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Bełchatów, ul. Pabianicka 1
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Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
[Twoje Centrum Medyczne]
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TYLKO TERAZ!

Relacja z II Dyktanda o Puchar
Starosty, organizowanego przez
Bezpłatne Zaoczne Licea i Szkoły
Policealne COSINUS str. 10

Przegląd Bełchatowski
nr 14/2017 (208)  28.07.2017 r.
PHU Bieniek Zbigniew

2

Zgrzyt zaprasza
na pielgrzymkę rowerową
24 sierpnia wyruszy XVI Bełchatowska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną
Górę. Tradycyjnie przedsięwzięcie organizuje Załoga Rowerowa „Zgrzyt”.

godziny otwarcia

pn-pt.: 8:00-18:00


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI


Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

www.ogloszeniabelchatow.pl

[Twoje Centrum Medyczne]

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

Choć na efekty remontów jeszcze przyjdzie sporo poczekać, ta informacja z pewnością ucieszy kierowców podróżujących z Bełchatowa drogą 485 do Łodzi i 483
do Zelowa. Łódzki Zarząd Dróg Wojewódzki będzie remontował obie drogi.

wieści z miasta i regionu

2,39 zł

Będą lepsze drogi do Łodzi i Zelowa
18,99 zł

MLEKO 2% 1L

O F E R TA WA Ż N A
31.07 - 14.08.2017 r.

4,09 zł

CIASTKA PRYNCYPAŁKI
235G

Od wielu lat ta inicjatywa cieszy się sporą popularnością wśród
bełchatowian. Bywały lata, że
wspólnie na Jasną Górę jechała prawie setka cyklistów. W tych
niecodziennych wyprawach jednośladem biorą udział i kilkulatkowie i ponad siedemdziesięcioletni pielgrzymi.
- Najmłodszy uczestnik, który samodzielnie dotarł na Jasną
Górę, czyli pokonał ponad 80 kilometrów, to 8-letni Dawid, z drugiej strony mamy i pana Andrzeja, który liczy sobie już ponad 70
97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
wiosen i w tym roku również zapotel./fax.
44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
wiedział swój udział
w pielgrzymce - mówi Maciek Kuszneruk z Załogi „Zgrzyt”.
Czasu pozostało jeszcze sporo, ale już można zapisać się na
tę wyprawę. Wpisowe to koszt
50 złotych, opłata zawiera ubezpieczenie, noclegi i pielgrzymkowe gadżety. Jak informuje Maciej
Kuszneruk możliwości jest kilka:
- Planowo pielgrzymka trwa
od 24 do 28 sierpnia, ale jest grupa, która wróci do Bełchatowa w
dniu wyjazdu, pielgrzymi przejadą
więc jednego dnia 170 kilometrów.
Już wykrystalizowała się też grupa osób, która nie będzie z nami
całe pięć dni, ale będzie wracać 25
sierpnia - wszystko zależy od możliwości urlopowych i kondycji rowerzystów - wyjaśnia Kuszneruk.
Ci, którzy zaplanowali sobie
pięciodniową wyprawę na Jasną
Górę, wspólnie z pielgrzymką pieszą wejdą do Bełchatowa w poniedziałek 28 sierpnia. Jak informuje
„Zgrzyt” spotkanie organizacyjne
pielgrzymki odbędzie się 12 sierpnia przed MCK Bełchatów o godzinie 17.00. 

1KG

KIEŁB.OD
GOSPODARZA 1KG

ALE !
ŚMIETANA
18 %
BUTELKA
250 ML

1,65 zł

11 lipca zakończyła się procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie robót na
blisko 8-kilometrowym odcinku
drogi 485. Uściślając, modernizacji ma zostać poddany odcinek
między Dłutowem, a Pabianicami. Zakres prac jest spory, przede
wszystkim zostanie zbudowana
nowa nawierzchnia wraz z poboczami. Przebudowane i rozbudowane mają być skrzyżowania (w
tym planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową prowadzącą do miejscowości Rydzyny). Na poprawę bezpieczeństwa wypłynie wybudowanie wzdłuż jezdni ciągów
pieszo - rowerowych, chodników
i zatok autobusowych. DW 485
w ramach prac ma zostać także
uzbrojona w oświetlenie.

Prace przewidują również rozbudowę wzdłuż drogi systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej i rowu drogowego - wymienia

- Ponadto planowane są także: rozbiórka i budowa zjazdów i
bezpiecznych dodatkowych jezdni - dojazdów do nieruchomości.

