Bądź na bieżąco! www.ddbelchatow.pl
ZAMÓW
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Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl
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Uwaga!!! Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości
do 80%, dla pracowników mikro, małychi średnich przedsiębiorstw
oraz właścicieli firm, po szczegóły zapraszamy do naszego biura.

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

numer: 6/2018(222)
z dnia: 23.03.2018 r.
nakład:

12.000 egzemplarzy

Waldemar Stawowczyk
mistrzem świata str. 12

Topili Marzannę, witali wiosnę str. 7

nowy

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOwOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
19.04.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
19.04.2018
4. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
19.04.2018
5. aDR podstawowy
19.04.2018
6. aDR cysterny
19.04.2018
7. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty
21.04.2018
8. Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym
21.04.2018
9. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, walce drogowe – klasa III
23.04.2018
10. Koparki , Ładowarki - klasa PIERwSZa
23.04.2018
11. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
28.03.2018
12. wózki widłowe z egzaminem UDT
06.05.2018
13. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
06.05.2018
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
codziennie lub weekendy

GAZETA
BEZPŁATNA

Zapraszamy pn-pt. 1000-1800 sob 900-1300

SKLEP
MEBLOWY
23-24.03.2018 r. weekend rabatów

-40%
do

ul. Dąbrowskiego 6 (dawniej sklep Rondo)
PAMAX
PAGACZ
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Ważąca ok. tysiąca ton koparka węglowa ERs 710 (K-74) 21
lutego br. wyruszyla z XI poziomu Pola Bełchatów i zmierza
w kierunku Pola Szczerców. Potężna maszyna porusza się z
prędkością nie przekraczającą 0,4 km/h i 19 marca przejechała przez publiczną drogę Rogowiec-Kleszczów.

Koparka łańcuchowa
w drodze do Pola Szczerców

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

trów każdy. Dyrektor Marian
Rainczuk zaznacza, że wysięgnik urabiający, który składa się
z 6 elementów, jest bardzo dobrym narzędziem służącym do
profilowania dna odkrywki. 

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

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

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

Niespełna kilometrowa ulica Kopeckiego jest jedną z najbardziej wyczekiwanych w naszym mieście. Jej budowa właśnie
ruszyła, a po zakończeniu - planowanym we wrześniu - ma
znacząco odciążyć ruch w obrębie miejskiego targowiska i
ulicy Wojska Polskiego.

Ruszyły prace
na ul. Kopeckiego
– To wprawdzie nie jest największa maszyna, jaka pracuje
w Koplani Bełchatów, ale i tak
robi wrażenie, kiedy przejeżdża
przez drogę przeznaczoną dla
ruchu samochodowego – mówi
Marian
Rainczuk
dyrektor
KWB Bełchatów. – Maszyna ma
ok. 21 metrów wysokości, 82,5
metra długości i waży tysiąc
ton. Przewidujemy, że na miejsce, czyli na poziom VII, dotrze
ok. 10 kwietnia. Tam będzie wydobywała wegiel i zajmie się deniwelacją spągu, czyli równaniem dna odkrywki – dodaje dyrektor. Koparka ma do pokonania 21 km.
W czasie transportu maszyną kierują m.in. operator – ste-

rujący maszyną z kabiny operatorskiej na koparce, przodowy
– nadzorujący jej każdy ruch,
służby mechaniczne odpowiadające za pojazdy oraz służby
elektryczne. Koparka porusza
się z prędkością od 3,5 do 7 metrów na minutę, a zasilana jest
prądem o napięciu 6 kV. By nie
zniszczyć nawierzchni asfaltowej drogi przez którą przejeżdżała, służby kopalni musiały zabezpieczyć ją warstwą piasku.
Koparka ERS 710 różni się
od gigantów, które wydobywają węgiel w Kopalni Bełchatów.
Zamiast wielkiego koła czerpakowego ma łańcuch z 38 czerpakami, o pojemności 710 li-

740 metrów Kopeckiego
powstanie od przysłowiowego zera, prace obejmują budowę nawierzchni i infrastrukturę podziemną - wodociąg i kanalizację, linie energetyczne
oraz rurociągi odprowadzające
wodę burzową oraz oświetlenie.
Całość ma kosztować blisko 2,5
miliona złotych.
Nowa ulica ma łączyć targowisko z ul. Armii Krajowej odciążając tym samym ruch na
Wojska Polskiego. Na tym nie
koniec, bo magistrat zlecił właśnie opracowywanie dokumentacji łączącej ulicę Kopeckiego z Okrzei. Zgodnie z planami
UM te prace mają być zakończone w 2019 roku. 
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Paweł Skoczylas nie jest już dyrektorem Szpitala Jana Pawła II, złożył rezygnację z tej funkcji. W tej chwili jego obowiązki przejął Witold
Tomaszewski z departamentu zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, który jest organem
prowadzącym dla bełchatowskiej lecznicy.

Paweł Skoczylas nie jest
już dyrektorem szpitala
ul. 1 Maja 1, Bełchatów
(budynek Gabriel)
pn. - pt. 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 14.00
huswkuchniprzystole

dziś do czasu wyłonienia nowego dyrektora jego obowiązki zostały powierzone Witoldowi Tomaszewskiemu - poinformowała nas Katarzyna Babczyńska,
rzeczniczka szpitala



do kuchni  jadalni  salonu

Osiedle „Nad Rakówką” to najnowszy, ekskluzywny adres w Bełchatowie. W ramach realizowanej właśnie inwestycji powstaje dwadzieścia siedem dwukondygnacyjnych domów w zabudowie szeregowej. Trzy typy,
zróżnicowane pod kątem metrażu łączą funkcjonalność i niebagatelne rozwiązania architektoniczne.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Skoczylas kierował bełchatowskim szpitalem od grudnia
2015 roku. Jego rezygnacja jest
sporym zaskoczeniem, także
dla pracowników placówki, a o
jej powodach nie wiemy nic.
- W tej chwili, dokładne od

Powstaje nowe osiedle domów w Bełchatowie

ła strefa dzienna z przestronnym
salonem i aneksem kuchennym,
pomieszczeniami
gospodarczymi, spiżarnią, przedsionkiem i garażem. Piętro zajmują trzy sypialnie z garderobami, dwie łazienki,
pralnia i tarasy. Energooszczędne domy wykonane są tradycyjną
metodą z pustaków ceramicznych
i zostaną wyposażone w instalację
teletechniczną dającą możliwość
sterowaniem rozmaitymi urządzeniami w ramach tzw: inteligentnego domu - informuje Krzysztof Jakubczak z Hoopli Investment realizującej inwestycję
Jak podkreśla inwestor, „Nad

