energetyczny tornister” zapoczątkowali 16 lat temu łódzcy
energetycy. W latach 2015-2019
Fundacja PGE i spółki GK PGE
przekazały ponad 10 000 tornistrów. 
źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Po pożarze w spalarni odpadów medycznych przy ul. Przemysłowej, który
wybuchł 21 sierpnia trwa Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska na pogorzelisku. Sprawą zajmuje się także prokuratura. Straty
przedsiębiorca szacuje na około 1 milion zł. Czy i jakie konsekwencje poniosło środowisko? To właśnie jest przedmiotem kontroli.
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Kontrola WIOŚ po pożarze w
spalarni odpadów medycznych
Po kilkudniowej przerwie,
komin spalarni odpadów medycznych wznowił swoją pracę.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrole podczas działania spółki i
bada, jaki wpływ mógł mieć pożar w lokalnym środowisku.

- Pożar powstał w piecu w instalacji do wypalania odpadów.
Ogniem objęta została sama instalacja, nie odpady medyczne informuje Wojciech Maciejewski
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
Obecnie w spalarni trwa
kontrola, która ma wyjaśnić,
czy pożar mógł odbić się negatywnie na środowisku naturalnym i czy w zakładzie dopełniono wszystkich niezbędnych procedur. Według informacji udzielonych przez Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska
w Piotrkowie Trybunalskim,
czynności kontrolne rozpoczęto
już w dniu pożaru, a mogą one
potrwać nawet miesiąc.
– Będziemy przyglądać się
okolicznościom pożaru – zapewnia WIOŚ.

– Będą podjęte czynności
sprawdzające celem ustalenia,
czy zebrany materiał dowodowy
w sposób obiektywny i dostateczny uzasadnia podejrzenie
popełnienia przestępstwa. Jeżeli materiał w drodze czynności
sprawdzających da podstawy
do uzasadnionego i obiektywnego podejrzenia, iż przestępstwo zostało popełnione, będzie
wszczynane śledztwo – informuje prokurator Piotr Grochulski –
Kodeks Postępowania Karnego
daje 30 dni na czynności sprawdzające, przy czym mogą one
ulec przedłużeniu po poinformowaniu o tym stron. 

KREDYTY | POŻYCZKI
Konsolidacje kredytów
Kredyty gotówkowe również od

1

99

biały
1 kg

*Cena obowiązuje przy zakupie do 10 kg.
Na każdą kolejną paczkę powyżej
limitu 10 kg obowiązuje cena regularna.
Oferta handlowa ważna
od 03.06 do 08.06.2019
tylko do wyczerpania zapasów.
Więcej na carrefour.pl

Bełchatów
ul. Kolejowa 4

POMOŻEMY ODZYSKAĆ

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

PROWIZJĘ DLA KREDYTÓW
SPŁACONYCH PRZED CZASEM!

Dla klientów, którzy skonsolidują
swoje zobowiązania za naszym
pośrednictwem piszemy wnioski

Szukasz najtańszej oferty?
TYLKO U NAS NAJLEPSZE
PRODUKTY BANKOWE

!!

Y CIĘ
ODDDDŁUŁŻUYŻMYYMCIĘ
O
tkeowe
atdko
aw
y dyoddo
Bełchatów | ul. Piłsudskiego 1 DDam
am
tel: 660 326 227, 44 633 56 15 PIENIĄDZE

PIENIĄDZE

BEZPŁATNIE !
Jeśli natomiast spłaciłeś swój
kredyt przed czasem, i nie
minęły jeszcze 3 lata od
momentu wcześniejszej spłaty,
rownież pomożemy
odzyskać prowizję.
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0 PROWIZJI
ZADZWOŃ!

2,49

CUKIER*

Przegląd Bełchatowski

W roli przypomnienia, do
pożaru w spalarni odpadów
medycznych doszło w środę, 21
sierpnia. Po kilkugodzinnej akcji gaśniczej, strażakom udało się opanować sytuację. Dwie
osoby z podejrzeniem zatrucia
czadem trafiły do bełchatowskiego szpitala. Jak informuje inspektor WIOŚ, powodem
ognia było przeładowanie pieca, w którym utylizowano odpady, co doprowadziło do jego
rozszczelnienia.
Natomiast,
jak wynika ze wstępnych ustaleń straży pożarnej i policji, pożar wybuchł, ponieważ w komorze pieca znalazły się materiały wysoce łatwopalne, których
obecność doprowadziła do ekstremalnych warunków powodujących rozszczelnienie i zajęcie ogniem instalacji. Ten wątek będzie również szczegółowo
badany.