Marcin Nowicki z ZDK w Łodzi.
Prace, za blisko 42 miliony
złoty wykona konsorcjum firm
z Piotrkowa Trybunalskiego:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
„ERBEDIM”. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020.
Z kolei na koniec maja został
w drodze przetargu wybrany wykonawca dokumentacji projektowej dla rozbudowy 11- kilometrowego fragmentu DW 484 na odcinku Bełchatów - Zelów. Ma być
ona gotowa w przyszłym roku.
Najprawdopodobniej, inwestycja
szacowana na 20 milionów złotych, będzie realizowana etapami - prace planowane są bowiem
na lata 2019/20. Co się zmieni?
Jak informuje Marcin Nowicki z
ZDK w Łodzi:
- Będzie to kompleksowa rozbudowa tej drogi. Jezdnia na 484
zostanie poszerzona do 7 metrów, w ramach modernizacji planowana jest także budowa ścieżki i chodnika. 
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Bełchatów znów zarasta

Powraca temat stanu bełchatowskich trawników. Po majowych i czerwcowych
burzliwych dyskusjach, czytelnicy nadal interweniują. Zgłaszają się do naszej redakcji, przysyłają zdjęcia i nie kryją swojego oburzenia tym co się dzieje wokół
bloków. Ich wątpliwości budzi również stan czystości Rakówki.
dlatego inaczej te prace wyglądały przy pierwszym koszeniu,
zupełnie inaczej jest teraz przy
drugim – wyjaśnia Rudnicki.
W tej chwili miasto jest koszone po raz drugi i z tego co
mówi prezes prace idą na tyle
sprawnie, że założony harmonogram wyprzedzają o dwa dni.
Dlaczego, więc ludzie nadal widzą za swoimi oknami niechlujnie przystrzyżone tereny zielone i dlaczego się denerwują?

- To jak wygląda stan zieleni na osiedlu Dolnośląskim to
jakiś koszmar! Klombiki są niewypielone, rosną jakieś wielkie zielska. Moje dzieci się tam
bawią, chodzą między tymi roślinami - boję się, że złapią jakiegoś kleszcza lub się skaleczą - opowiada w rozmowie telefonicznej zdenerwowany czytelnik, który zadzwonił do nas z
problemem.
Inny sygnał wpłynął do redakcji od właściciela firmy na
osiedlu Przytorze.

- Dodatkowo bierzmy pracowników na umowę zlecenie,
do tego dochodzą trzy firmy
podwykonawcze, które dla nas
pracują. Spora część zatrudnionych do tych prac, to są ludzie z
doświadczeniem z poprzednich
firm, łącznie z panią, która koordynuje prace pielenia. Są też
jednak osoby zupełnie nowe,
którym poznanie specyfiki pracy i miasta zajęło trochę czasu,

Codziennie
wieczorem
przechodzę przez most nad
Rakówką w Grocholicach i nie
mogę się doczekać kiedy ktoś
uprzątnie ten gromadzący się
syf. Po burzach stan wody się
podniósł, śmieci przypłynęły,
osiadły na zamulonym dnie i tak
to zostało. Dowiedziałem się, że
PGM powinien minimum raz w
roku czyścić dno rzeki, aby była
drożna. Zgłaszałem nawet sprawę radnym. Zero efektu! Musimy codziennie od kilku tygodni oglądać jakieś butelki i inne

- Od wiosny trwa koszenie brzegów rzeki i odmulanie, pierwsze koszenie już zakończyliśmy jesteśmy w trakcie drugiego koszenia brzegów
rzeki Rakówki. W pierwszej kolejności odmulony był odcinek
od od ulicy Staszica do granic
miasta w kierunku Dobiecina.
W tym momencie prace odmulania trwają na odcinku od ulicy Olsztyńskiej w stronę ulicy
Piłsudskiego - mówi Radosław
Wodziński, wiceprezes PGMu i
dodaje: - procesowi czyszczenia
poddane jest nie tylko koryto
rzeki, ale także wszystkie cieki
wodne na terenie miasta, które
wpływają do Rakówki.
W ramach prac prowadzone jest odmulanie dna, regulowane są zbocza oraz czyszczone wyloty z miejskiej kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo usuwany jest piasek i wszelkie zanieczyszczenia na kratkach kanalizacynych - takie działania prowadzone są systematycznie od
trzech lat. Radosław Wodziński zapewnia, że i w Grocholicach Rakówka zostanie poddana pracom porządkowo - pielęgnacyjnym. 