Rakówką” to miejsce idealne dla
osób, które pragną pozamiejskiego spokoju, nie tracąc dogodności
wynikających z mieszkania w centrum. Ciekawa lokalizacja zapewnia ciszę i wszechobecną zieleń, dając wytchnienie od zgiełku miasta.
Niezbędna infrastruktura, szkoły,
przedszkola czy sklepy są w zasięgu ręki, a dodatkowym atutem lokalizacji jest powstanie ulicy Kopeckiego. Osiedle stanie bowiem
przy nowo budowanej drodze.
- Dla nas komfort życia i
mieszkania wyraża się nie tylko
w funkcjonalnym i pięknym wnętrzu. Równie ważne jest to, co jest

dlu posiadając wszystkie przyłącza do miejskich sieci (ciepłownicza z PEC, wodno-kanalizacyjna z
WOD-KAN)
Mimo, że inwestycja jest dopiero w realizacji, pierwsze domy
już zostały sprzedane.
- Bardzo wiele osób pyta już
o możliwość zakupu domów. Kilka sprzedaliśmy, kilka innych jest
zarezerwowanych. Wszystkich zainteresowanych udzielamy niezbędnych informacji, przedstawiamy oferty. Domów jest jedynie 27, więc nic dziwnego, że zainteresowani nie tracą czasu i już
dokonują zakupu - podsumowuje
Krzysztof Jakubczak.
Więcej informacji na temat
osiedla „Nad Rakówką” można
znaleźć na stronie:
www.osiedlenadrakowka.pl
lub pod tel. 600 600 596

wieści z miasta i regionu

Osiedle „Nad Rakówką” to najnowszy, ekskluzywny adres w Bełchatowie. W ramach realizowanej
właśnie inwestycji powstaje dwadzieścia siedem dwukondygnacyjnych domów w zabudowie szeregowej. Trzy typy, zróżnicowane pod
kątem metrażu łączą funkcjonalność i niebagatelne rozwiązania architektoniczne.
- Naszym klientom proponujemy segmenty o powierzchni: 125
m2, 131,5 m2 i 155 m2. Niezależnie
od metrażu, każdy z domów zapewnia komfort użytkowania. Na
parterze, zgodnie z najnowszymi
trendami zaprojektowana zosta-

dookoła naszego domu. Sądzę, że
jednym z potężnych atutów tej inwestycji jest jej lokalizacja. Domy
„Nad Rakówką” z jednej strony
położone są w pięknym, zielonym
zaciszu miasta, z drugiej doskonale skomunikowane z nieodległym
centrum Bełchatowa, przy nowo
budowanej ulicy Kopeckiego. Jeśli komuś marzy się dom doskonały, łączący poczucie niezależności z wygodą mieszkania w centrum, to nasza oferta to wszystko
zawiera - wyjaśnia Krzysztof Jakubczak z Hoopli Investment
Zgodnie z założeniami inwestycji, architektura osiedla „Nad
Rakówką” doskonale wpisuje się
w otoczenie, a nowoczesna linia
i stonowana kolorystyka domów
stworzy niepowtarzalny charakter. Co równie ważne, domy położone będą na funkcjonalnym i
bezpiecznym, ogrodzonym osie-
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Już po raz czwarty prezydent Bełchatowa zaprasza
na Śniadanie Wielkanocne. Mieszkańcy spotkają się
w Wielką Niedzielę w Oratorium Jana Pawła II

Tradycyjne
potrawy, m.in. barszcz z kiełbasą, faszerowane jajka, sałatki oraz babki i mazurki znajdą się na świątecznym stole podczas Śniadania Wielkanocnego. Będzie też święconka i życzenia, o podniosłą, ale i domową atmosferę zadbają seniorzy z chóru Promienie Bełchatowa. Świąteczne spotkanie rozpocznie się o godz. 8:30, czyli tuż po mszy rezurekcyjnej. Przyjść może każdy, a
szczególnie osoby samotne i będące w trudnej sytuacji materialnej.
– Tradycja świątecznych spotkań z mieszkańcami jest mi bardzo bliska
– podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Nie wszystkim
dane jest przeżywać święta razem z bliskimi. Dlatego serdecznie zapraszam
bełchatowian, a zwłaszcza osoby samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W święta
ta samotność jest szcze-

Mieszkańcy spotkali się na Śniadaniu Wielkanocnym także w ubiegłym roku

gólnie trudna – mówi prezydent.
Miasto już po raz
czwarty wspólnie z proboszczem parafii farnej
ks. Zbigniewem Zgodą
oraz druhami Ochotniczej
Straży Pożarnej organizuje Wielkanocne Śniadanie. W poprzednich latach
z zaproszenia korzystało
wielu mieszkańców. Organizatorzy mają nadzieję,
że i tym razem przy wspólnym stole nie będzie pustych miejsc.
Bełchatowianie,
którzy przyjdą do oratorium,

wielkanocne
potrawy
będą mogli zabrać także
ze sobą.
– Przygotujemy około 130 paczek z żywnością.
Planujemy, aby znalazły
się w nich, m.in. jajka, kiełbasa, klops czy pasztet –
mówi Krzysztof Franczak,
naczelnik bełchatowskiej
OSP. - Jeśli zdarzy się tak,
że pozostanie jedzenie na
stołach, to także je podarujemy potrzebującym –
dodaje naczelnik OSP.
Materiały informacyjne
UM Bełchatowa

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatowianie spotkają
się przy wielkanocnym stole

880zł

DOSTĘPNY POLSKI GRUBY WĘGIEL
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Do kolejnej serii włamań doszło w
ubiegłym tygodniu na terenie Bełchatowa i okolic. Policja apeluje o zachowanie czujności i alarmowanie o
wszelkich osobach, których zachowanie budzi nasze podejrzenia.

Kolejna seria
włamań

Nieznani sprawcy włamali się do dwóch domów
jednorodzinnych w Zawadach i na ul. Czyżewskiego
oraz do trzech mieszkań
znajdujących się na parterach na os. Dolnośląskim
i Przytorze - mówi Ewelina Maciejewska, rzecznik
prasowy KPP Bełchatów

- Przypominamy o
czynnym całą dobę nr telefonu 690 115 431, pod
którym można zgłaszać
wszelkie niepokojące informacje dot. podejrzanie
kręcących się osób czy kogoś kto robi zdjęcia na tle
domu - komunikuje KPP
Bełchatów

Metoda działa włamywaczy jest niezmienna –
dostają się do środka najczęściej poprzez wyważenie drzwi balkonowych.
Ich łupem padają pienią-

Można
oczywiście
dzwonić bezpośredni na
997 lub 112. Jak zapewniają policjanci, każde nawet anonimowe zgłoszenie jest sprawdzane. 