Od 26 sierpnia sprawą zajmuje się także Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie, gdyż policja z urzędu złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przydzielony
do sprawy prokurator zadecyduje, czy zostanie wszczęte postępowanie zasadnicze. Decydujące w tej sprawie będą dowody, które zgromadziła bełchatowska policja.

8

Do nietypowej interwencji zostali wezwani 4 wrze- 1 września swoje 12-lecie obchodziła najmłodsza z bełchatowskich paraśnia bełchatowscy policjanci. Ich zadaniem było... ﬁi - pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy. Uroczyste nabożeństwo odopanowanie stada krów.
prawił ks. abp senior Władysław Ziółek – to on powołał do życia wspomnianą paraﬁę. Podczas niedzielnych uroczystości poświęcono fundamenty i
wmurowano akt erekcyjny pod nowo powstającym kościołem.

Przegląd Bełchatowski

Policja wezwana
do stada krów

W środę, 4 września bełchatowska policja otrzymała zgłoszenie od zatroskanego obywatela, który zgłosił, że w stronę
obwodnicy zmierza niepilnowane stado krów. Istniało zagrożenie, że zwierzęta wtargną na
ruchliwą obwodnicę, w okolicy
wiaduktu. Wszystko przez to, że
właściciel chwilowo nie zapanował nad stadem. Policjanci mogli więc przez moment poczuć
się jak na dzikim zachodzie i
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wcielić się w role kowbojów. Stado szybko zostało skierowane
na łąkę, gdzie mogło dalej się pasać. Właściciel został pouczony.
- Społeczeństwo reaguje
na różne sytuacje, naszym zadaniem jest zweryfikowanie
wszystkich zgłoszeń. W ten sposób, wspólnie dbamy o bezpieczeństwo - mówi Iwona Kaszewska z bełchatowskiej komendy
policji. 

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
l endodoncja
l chirurgia stomatoLogiczna

Pantomograf 2D

Fundamenty poświęcone

pełna diagnostyka
stomatologiczna

Parafia istnieje od 1 września 2007 roku. Skupia wiernych z os. Olsztyńskiego, Dobrzelowa, Helenowa, Myszków oraz Niedyszyny. Od początku jej istnienia, przewodniczy tam ks. Antoni Pietras.
Obecnie parafialną świątynię stanowi kaplica poświęcona w 2005 roku, ale
już w roku 2017 opracowano
koncepcję budowy nowego
kościoła parafialnego, która uzyskała pozytywną opi-

kana dekanatu bełchatowskiego ks. kanonika Zbigniewa Zgodę, prezydent Mariolę Czechowską i wiceprezydenta Dariusza Matyśkiewicza, a także architektów: TaSobotni jubileusz wiązał deusza Kędziaka i Tomasza
się z poświęceniem funda- Jędraszka.
mentów pod nowo powstający kościół. Pod świątyWiernym przyjdzie jednak
nię wmurowano akt erekcyjpoczekać
jeszcze kilka lat na
ny, podpisany przez ks. proboszcz Antoniego Pietrasa, pierwsze nabożeństwa w noks. arcybiskup Ziółka, dzie- wej świątyni. 
nię komisji kurialnej ds. budowy kościołów. Przystąpiono więc do realizacji. Pozwolenie na budowę otrzymano na początku października
2018 roku.

W niedzielę 25 sierpnia odbyło się coroczne wydarzenie "Zdobywamy Górę Kamieńsk". Osoby niepełnosprawne ze wsparciem
wolontariuszy dotarły na szczyt. To już siódma edycja tej imprezy. Zobacz jak to wyglądało.

9

Góra Kamieńsk zdobyta po raz siódmy!

Przegląd Bełchatowski
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O nazwisku Lis znowu jest głośno w kontekście sukcesów sportowych. Daniel Lis wywalczył srebro na Mistrzostwach Świata
STREET WORKOUT POWER AND STRENGHT 2019 w rosyjskim Pskowie!

Bełchatowianin, Daniel Lis Wicemistrzem Świata!
Pasja Daniela zrodziła się około 5 lat temu, kiedy to, jak sam
wspomina, po burzliwym życiu
postanowił zająć się kalisteniką. Jest to forma treningu siłowego, który opiera się na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej
masy ciała. Od tego czasu Daniel
pokochał Street Workout i konsekwentnie dążył do osiągania coraz to ambitniejszych sukcesów.
W jego pięcioletniej karierze nie
przeszkodziły mu w tym nawet
dwie poważne kontuzje, które jedynie obudziły w młodym Lisie
większą wolę do walki.
W minioną sobotę, 24 sierpnia w Rosji odbyły się Mistrzostwa Świata STREET WORKOUT AND STRENGHT 2019. Występ bełchatowianina okazał się
ogromnym sukcesem, bo Daniel
został Wicemistrzem Świata 2019
w kategorii wytrzymałościowej
wagi ciężkiej.