Więcej o tej sprawie przeczytasz na

www.ddbelchatow.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE
 PŁYTY GK  FARBY
 IMPREGNATY  KLEJE
 CHEMIA BUDOWLANA

LETNIE SUPER OFERTY

8%

ul. Okrzei 10A | Bełchatów | 798-608-089

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

8%
VAT

z wyciętą reklamą

na cały
asortyment

wieści z miasta i regionu

- Głosy krytyczne głównie
płyną z Dolnośląskiego i Przytorza, to wynikało między innymi z tego, że w tym roku przyjęliśmy odmienny harmonogram
prac niż w latach ubiegłych
– podkreśla prezes Rudnicki i
dodaje: - zaczęliśmy od Binkowa, a nie jak w latach ubiegłych
od Dolnośląskiego, czas pierwszego koszenia był więc inny niż
ten, do którego przyzwyczaili
się ludzie. Z drugiej strony wiele
wspólnot z Binkowa czy innych
osiedli skarżyło się „czemu oni
mają być ostatni” i prosili o ro-

Jak wyjaśnia nam prezes
PGMu w bieżącym roku koszenie na osiedlach przebiega według następującej kolejności:
Binków, Budowlanych, Tysiąclecia, POWu, Dolnośląskie. Firma dysponuje ośmioma ciągnikami, dziesięcioma dużymi kosiarkami i dwudziestoma kosiarkami spalinowym. Do koszenia zabezpieczonych jest
non stop trzydziestu pracowników, przy pieleniu pracuje kolejne dwadzieścia.

Czyszczenie i konserwacja koryta rzeki, podobnie jak
utrzymanie zieleni leży w kompetencji PGMu. Jak zaznacza
wiceprezes spółki:

RABAT

- Jak ci ludzie koszą te trawniki?! Po jednej stronie chodnika skosili, po drugiej zostawili gęstą trawę, jakieś zboże...
co to ma być? Osobiście zgłosiłem PGMowi, że dookoła siedziby naszej firmy zieleń wygląda
tragicznie. Sam nawet trochę
przystrzygłem, to co wychodziło na chodnik, ale nie będę sam
kosił miejskich trawników. Nie
za to płacę podatki - opowiada
przedsiębiorca z Przytorza.

Miejską zielenią, zgodnie z
wygranym przetargiem zajmuje się konsorcjum, w którego
skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (jako jego lider) oraz łódzka firma GNOM Sp. z o.o. Rzeczywiście Miłosz Rudnicki prezes PGMu podkreśla, że najwięcej negatywnych sygnałów płynie od mieszkańców dwóch największych bełchatowskich osiedli.

Kolejnym tematem, z jakim zgłosił się do naszej redaktację, jak ją wprowadziliśmy to cji czytelnik to zanieczyszczona
powstało zamieszanie...
Rakówka.

śmieci zalegające przy moście
na zielsku rzecznym - relacjonuje nam pan Krzysztof, mieszkający na os. Grocholice.

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Jednego dnia wejdzie duży
sprzęt, który kosi połacie trawy,
a dopiero za nim idą pracownicy
z podkaszarkami i koszą pozostałości, nie zawsze są w stanie
dokończyć tego samego dnia to jeśli ktoś zrobi zdjęcie w takich okolicznościach, to tak to
wygląda - kończy prezes Miłosz
Rudnicki
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Wszechstronne bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bełchatowskiego jest priorytetem,
podkreśla Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, uzasadniając kolejne decyzje
samorządu powiatu o wsparciu ﬁnansowym policji, straży pożarnej czy szpitala. Tegoroczne
obchody Święta Policji w Bełchatowie, także z pomocą starostwa, były podziękowaniem dla
policjantów za ich trudną służbę oraz hołdem dla funkcjonariuszy, oﬁar Zbrodni Katyńskiej.

wieści z powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Powiat trzyma z policją

Podczas Święta Policji funkcjonariusze odebrali awanse i wyróżnienia.
Organizację uroczystości wsparło bełchatowskie starostwo.
Jeszcze w tym roku nowy samochód do konwojowania osób
zatrzymanych wzbogaci bełchatowską policję. Komendant

poprosił starostę bełchatowskiego o wsparcie tego zakupu. Zarząd Powiatu zgodził się
przekazać 65 tysięcy złotych.

- Poczucie bezpieczeństwa
naszych mieszkańców jest według mnie wartością zasadniczą i dlatego podejmuję decy-

Nowa pracownia
czeka na uczniów
We wrześniu zacznie działać przy ul. Czaplinieckiej 96
w Bełchatowie pracownia samochodowa, w której będą się
uczyć przyszli mechanicy. Trudu stworzenia takiego warsztatu podjęło się Centrum Kształcenia Praktycznego. Z budżetu powiatu przeznaczono na
to zadanie ponad 322 tys. zł. Z
pracowni będą korzystać m.in.
uczniowie ZSP nr 3, kształcący
się od nowego roku szkolnego
w zawodzie technik pojazdów
samochodowych.
Absolwent
tego kierunku będzie potrafił
naprawiać samochody, ustalać przyczyny niesprawności
aut, kontrolować jakość wykonanych napraw, a nawet sprzedawać pojazdy i artykuły motoryzacyjne. Nauczy się też prowadzić samochody na poziomie
umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy.
- Zależy mi, by nasi absolwenci bez problemu znajdowali pracę. Technicy pojazdów samochodowych są poszukiwani
w branżowych firmach, ale z powodzeniem poprowadzą także
własne warsztaty – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. – Pracownia jest