Policja
apeluje
o
wzmożoną
czujność,
szczególnie w okresie
przedświątecznym.

99zł/m2

...i inne

KOSTKA BRUKOWA
CEMENT, PCV

AKCESORIA BUDOWLANE I OGRODNICZE

Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
e-mail: kost-jack@wp.pl

tel. 661-937-265, 695-347-224

wieście z miasta i regionu

dze i biżuteria. Jak informuje Ewelina Maciejewska, w chwili obecnej, policja nie posiada poszlak,
które mogłyby przybliżyć
rysopis sprawców, lub pojazdu, którym się poruszają. Nie wiadomo też,
czy kradzieże z bieżącego
tygodnia można łączyć z
tymi lutowymi. Jest prawdopodobne, że ciągle są
to ci sami sprawcy – metody włamywania są wszak
bliźniacze.

www.ogloszeniabelchatow.pl

W zeszłym miesiącu informowaliśmy o serii włamań na terenie powiatu
bełchatowskiego.
Po licznych ostrzeżeniach
policji i publikacjach w lokalnych mediach, mieszkańcy zaczęli być bardziej
czujni i licznie zgłaszali
policji wszelkie obserwacje dotyczące podejrzanych osób lub samochodów. Wyglądało na to, że
złodzieje przestraszyli się
i zaprzestali swojej przestępczej działalności. Jak
się okazało po tej niespełna miesięcznej przerwie,
mamy do czynienia z kolejnymi włamaniami.

Przegląd Bełchatowski
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Szanowni mieszkańcy
Wielkanoc to święta, które przypominają,
jak wielkim darem jest życie i jak ważne
jest w nim dobro.
Niech ten szczególny czas upłynie
w szczęściu, zdrowiu i spokoju,
przynosząc radość i niegasnącą nadzieję.

Elżbieta Naturalna Mariola Czechowska

www.ogloszeniabelchatow.pl

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Prezydent
Miasta Bełchatowa

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy
chcemy życzyć naszym
Pacjentom radosnych chwil
w rodzinnym gronie
oraz odpoczynku
od codziennych
problemów

Stawki za wodę i ścieki przez najbliższe
trzy lata bez zmian.

Bez podwyżek
za wodę i ścieki

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości,
wiary w zwycięstwo dobra
w każdym człowieku,
radosnego, wiosennego
nastronu oraz serdecznych
spotkać w gronie rodziny
i przyjaciół.
życzy Krzysztof Maciejewski

życzenia

Poseł na Sejm RP

Jak
podkreślają
władze
spółki Wod-Kan, takie rozwiązanie to efekt dwóch czynników - zmian w prawie wodnym,
które obowiązuje od 1 stycznia
tego roku i optymalizacji kosztów w spółce Wod - Kan.
Obecnie obowiązujące stawki, w przypadku ścieków nie
uległy zmianie od 3 lat i kształtują się na poziomie 6,75 zł/netto za metr sześcienny. Opłata za metr sześcienny wody nie
była zmieniana od 5 lat i wynosi 4 zł/netto.

Jak podkreślił prezes Piotr
Kopek szykują się też pozytywne zmiany w opłatach za wodę
w przypadku lokatorów wieżowców. Do tej pory ci odbiorcy płacili za metr sześcienny o 6
groszy więcej, w tej chwili opłata została zrównana z lokatorami mniejszych nieruchomości.
Zgodnie ze złożonym projektem, na zmianach mają skorzystać również wspólnoty mieszkaniowe, których opłaty abonamentowe znacząco pójdą w
dół. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny,
a także wśród przyjaciół oraz wesołego „ Alleluja ”

życzy „Społem” PSS w Bełchatowie
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Topili Marzannę, przywitali wiosnę
W minioną środę, 21 marca był pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i zgodnie z tradycją jej
przyjście zwiastuje topienie Marzanny, która jest uosobieniem znienawidzonej zimy.

kówce do najmłodszych zawitała wyczekana Pani Wiosna, która częstowała łakociami...
Od kilku już lat tradycję topienia Marzanny celebruje bełchatowskie Muzeum Regionalne. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dzieciaki z bełchatowskich
szkół i przedszkoli bardzo licznie uczestniczyli w tym obrzędzie, nie szczędząc przy tym
gardeł w okrzyku: „Żegnaj
zimo, witaj wiosno!”. Po spaleniu kukły i zatopieniu jej w Ra-

Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Gminy Szczerców
życzymy pogody ducha, pomyślności
oraz dobrego zdrowia.
Radujmy się Zmartwychwstaniem
Pańskim,a chwile spędzone
w rodzinnym gronie niech będą
czasem spokoju i wytchnienia.
Barbara
Szczepanik

Przewodnicząca
Rady Gminy

Krzysztof
Kamieniak
Wójt Gminy
Szczerców

Wesołego Alleluja!

Niech czas zadumy nad Męką Pańską,
jak również czas radości ze Zmartwychwstania
wnosi nadzieję do Waszego życia.

Elżbieta Radziszewska
Poseł na Sejm RP

wieści z miasta i regionu

składam wszystkim najserdeczniejsze
życzenia zdrowych i wesołych świąt,
smacznego jajka i mokrego dyngusa.
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W środę po godzinie 15-tej na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ruścu doszło do zderzenia pociągu towarowego z samochodem osobowym. W zdarzeniu
poszkodowana została jedna osoba, kierowca seata cordoby, który jak wykazało
późniejsze badanie miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pijany mężczyzna wjechał
pod pociąg towarowy w Ruścu

Do zdarzenia doszło na
gruntowej drodze prowadzącej
z Ruśca do miejscowości Antonina, nieopodal stacji PKP. Z relacji maszynisty, który kierował
towarowym składem wynika, że
kierowca wjechał na przejazd
od strony Ruśca bez wcześniejszego zatrzymania się przed
nim, mimo obowiązującego tam
znaku STOP.
- Szczęście w nieszczęściu,
że dostałem wcześniej dyspozycję od dróżnika, że będę musiał
przepuścić skład z naprzeciwka
i musiałem zwolnić. Normalnie
powinienem jechać tu z prędkością 70 km na godzinę. Jechałem nieco ponad 40... - powiedział nam maszynista pociągu
Pociąg o długości blisko 600
metrów, z 40 pełnymi węgla wagonami jechał z kopalni z Piekar Śląskich do Inowrocławia.
Ważąca grubo ponad 3 tysiące
ton maszyna zatrzymała się kilkadziesiąt metrów od miejsca
zderzenia.

wieści z regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Kierowca prawdopodobnie
samodzielnie opuścił auto, ale
wymagał interwencji służb medycznych. Został karetką przewieziony do bełchatowskiego
szpitala. Ze wstępnych informacji wiemy, że młody mężczyzna był pijany – miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Maszynista pociągu
był trzeźwy.