- Mistrzostwa Świata były zawsze moim głównym celem, samo
wystąpienie na nich, wyjście z flagą Polski na plac walki to już wielka duma i sukces. Po pięciu latach
treningów i oddaniu się w pełni
swojej pasji spełniłem swoje najskrytsze marzenia i tak oto jestem
VC MISTRZEM ŚWIATA! - opowiada Daniel.
Ten sukces z pewnością rozbudził apetyt bełchatowianina, bo
jak przekonuje sam Daniel, jest
głodny kolejnych wyzwań i oprócz
wielkiej euforii czeka go z pewnością wiele godzin ciężkich treningów.
- Czuje się spełniony na ten
moment, lecz za rok jadę po mistrza. Poświęcenie, wytrwałość,
marzenia, cel oraz obsesja to
główny składnik tego, żeby osiągnąć to, czego pragniemy - dodaje 27-letni sportowiec. 

OGŁOSZENIE

Przegląd Bełchatowski

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru osiedla
Dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z póżn. zmianami) i art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/386/17 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 30 listopada 2017r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Bełchatowa – obszaru osiedla Dolnośląskiego
w dniach: od 20 września 2019r. do 10 października 2019r.

SUSZE
OLEJ KONOPNY
KOSMETYKI
PERFUMY
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kweWODY
TOALETOWE
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać do dnia 24 października 2019r.MAŚCI
z podaniem KONOPNE
imienia i nazwiska osoby składającej uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruHERBATKI
chomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi należy wnieść na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adres: ul. Kościuszki 1,
WAPORYZATORY
97 – 400 Bełchatów lub w sposób opisany w art. 18 ust 3 w/w ustawy.

Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr 316 o godz. 12.00

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa:
http://www.belchatow.pl/urzad-miasta/informacja-administratora-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/przetwarzanie-danych-wramach-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lub-jego-zmiany
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Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

e-mail: studiooCBD@gmail.com

Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?
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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
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22 sierpnia bełchatowscy pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. To już 126 pielgrzymka, w której wzięło udział około 600 osób. Pątnicy ze śpiewem na ustach i entuzjazmem, który zarażał wszystkich powrócili do domów w środę 26
sierpnia. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego wydarzenia.
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Przegląd Bełchatowski

Bełchatowianie na
126. pielgrzymce

13

Przegląd Bełchatowski
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www.ogloszeniabelchatow.pl
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NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę o pow. 12ar w miejscowości Chmielowiec gm. Kluki.
Działka ogrodzona, płotem betonowym, posiada warunki zabudowy.
Tel. 793-836-342

Oferta ważna od 03.09 do 14.09.2019 r.

Ogro

ku!
i
l
z
e
b

Tragiczna sprawa sięga 2013
roku. 10 września, 37-latek z
gminy Rząśnia zanurkował w
basenie w Solparku, niestety,
najprawdopodobniej w wyniku
zasłabnięcia (co wykazały późniejsze ustalenia biegłych) utonął. W toku postępowania sądowego wykazano,
że do śmierci
1 szt.
mężczyzny przyczyniło się opieszałe działanie dyżurujących na
WRZOS TRÓJKOLOROWY
pływalni
ratowników. Ich zbyt
don. 14 cm
Jednokolorowy,
don. 10,5icmpodjęta
- 2,19
późna
reakcja
akcja
Jednokolorowy, don. 12 cm - 2,99
reanimacyjna,
która
Dwukolorowy, don. 12 cm
- 3,99 rozpoczęła się dopiero 3 minuty od zaGRUPY CENOWE: SPRAWDŹ NA STRONACH 8-15
uważenia
mężczyzny leżącego
- ZŁOTYna dnie basenu - bezpośrednio
przyczyniły się do śmierci.