Delikatesy Mięsne GROT,
Bełchatów, ul Wojska Polskiego 23 M,
ul. Świętej Barbary 1, ul. Wyszyńskiego 15 H
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48 mln złotych w 2017 roku zostało pobrane w nieprawidłowy sposób w ramach programu „Rodzina 500
plus”. Część polskich rodzin musi oddać pieniądze.
Nie ominie to również rodziców z Bełchatowa. Ile ich
jest i jaką kwotę muszą zwrócić?

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

DARMOWE

500+ do zwrotu

tuacji finansowej czy rodzinnej
muszą teraz pieniądze zwrócić i
to najczęściej z odsetkami.
- Możliwe jest umorzenie
kwoty nienależnie pobranych
świadczeń, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie
na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej. Rodzice mogą o to prosić
MOPS składając stosowne podanie u dyrektora placówki - informuje Magdalena Liczner z
MOPSu.

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku wystąpienia zmian mających
wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego osoba je otrzymująca jest zobowiązana do
niezwłocznego powiadomienia
o tym właściwego organu, który
wypłaca to świadczenie. Ci którzy tego nie zrobili i 500 plus pobierali mimo zmiany swojej sy-

Dramat na Jutrzenki wydarzył się w nocy z 9 na 10 grudnia
ubiegłego roku. Od samego początku śledczy przyjęli najbardziej prawdopodobną wersję
zdarzeń, z której wynikało, że
mężczyzna został zabity, a jego
partnerka, która dopuściła się
tego czynu, popełniła samobójstwo. Zwłoki obu ofiar zostały zabezpieczone w prosektorium, a późniejsza sekcja miała pomóc w ustaleniu szczegółów zbrodni.
Jak informuje Prokurator
Rejonowy Piotr Grochulski,

Małgorzata Janowska
Poseł na Sejm RP z Bełchatowa

MOPS radzi sobie, zgodnie zresztą z ustawą w jeszcze
inny sposób. Jeśli ktoś ma bieżące świadczenie 500 plus lub
jeszcze innego rodzaju wypłaty
(np świadczenie rodzinne), to
ośrodek pomocy potrąca z tych
obecnie wypłacanych pieniędzy. W Bełchatowie sprawa nienależycie pobieranych świadczeń 500 plus dotyczy niespełna
40 rodzin. Jak reagują rodzice,
kiedy dowiadują się o obowiązku zwrotu pieniędzy?
- Bardzo różnie, wiadomo ile
ludzi i ile sytuacji rodzinnych
tyle reakcji, ale najczęściej to
rozumieją i oddają pieniądze,
tym bardziej, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Jeśli jednak rodzice nie zgadzają się z decyzją MOPS orzekającą zwrot nienależnie pobranych
świadczeń mają prawo wnieść
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.- kończy Magdalena
Liczner 

Prokurator umorzył śledztwo
Ta zbrodnia wstrząsnęła
Bełchatowem. W domowym
zaciszu jednej z posesji przy
ulicy Jutrzenki rozegrał się podwójny dramat. 55-letni mężczyzna został dotkliwie poraniony siekierą, trafił do szpitala i pomimo kilkugodzinnych
wysiłków lekarzy zmarł. To nie
była jedyna ofiara tego zdarzenia. 60-letnia partnerka tragicznie zmarłego mężczyzny
popełniła bowiem samobójstwo, wieszając się w garażu.
Kilka dni temu sprawa w bełchatowskiej prokuraturze miała swój finał.

Zapraszam!

wstępnie przyjęta wersja zdarzeń potwierdziła się wobec
powyższego:
- Czyn spowodowania zabójstwa mężczyzny za pomocą siekiery został umorzony
wobec śmierci sprawcy. Natomiast sprawa samobójstwa
przez powieszenie również została umorzona, wobec braku znamion przestępstwa. Nie
mamy żadnych dowodów, ani
nie został udokumentowany
nawet ślad podejrzeń, by do
tego zajścia doszło w wyniku
działania innych osób. 

www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:

536-860-730

wieści z miasta i regionu

- Sporadycznie wystąpiły
inne przyczyny tych nienależnych pobrań świadczenia, na
przykład nie zgłoszono informacji o tym, że opiekun prawny
dziecka stał się rodziną zastępczą i miał wypłacone świadczenie przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodziny. Zdarzało się

też, że ubiegano się o świadczenie na drugie dziecko wpisując we winsoku pierwsze dziecko, a to faktycznie nie zamieszkiwało wspólnie z wnioskodawcą. W Bełchatowie łącznie zobowiązania tych nienależnych
świadczeń sięgnęły blisko 60 tysięcy złotych - wyjaśnia Magdalena Liczner, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w
MOPS Bełchatów

środy godz. 1600-1700

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprawa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w większości dotyczy rodzin, które w poprzednim okresie 2016/2017 pobierały świadczenia na pierwsze dziecko (deklarowany dochód 800 zł netto na osobę w rodzinie). Najczęstszym powodem nienależnie pobranych pieniędzy z programu 500 plus było niezgłoszenie przez świadczeniobiorców
zmian w sytuacjach dochodowych rodzin, czyli np. podjęcia
pracy zarobkowej.

PORADY PRAWNE

Przegląd Bełchatowski
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Pięć indywidualnych i ostatecznie również szósty złoty, drużynowy medal przywieźli polscy reprezentanci z
Mistrzostw Świata WSA w wyścigach psich zaprzęgów. Tradycyjnie wśród tego ozłoconego grona nie zabrakło bełchatowianina Waldemara Stawowczyka, który wystartował w dwóch klasach 2-Dogs-2 (dwa psy północy w zaprzęgu) i 4-Dogs-2 (cztery psy północy w zaprzęgu). Nasz maszer wywalczył najcenniejszy medal w
swojej koronnej klasie D2. Choć jak sam przyznaje ze szwedzkiego Sveg powinien przywieźć dwa krążki, ale...

Stawowczyk przywiózł
mistrzowskie złoto

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

W wyniku błędu i pomyłki trasy został wyeliminowany
dyskwalifikacją w drugim dniu
zawodów z jednej z dwóch klas
w których startuje.
- Żartobliwie mogę powiedzieć, że wreszcie przełamałem
„nudę” złotych medali. Znajomi
już wielokrotnie zarzucali mi,
że „tylko złoto i złoto”, więc się
wyłamałem i go nie zdobyłem
w klasie 4-Dogs-2, ale odkładając żarty na bok – szkoda, bo
wygraną miałem praktycznie w
kieszeni – przyznaje Waldemar
Stawowczyk
Po pierwszym dniu trzydniowego wyścigu Stawowczyk
w klasie 4-Dogs-2 (cztery psy)
przyjechał bowiem na metę z
ponad minutową przewagą nad
drugim zawodnikiem, również
Polakiem – Mikołajem Waśkowskim. Kolejni zawodnicy byli
praktycznie bez szans nad odrobieniem straty. Trzeci Niemiec – Eward Rolf miał do Stawowczyka po pierwszym etapie
5 minut starty.
moja głowa, zawiodła. Zabrakło tak niezbędnej koncentra- W tej sytuacji wszyst- cji – mówi z pokorą maszer.
ko miało iść spokojnie i zgodnie z planem, który sobie z MiJak sam zaznacza, jadąc z
kołajem po przyjacielsku zało- czwórką myślami był już na trażyliśmy - biegniemy wspólnie sie w drugiej klasie, z niepokopo dwa pierwsze miejsca, nie- naną od lat dwójką „czarnych
ważne jaka kolejność, liczyły diabłów” – Shantu i Ulvarem.
się medale dla Polski. Niestety Szczęśliwie, mimo tak dotklirzeczywistość okazała się zde- wej porażki, Stawowczykowi
cydowanie bardziej zaskakują- wystarczyło zimnej krwi, by rozca. Jadąc z czwórką nie zauwa- łożyć rywali w klasie 2-Dogs-2 w
żyłem znaku kierującego mnie sposób wręcz koncertowy. Każna moją ostatnią 2-kilometro- dy dzień wyścigu był tylko dową pętle. Zamiast w lewo poje- bitniejszym
potwierdzeniem
chałem w prawo skracając tym dlaczego ten psiejski duet dosamym trasę – relacjonuje Sta- robił się w sportowym środowiwowczyk
sku takiej renomy.
Maszer przyznaje, że przekraczając linię mety 10-kilometrowej, bardzo wymagającej, górzystej trasy był absolutnie przekonany, że wszystko poszło zgodnie z planem. Sędziowie jednak nie dowierzali wynikowi, a późniejsza weryfikacja
check pointów sprawę wyjaśniła. Na zawodach tej rangi oznacza to jedno – dyskwalifikację z
dalszego współzawodnictwa w
klasie 4-Dogs-2.
- Nie mogę powiedzieć, że
nie jest mi z tego powodu przykro. Jest i to bardzo. Psy były
doskonale przygotowane, poświęciliśmy na to ostatnie cztery miesiące treningów. W Sveg
biegły jak w amoku, były pięknie zsynchronizowane, pracowały wytrwale i równo. Gorzej

nutach (19 min 44 sek).
- Ja jednak zawsze podkreślam, że to jest sport i wydarzyć
się może wszystko, co zresztą
dobitnie uzmysławia przypadek z czwórek. Tutaj nikt nie
odkłada ambicji i dumy na półkę. Bieg trzeba było rozegrać
taktycznie, a przede wszystkim
spokojnie, tak by nie „spalić”
ani siebie ani przede wszystkim
psów – zaznacza maszer

W sobotę niespełna dwie
godziny po feralnej dyskwalifikacji, Stawowczyk, w pełnym
słońcu staje do dalszej walki
z dwójką swoich niezastąpionych kompanów. I znów zwięk- Od kilku już lat, co zresz- szają przewagę nad rywalami.
tą czytelnicy śledzący moje Tym razem Mishin zalicza kosportowe działania wiedzą, lejną blisko 2-minutową stramoim największym przeciwni- tę, a Harkonen po dwóch starkiem jest Rosjanin Siergiej Mi- tach tracił do pierwszego miejshin. Nic się nie zmieniło, ciągle sca prawie 6 minut. Po dwóch
mnie goni, a od dwóch sezonów biegach wykrystalizowała się
moim kolejnym bardzo moc- medalowa trójka, która ostanym rywalem jest też Fin – Jane tecznie stanęła na podium. StaHarkonen. W Sveg wiedzieli- wowczyk ponad 4-minutową
śmy wszyscy trzej, że będziemy przewagą nad srebrnym Mishiostro ze sobą walczyć – opowia- nem i prawie 10-minutową na
da bełchatowski zawodnik
brązowym Finem ugruntował
pozycję niepokonanego.
Tyle tylko, że już po pierwszym dniu jasnym było kto w
Waldemar Stawowczyk podtym trio gra pierwsze skrzypce. kreślał jeszcze na długo przed
Stawowczyk 5-kilometrową tra- tymi Mistrzostwami, że dla
sę przebiegł w czasie 16 minut dwójki ta impreza będzie wyjąt57 sekund, Mishin w 17 minut kowo ważna.
55 sekund, a Harkonen właściwie wypadł z tej rywalizacji, bo
- Mój najbardziej doświadna metę wrócił po blisko 20 mi- czony pies, Shantu ma 11 lat i

Syberian Husky, Mikołaj Włodarczyk w klasie 4-Dogs-1,
czyli cztery psy Syberian Husky, Mikołaj Waśkowski w klasie 4-Dogs-2 na czterech psach
grenlandzkich, Alicja Surówka
w klasie 2-Dogs junior (dwa psy
Syberian Husky).