569

1

10

2

- ZŁOTE-

- ZŁOTE-

SKARPETY/STOPKI
DAMSKIE/MĘSKIE
3 pary, cena za 1 parę = 3,33
mix wzorów i kolorów

leclerc.pl

5

-ZŁOTYCH-

7

-ZŁOTYCH-

10

- ZŁOTYCH-

- ZŁOTYCH-

Dwójka ratowników przed
sądem przyznała się do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci 37-letniego
DZBANEK
START
+ BIDON
Formaster
poj. 2,4 litra/0,7 litra

ŻARÓWKA LED
Philips
bańka 11 W E27/
świeczka/kulka 6 W E14

foto.e-leclerc.pl

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

Przegląd Bełchatowski
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- ZŁOTYCH-

10

- ZŁOTYCH-

z miasta i regionu

3

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

nowoczesność

chatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

Sprzedam dom w centrum Bełchatowa. Proszę dzwonić po 17.
Tel. 724-550-537

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

Sprzedam dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 w
Bełchatowie, os. Dolnośląskie ( etap
I). Cena 430tys.
Tel. 797-055-077

Sprzedam działkę rolno-budowlaną Zdzieszulice Górne o pow. 59arów
mężczyzny. Bełchatowski Sąd
oraz solraium o stanie bardzo dobrym, Sprzedam piękną działkę budowlaRejonowy
uznał
no-rekreacyjną
o pow. oskarżonych
1400m2 w miejnowe lampy.
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odTel. 536-853-661
wobec
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droogrodzona
płotem betonowym
z przeWola Krzysztoporska. Proszę o telefon gę
do wystąpienia
z roszczeniasuwną bramą. Na działce jest altanw godzinach 10-18
mi o odszkodowanie i zadośćka i dwie studnie (żuraw i głębinowa).
Tel. 572-249-883
uczynienie.
Zaceniących
bezpieczeństwo
Działka dla osób
sobie cikąpiących
w pełni
odpowiaszę sposób isię
bliskość
natury.
Sprzedam działkę budowlaną w Bujzatrudniona przez Solpark
Tel. 508-840-416
ny Księżne przy Zalewie Patyki o pow. dała
firma zewnętrzna i to jej ubez0,85ha
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35ar. DziałTel. 601-150-086
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do redo
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warunki, a sprawa trafiwsi Borowa gm. Wola Krzysztoporska ła na wokandę piotrkowskiego
Sprzedam
działkę budowlaną
lasem
Tel. 696-458-889
Sądu
Okręgowego.
Ten zorzekł
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Sprzedam działkę w Kielchinowie 44
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
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Tel. 44 632-58-99
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dzice przy trasie Bełchatów - Zelów,
Sprzedam dom pustostan
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telu Santin, wszystkie media. Cena do
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w
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okolicach Łasku w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice o pow. 166m2.
niespełna
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od
Na Po
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o powierzchni
906m2mietragicznego
utonięcia
spraści się również budynek
gospodarczy.
Dodatkowym
jest ładnie
zagowa
dobrnęłaatutem
do końca
- łódzki
spodarowana działka oraz ogrodzenie
sąd
utrzymał wcześniejsze poz automatyczną bramą.
stanowienie
Sądu OkręgoweTel. 724-533-374
go z Piotrkowa, na mocy któSprzedam
domtragicznie
w Bełchatowie
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odEmilii
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czyciela
łącznie
160
tysięcy
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50m2 z balkonem
na 3piętrze,
wać
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os. Słoneczne. Pokoje 23 i 9m2, jasna
kucnia ok. 7m2, łazienka z wanną i
osobnym WC, przedpokój. Okna PCV.
Do mieszkania przynależy piwnica, a
w odległości ok. 50m własnościowy
garaż murowany-opcjonalnie.
Tel. 692-407-171
Wynajmę samodzielne mieszkanie w
domu os. Olsztyńskie, solon z kominkiem pow. ok. 40m2. Łazienka, kuchnia osobne wejście lub pokój dla jednej osoby z wszystkimi mediami,
osobne wejście.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Sprzedam parke kur siłek jedwabistych.
Tel. 695-345-192
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798

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. ADR Podstawowy, ADR cysterny
20.09.2019
3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
20.09.2019
4. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
20.09.2019
5. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
20.09.2019
6. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
27.09.2019
7. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
27.09.2019
8. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
05.10.2019
9. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
codziennie
10. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

UWAGA!!!

Istnieje możliwość dofinansowania 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

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod
telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego,
witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551
Sprzedam glebogryzarkę spalnową silnik Briggs.
Tel. 781-343-584
Narożnik 2x2-duży beżowy
Komplet wypoczynkowy kanapa+2 fotele-skóra zielona typu Kler
Tel. 601-585-578
Sprzedam meble.
Tel. 694-606-550
Sprzedam grzejniki Perfect PV 22
600#800 2 sztuki nowe po 250zł- sztuka,wersalka 100zł. Proszę dzwonić po
godz. 16
Tel.888-987-474