W tej chwili Waldemar Stawowczyk Team kończy tegostart w Sveg był jego ostatnim roczny sezon. Pytany o jego
występem na Mistrzostwach podsumowanie nie kryje zadoŚwiata. Za dwa lata, z racji wie- wolenia, z kilku startów, między
ku na pewno nie stanie już do innymi w Austrii, Niemczech,
biegu. Bardzo mi zależało, by Czechach po raz kolejny przytak jak zaczął i tak jak biegł wiózł worek medali. Szwedzkie
przez całą swoją karierę, za- złoto go dopełniło, szkoda tylkończył ją. Udało się! Na prze- ko, że jedno, a nie dwa.
strzeni swojej 10-letniej kariery ten pies, tylko w warunkach
- Dziś nic już nie zrobię, mogę
śnieżnych, zdobył pięć zło- tylko uderzyć się w pierś. Mitych medali MŚ i trzy złota mi- strzostwa wygrywa się nie tylko
strzostw Europy. Shantu nigdy przygotowaniem fizycznym, ale
nie zszedł z pierwszego miej- i mentalnym. Mnie rozkojarzesca. Nigdy. To pies, któremu zanie kosztowało jeden, bardzo
wdzięczam w swojej sportowej
cenny złoty medal, na szczęście
karierze chyba wszystko, dlatezostał on w Polsce. Opowiadam
go też całe skupienie poświęcio tym wszystkim dlatego, żeby
łem w tym sezonie jemu – mówi
unaocznić, że mushing to sport,
z wzruszeniem Stawowczyk
który potrafi przynieść nieoczeBełchatowski maszer poko- kiwane zwroty akcji. Jest pięknując linię mety przywiózł dla ny, ale podobnie jak inne dysPolski piąty złoty medal i tym cypliny sportu ma w sobie elesamym biało-czerwona repre- ment dramatyzmu. Sporo osób,
zentacja zmiotła na mistrzo- z czym jako maszerzy spotykamy się na co dzień traktuje tę
stwach konkurencję.
dyscyplinę jako „bieganie z pie- Powiem nieskromnie, że skiem”, a to nie tak... Proszę mi
rozstawiliśmy wszystkich po wierzyć, że na imprezach rangi
kątach. Nasza 10-osobowa re- mistrzowskiej towarzyszą nam
prezentacja obstawiła łącznie emocje i sytuacje jakie oglądasześć klas, w pięciu z nich byli- my na innych największych areśmy bezkonkurencyjni! Dlatego nach – czy piłkarskich czy siatteż szósty złoty medal – druży- karskich czy lekkoatletycznowo zgarnęliśmy do Polski, a nych. Nasza dyscyplina nie odMazurek Dąbrowskiego i biało- biega od pozostałych, jest rówczerwona flaga, to najbardziej nie wymagająca, pod kątem wycharakterystyczne
elementy siłku fizycznego i psychicznego,
dekoracji Mistrzostw Świata w czasu poświęconego na treninSveg – zaznacza z dumą bełcha- gi, logistyki. Mógłbym długo o
towski zawodnik.
tym opowiadać, ale dziś muszę
odespać blisko 40-godzinną poTytuły Mistrza Świata WSA dróż i wygłaskać solidnie moje
wywalczyli także: Mateusz Su- psy (śmiech) – kończy Walderówka z zaprzęgiem 12 psów mar Stawowczyk. 
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W miniony weekend Skierniewice gościły IV Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym. W kategorii juniorek bezkonkurencyjna okazała się bełchatowianka Ida Lis, która przy okazji ustanowiła też nowe
rekordy Polski do lat 18, 20 i 23. W zawodach zadebiutowała też jej
młodsza siostra, Aniela.

Ida Lis triumfuje w Pucharze Polski

nie 152,5 kilograma. W wyciskaniu
młoda bełchatowianka zaliczyła
wszystkie trzy podejścia. Podczas
ostatniego na sztandze było 82,5
kg. W konkurencji kończącej trójbój siłowy, jaką jest martwy ciąg,

Bełchatowianie biją rekordy
w wojewódzkich mistrzostwach w pływaniu

Dnia 17 marca Łódzki Związek Zapaśniczy zorganizował Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w greckorzymskich zapasach.Turniej miał miejsce w Hali Sportowej w miejscowości Brzoza .

Medale zapaśników GKSu
-brązowy medal kat. wagowa 41 kg
Dominik Stasiak

-brązowy medal kat.wagowa 57kg
Kamil Majda

-brązowy medal kat. wagowa 75kg
Jakub Rzepecki

-brązowy medal kat. wagowa75kg
Dominik Proszak

-złoty medal
Jak zwykle GKS Bełchatów
wrócił z medalami.
Miłosz Dobrzyński

kat.wagowa 100kg

Tuż za podium znaleźli się
Szymon Kowalski i Kacper
Świercz.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Utytułowana
zawodniczka
Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego rozpoczęła zawody
od poprawienia juniorskiego rekordu kraju w przysiadzie, podnosząc najpierw 145,5 a następ-

Ida pobiła swoje kolejne rekordy
życiowe. Od 165 poprzez 172,5 aż
do 178 kg!
Tym samym zawodniczka
BKL podczas skierniewickich zawodów ustanowiła w sumie aż
dziesięć najlepszych wyników życiowych i kraju. Najcenniejszym
jest z pewnością rezultat łączny
na poziomie 413 kg, który tak jak
pozostałe jest od weekendu nowy
rekordem Polski w rywalizacji do
lat 18, 20 i 23! Ostatecznie Ida Lis
okazała najlepszą juniorką IV Pucharu Polski, zajęła drugą pozycję wśród seniorek w kategorii do
72 kg i trzecią wśród wszystkich
startujących sportsmenek.
W Skierniewicach zadebiutowała też młodsza siostra Idy,
16-letnia Aniela Lis, która zajęła czwarte miejsce w kategorii do
57 kg. Obie dziewczyny są zawodniczkami Bełchatowskiego Klubu
Lekkoatletycznego i trenują pod
okiem Olgi i Michała Tyborów. 
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OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

W piątek, 16 marca, w Zatoce
Sportu Politechniki Łódzkiej odbyły się Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w pływaniu dla dzieci urodzonych w roku 2007, 2008 i
2009. Zawody odbyły się na basenie krótkim, 25-metrowym. Nasze
miasto reprezentowała piątka zawodników z EKS Skry Bełchatów:
Maja i Adrianna Górny, Bartosz
Łeszyk, Alicja Morawiec i Patrycja
Sokołowska.
Każdy z reprezentantów EKS
Skry zaprezentował się przed publicznością dwukrotnie. Mimo że
nikomu nie udało się przyjechać
do Bełchatowa z medalem, to każdy, w dwóch swoich startach, pobił swój dotychczasowy rekord życiowy! Jest to na pewno imponujący wynik – na dziesięć startów, bełchatowianie pobili dziesięć rekordów indywidualnych.
Najstarsze w tym gronie, bo
urodzone w 2007 roku, Maja Górny i Patrycja Sokołowska, pływa-