PRACA
Szukamy do współpracy brygad polskich, ukraińskich, ﬁrm podwykonawczych. Przyjmiemy do pracy osoby ﬁzyczne w branżach: remontowych, dociepleniowych, wykańczania
wnętrz. Oferujemy cotygodniowe rozliczenie. Tech-bud, B-tów, www.rusztowania-belchatow.pl
Tel. 698-308-180
Pilnie zatrudnię barmankę-sprzedawcę do baru w Bełchatowie. Praca od
zaraz. Po okresie próbnym umowa o
pracę. Praca w systemie 2-zmianowym. Wymagana książeczka zdrowia(można wyrobić po akceptacji do
pracy) miel widziana znajomość kasy
ﬁskalnej oraz podstaw komputera.
Możliwość przyuczenia na stanowisko
pracy. CV proszę przesyłać na adres
maxselero@gmail.com fb - Facebook.com/barmaxbelchatow. Więcej informacji udzielam telefonicznie.
Tel. 509-446-544

Praca dla studentki w butiku odzieżowym przy rynku.
Tel. 501-770-093
Podejmę pracę przy zbiorach seznonowych owoców, opiece nad dzieckiem lub sprzątaniu.
Tel. 516-437-814, 570-258-308
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

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
Młoda, ambitna dziewczyna zdecydowanie podejmie pracę: sprzedawca,
pomoc biurowa. Bełchatów, Szczerców
Tel. 797-258-241
Zlecę wykonanie obróbek blacharskich i prac w domach jednorodzinnych.
Tel. 797-055-077

MOTORYZACJA
Sprzedam Seata Ibiza 1.4 benzyna,
rok prod. 2003r.
Tel. 724-533-374
Sprzedam Fiata Sedici typu SUV 1.6
16V 120KM, salon 02.2011, zadbany,
serwisowany, garażowany.
Tel. 692-319-209
Sprzedam Hyundaia Atosa 1.0
1999r. z gazem i hakiem wbitym
w dowód, 1800zl.Proszę dzwonić po 15.
Tel. 791-223-715
Sprzedam felgi stalowe 16cali
5x112,skoda,vw,audi,270zl.
Tel 604-476-818
AUTO-DANA-SKUP
Sprzedaż samochodów, złomowanie, laweta również stare motocykle
Tel. 667-551-729

USŁUGI
Banery, ulotki, wizytówki
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: biuro@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 9-15
Tel. 790-40-45-99

SZAMBA

i zbiorniki
betonowe od 4-20 tys
litrów na ścieki
przydomowe,
przemysłowe,
deszczówkę i gnojowicę.
Tel. 791-519-606

malowanie, płytki, kostka brukowa i
inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Pranie dywanów, tapicerki meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
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. Ofertaskierowana
do odbiorców indywidualnych instytucji, ﬁ rm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

Zamieść ogłoszenie
drobne SMS-em w gazecie

Ogłoszenie

SMS

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

Aby nadać ogłoszenie należy wysłać
wiadomość sms - em o treści:

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

na przykład:

Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
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. 576-343-410

EDUKACJA
Korepetycje z matematyki-wszystkie
poziomy, matura.
Tel. 519-744-689
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje.
Wszystkie poziomy nauki, w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby
planujące wyjazd do pracy za granicę.
Zapewniam indywidualne podejście do
ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę.
Możliwość dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972

Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG,

PB. treść ogłoszenia
PB. sprzedam ziemię, tel. 234864745
na numer:

74567 (ogłoszenie jednorazowe)

koszt 4,92 zł z VAT

76567 (ogłoszenie na 4 emisje)

koszt 7,38 zł z VAT

91983

(ogłoszenie ﬁrmowe)
koszt 23,37 zł z VAT

Ogłoszenia drobne przyjmowane
są jedynie za pośrednictwem SMS-ów
lub poprzez złożenie zamówienia
osobiście w siedzibie redakcji przy
ul. Wojska Polskiego 23a
(pon. - pt. w godz. 10:00 - 15:00)
W razie jakichkolwiek pytań
prosimy kontaktować się
telefonicznie pod numerem 790-40-45-99

PGI Energo Eko

Bełchatów
ul. Daleka 76

508 502 307
508 508 616
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Kolejne wydanie 20.09
Ogłoszenia przyjmujemy
do 03.09 godz. 15:00
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Przegląd Bełchatowski

Poszukujemy pracownika na skład
opału do pracy ﬁzycznej, wynagrodzenie godzinowe, miejsce pracy Zelów.
Tel. 502-399-787

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

EKOGROSZEK
EK

Promocje

ZELÓW - BAZA PKS

502 399 787

Bądź zawsze NA BIEŻĄCO!
WĘGIEL, MIAŁ
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