ły razem na dystansie 100 metrów
stylem dowolnym. Maja Górny (z
czasem 1:19.14) zajęła 5. miejsce i
poprawiła swój dotychczasowy rekord o 11 sekund, natomiast Patrycja Sokołowska skończyła rywalizację na ósmej pozycji z czasem 1:22.12, poprawiając tym samym swoją „życiówkę” aż o 15 sekund. Maja Górny startowała również na dystansie 100 metrów stylem zmiennym (7. miejsce z czasem 1:32.79, rekord pobity o 15 sekund), natomiast Patrycja Sokołowska na dystansie 100 metrów
stylem grzbietowym (7. miejsce, z
czasem 1:35.37, rekord pobity o 5
sekund).
Bartosz Łeszyk (urodzony w
2008 roku), jedyny chłopiec w tym
gronie, płynął na 50 metrów stylem
dowolnym i grzbietowym. W obu
przypadkach poprawiał swoje dotychczasowe najlepsze wyniki o 6
sekund. Stylem dowolnym dystans
przepłynął z czasem 0:46.46 (i za-

jął 36. miejsce), natomiast stylem
grzbietowym 0:52.94 (23. miejsce).
Najmłodsze zawodniczki EKS
Skry biorące udział w wojewódzkich mistrzostwach, urodzone w
2009 roku Alicja Morawiec i Adrianna Górny, płynęły razem na
dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Alicja uzyskała 9. czas
(0:43.71) w tej kategorii wiekowej
(i pobiła swój dotychczasowy najlepszy wynik o 6 sekund), natomiast Adrianna, która skończyła na 10. miejscu, była wolniejsza
o zaledwie 0,12 sekundy, ale i tak
poprawiła swoją „życiówkę” o 5 sekund.
Takie same pozycje dziewczyny uzyskały również na dystansie
50 metrów stylem grzbietowym.
Alicja Morawiec skończyła z czasem 0:49.91 i poprawiła swój rekord o 5 sekund, natomiast czas
0:50.25 pozwolił Adriannie Górny
poprawić swój najlepszy dotychczas wynik o 3 sekundy. 

9
t

2
Dêby Wolskie 23
400m

PLAC
WYSTAWOWY
kom.
502

039 143

 NOWOCZESNE OGRODZENIA POSESYJNE

ocynkowane i malowane
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Bełchatów
ul. Przemysłowa 5
tel. 508 329 989
www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl
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Farmaceuta radzi

Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

farmaceuta radzi

www.ogloszeniabelchatow.pl

liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

Większość pacjentów korzysta z małych inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych, które
mieszczą się w kieszeni.
Tych pierwszych można błyskawicznie użyć w każdej chwili.
Ich wadą jest konieczność skoordynowania początku wdechu
z pobieraniem leku. Jeśli obie te
czynności nie zostaną zsynchronizowane, zbyt mała ilość leku
trafi do oskrzeli, a nawet może
w ogóle do nich nie dotrzeć. Częstym błędem popełnianym przez
użytkowników inhalatorów ciśnieniowych jest także krótki,
pośpieszny wdech i zbyt szybkie
wydmuchiwanie powietrza.
Używając inhalatorów proszkowych, nie trzeba koordynować początku wdechu z uwalnianiem leku. Jego dawkę przygotowuje się przed rozpoczęciem inhalacji (np. wkładając
do urządzenia kapsułkę lub też

przesuwając dźwignię). Preparat ma postać proszku, który
podczas wdechu trzeba wciągnąć z zagłębienia połączonego
z ustnikiem. Inhalatory proszkowe są prostsze w obsłudze.
Ale i tu jest pewien problem.
Chory musi mieć wystarczająco dużo siły, aby jego wdech porwał cząsteczki leku i zaniósł je
do oskrzeli. Przy zaawansowanej astmie, słabych mięśniach
oddechowych,
zaburzeniach
neurologicznych nie jest w stanie tego zrobić. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
są elektryczne inhalatory do nebulizacji. Korzystając z nich,
chory po prostu spokojnie oddycha aerozolem zawierającym
lek. Aparaty takie służą nie tylko do podawania różnych farmaceutyków, ale także do rehabilitacji dróg oddechowych. Nawilżają je, oczyszczają z wydzie-

Zasady prawidłowej inhalacji
Dotyczą inhalatorów ciśnieniowych i proszkowych, które są stosowane nie tylko w astmie oskrzelowej, ale także w innych chorobach płuc, np. w
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) czy rozstrzeniu oskrzeli.
• Oczyść oskrzela, odkrztuszając to, co w nich zalega.
• Zrób głęboki wydech.
• Włóż ustnik inhalatora do
ust, kierując jego koniec na
tylną część gardła, na języczek. Ustnik, który trzeba
ściśle objąć wargami, powinien leżeć płasko na języku.
• Weź głęboki wdech. Jeśli używasz inhalatora ciśnieniowego, rozpoczynając go, jednocześnie naciśnij przycisk
uwalniający lek z kanisterka (uwaga: ma być skierowany do góry). Gdy posługujesz się dozownikiem proszkowym, przed rozpoczęciem
inhalacji przygotuj dawkę
leku. Wdech powinien być
wolny lub szybki, zależnie od
typu urządzenia, ale zawsze
głęboki.
• Wyjmij ustnik (dotyczy to
większości inhalatorów) i zatrzymaj powietrze w płucach
na ok. 10 sekund.
• Wydmuchnij powietrze ustami. Rób to powoli, ponieważ

lek deponuje się na ścianach
oskrzeli także podczas wydechu.
• Wypłucz jamę ustną w celu
usunięcia cząsteczek leku,
które się w niej osadziły, aby
nie przeniknęły do krwi. Postępowanie takie w przypadku sterydów wziewnych jest
wymagane, w przypadku pozostałych leków – zalecane.
mgr farm.

Magdalena Sosnowska

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

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST

Ł
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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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Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

28

Tam
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Lasy w
Tatrach

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów,
ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
bppb@op.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Foster

41
Czeka ugory

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zmianami)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016. poz. 353 z późn.
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały
Nr XLIV/411/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany części
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego,
Politanice i Dobrzelów.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia
30 kwietnia 2018r.
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NIERUCHOMOŚCI

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę pow. 2798m2
w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiej sąsiadującej z ul. Wojska
Polskiego
Tel. 661-371-826
Sprzedam działkę budowlaną 7ar.
Cena 75tys.
Tel. 601-831-509
Sprzedam działkę budowlaną
10ar w miejscowości Emilin-4N,
gm. Bełchatów. Działka jest zagospodorowana i uzbrojona: woda,
prąd i kanalizacja. Na działce stoi
altanka murowana.
Tel. 518-420-681
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086

www.ogloszeniabelchatow.pl

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 ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dwie działki budowlane w Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow.
961m2 cena 190 000zł, pow.
1004m2, cena 200 000zł, media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną w
Łobudzicach przy trasie Bełcha-
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tó-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
długość 150m.
Tel. 500-540-000
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.
Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda.
Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w centrum na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszystkie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954
Sprzedam dom mieszkalny w Bełchatowie o pow. 50m2 przy ul.
Grabowej47 na działce o pow.
7arów(717m2). Działka jest ogrodzona, prąd na działce. Woda
i kanalizacja jest przy działce
w drodze w bramie. Na posesji
stoi duży budynek gospodarczy.
Wszystkie dokumenty posiadam
od A-Z. Ładna lokalizacja.
Tel. 518-785-556
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie pow. 48m2, p.I, os. 1Maja
Sprzedam działkę pow. 1,14ha
we wsi Moników.
Tel. 504-217-428

Działki budowlane w Kielchinowie sprzedam. Powierzchnia 1700m, warunki zabudowy z
2017r.
Tel. 605-088-255

Sprzedam mieszkanie 60,50m2, 3
pokoje, 3 piętro w bloku 4-piętrowym na os. Binków w Bełchatowie.
Tel.694-612-743

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

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

Sprzedam działkę o pow. 1566m2
w Kurnosie II, warunki zabudowy
z 2013r.
Tel. 696-102-590
Sprzedam pilnie działkę rolno-budowlaną przy ulicy Zdzieszulickiej
o pow. 59arów.
Tel. 607-887-626,
536-853-661

Posiadam do wynajęcia lokal (z
przeznaczeniem na biuro, usługi, handel), o pow. 45m2 przy ul.
Wojska Polskiego w Bełchatowie.
Media miejskie, parter, witryna.
Tel. 517-377-575
Sprzedam mieszkanie os. Binków, Bełchatów, 2 pokoje, p.II,

ogłoszenia

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOwOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
19.04.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
19.04.2018
4. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
19.04.2018
5. aDR podstawowy
19.04.2018
6. aDR cysterny
19.04.2018
7. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty
21.04.2018
8. Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym
21.04.2018
9. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, walce drogowe – klasa III
23.04.2018
10. Koparki , Ładowarki - klasa PIERwSZa
23.04.2018
11. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
28.03.2018
12. wózki widłowe z egzaminem UDT
06.05.2018
13. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
06.05.2018
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
codziennie lub weekendy

TRANSPORT
BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

80

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

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

pow. 49m2 po generalnym remoncie i podwyższonym standardzie z pełnym wyposażeniem.
Tel. 517-377-575
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,p.III, pow. 64m2 (może być
umeblowane), os. Dolnośląskie,
blisko rynku.
Tel. 513-379-697
Pokój do wynajęcia na o. Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383

Przegląd Bełchatowski

Tesco w Bełchatwie. Praca dodatkowa 3x w tygodniu(pon, śr, pt) –
wieczorami. Wymagana sanepidowska książeczka zdrowia.
Tel. 515-633-682
Poszukuje pracy dodatkowej
sprzątanie, mycie okien, prasowanie itp oraz mogę zaopiekować
się starszą osobą.
Tel. 531-190-318

MOTORYZACJA

Posiadam do wynajęcia lokal ( z
przeznaczeniem na biuro, usługi, handel), o pow. 45m2 przy ul.
Wojska Polskiego w Bełchatowie.
Media miejskie, parter, witryna.
Tel. 517-377-575

SPRZEDAM
Kanapę w idealnym stanie.
Cena 300 zł.
Tel. 663-558-868
Pianino-Legnica.
Tel. 698-863-304
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię pracownika do dociepleń budynków, wykończenia
wnętrz i glazownika.
Tel. 509-238-115

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

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

USŁUGI
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 9-15
Tel. 790-40-45-99

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

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

Toyota Avensis kombi, diesel
2004, kolor: beżowy metalik.
Bezwypadkowy samochód z polskiego salonu.Wymienione układ
hamulcowy (bębny, klocki, tarcze), zregenerowany rozrusznik z
gwarancją na 12 miesięcy.
Wyposażenie:ABS,elektryczne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja automatyczna, CD, el. lusterka, air bag,
alarm, czujniki parkowania tylne, relingi dachowe, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne,
komputer pokładowy, wielofunkcyjna kierownica, hak.
Cena 16 500 zł -do negocjacji
Sprzedam Mazdę Premacy DITV
„Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi , Centralny zamek , Elektryczne szyby
i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie kierownicy
, Poduszki powietrzne x 4 , Radio
sterowane z kierownicy. Pierwszy
właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 6 500 zł
Tel. 518-940-757
Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810

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

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

SKUP AUT

NAJLEPSZE CENY

1ZŁ ZA 1KG

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

gotówka od ręki

ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

tel. 888-460-461

KOREPETYCJE
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

TOWARZYSKIE
Klub Seniora „Pogodna Jesień”
posiada kilka wolnych miejsc na
wczasy w Ośrodku Wypoczynkowym „Diuna” w Jastrzębiej Górze
w dniach od 20.08.-03.09.2018r.
Więcej informacji w każdy wtorek
od 16-18 w MCK” Gwarek”, os.
Dolnośląskie204b, Bełchatów
Tel. 604-126-316
Wczasy nad morzem dla seniorów i nietylko ośrodek blisko morza w terminie 18.06.-2.07.2018r.
Tel. 504-184-141

dodaj

DARMOWE
OGŁOSZENIA

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

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

na www.ddbelchatow.pl

Jak nadać
ogłoszenie drobne
Ogłoszenia drobne przyjmowane są jedynie za pośrednictwem SMSów lub poprzez złożenie zamówienia osobiście w
siedzibie redakcji przy ul. Wojska Polskiego 23a (od pn.do pt.
w godz 10:00-15:00).
Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

Koszt wiadomości SMS wynosi
) Opłata dotyczy każdego wysłanego
SMSa. Ogłoszenie ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego
SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.

Istnieje możliwość zamówienia z góry emisji ogłoszenia w 4 kolejnych wydaniach
(2 miesiące). W tym celu należy nadać ogłoszenie podobnie jak w instrukcji powyżej, z tą różnicą, że SMSa należy wysłać pod numer 76567 (koszt 7,38zł z VAT)

Ogłoszenia wysyłane droga SMSową pod numer 74567 dotyczą tylko osób
ﬁzycznych. Treści ogłoszeń zawierających jakiekolwiek oferty dotyczące usług,
bądź towarów podlegają wyższej opłacie (23,37zł zVAT). Zasada zamieszczania ogłoszeń pozostaje w tym przypadku taka sama jak opisana powyżej, z tą
różnicą, że SMSy prosimy wówczas nadsyłać na numer 91983.
Ogłoszenia kategorii TOWARZYSKIE należy zlecać osobiście
w biurze ogłoszeń przy ul. Wojska Polskiego 23a. Ogłoszenia towarzyskie nadsyłane SMSem nie będą publikowane.
Redakcja nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń zawierających treści: promujących środki odurzające (np. „dopalacze”), erotyczne, propagujące faszyzm
i rasizm, dotyczące wszelkich usług związanych z wróżbiarstwem, astrologią,
magią, okultyzmem oraz ofert cudownych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów,
ﬁlipińskich znachorów itp.
Pełny regulamin znajduje się na stronie www.activmedia.net.pl/ogloszenia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania
ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.
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ogłoszenia drobne

Zatrudnię do wykładania towaru w
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www.ogloszeniabelchatow.pl
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