Starosta Waldemar Wyczachowski i Andrzej Jędrzejczyk,
dyrektor CKP w nowej pracowni, będącej kolejną inwestycją
samorządu powiatu w szkolnictwo zawodowe.
naszą inwestycją, która umożliwi młodym ludziom zdobyć dobry fach.
Na wyposażenie pracowni
złożą się m.in. dwa podnośniki hydrauliczne, montażownica
do zmiany opon i sprawdzania

geometrii kół oraz wszelkie potrzebne przyrządy diagnostyczne. Starosta uzyskał zapewnienie od wójta gminy Kleszczów
o pomocy w zakupie sprzętu. Z
budżetu powiatu będzie na to
przeznaczona suma 150 tysięcy
złotych. 

zje, które temu służą – mówi
starosta Waldemar
Wyczachowski. – W tym roku pomożemy policji kupić samochód.
Rok temu daliśmy ponad 50
tys. zł na sprzęt komputerowy,
testery narkotyków i dodatkowe patrole. Uczniowie Centrum
Kształcenia Praktycznego nieodpłatnie pomalowali pomieszczenia w komendzie. Nasze dotacje liczą w ostatnich latach
ponad pół miliona zł. Bardzo
cenię sobie współpracę z policjantami w ramach różnych akcji edukacyjnych i prewencyjnych, jak np. kurs samoobrony
dla pań czy konkursy o bezpieczeństwie. Razem działamy dla
wspólnego, społecznego dobra.

mendy, starosta został wyróżniony podczas wojewódzkich
obchodów Święta Policji medalem „Zasłużony dla Policji”.
Tegoroczna uroczystość w Bełchatowie także wpisze się do historii. Miała wyjątkowy, otwarty
charakter. Policjanci uczestniczyli w nabożeństwie, przemaszerowali przez miasto, na placu przy komendzie zorganizowali apel z udziałem swoich rodzin i gości. Prawie 50 policjantów otrzymało wyższe stopnie
zawodowe, a dwóch odebrało
odznakę „Zasłużony policjant”.
Na budynku komendy zawisła
tablica poświęcona pamięci 36
policjantów z naszego regionu,
zamordowanych przez NKWD
Na wniosek Karola Mielczar- w 1940 r., a w MCK otwarto teka, szefa bełchatowskiej ko- matyczną wystawę.
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25 lipca w nocy doszło do tragicznego wypadku z
udziałem rowerzysty. Mężczyzna w wyniku potrącenia zmarł w bełchatowskim szpitalu. To pierwsza oﬁara śmiertelna na drogach powiatu bełchatowskiego tych wakacji.

Spłonął dom przy
„młynie Langa” w Wyrze

Śmiertelne potrącenie
rowerzysty

Przez dwa dni strażacy walczyli z pożarem w Wyrze (gm. Bełchatów), płonął pustostan - pozostałość po młynie Langa.

Około godziny 23-ej kierująca samochodem
marki audi na
drodze powiatowej łączącej Osiny ze Szczercowem (nr 1918E)
wezwała patrol
policji informując, że na wysokości
miejscowości Janówka
potrąciła rowerzystę.

- Po godzinie 15-tej dyżurny odebrał zgłoszenie o pożarze lasu. Do akcji zostały zadysponowane jednostki PSP i OSP
z Bełchatowa, a także straże
OSP z Ludwikowa i Dobrzelowa - mówi Wojciech Maciejewski z komendy PSP.

NISKA CENA

Brzoskwinie

3

W czwartek po 8-ej rano
strażacy ponownie odebrali
zgłoszenie, że w Wyrze pojawił
się ogień. Okazało się, że doszło
do samozapalenia się zgliszczy.
W akcji dogaszania pogorzeliska uczestniczyły jednostki z
PSP z Bełchatowa, a także za-

stępy OSP Ludwików i Dobrzelów.
Wstępna analiza miejsca pożaru wskazuje na podpalenie.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi KP policji w Bełchatowie. 

43"

G WA R A N T UJĘ!

koszyk 1 kg
kraj pochodzenia:
Hiszpania, Grecja,
Włochy

fot. Krzysztof Dobrzelak

Na miejscu zdarzenia okazało się, że ogień trawi pustostan w środku lasu, tamtejsze
pozostałości domu mieszkalnego usytuowanego przy młynie
„Langa”. Jeszcze w latach 90tych dom był zamieszkały przez
córkę właściciela młyna - Henryka Langa. Później właściciele przekazali osadę w użytkowanie Strzelcom z Bełchatowa.
Obecnie po młynie zachowały
się tylko betonowe słupy - fundamenty. W osadzie stoją jeszcze ruiny zabudowań gospodarczych, a do wczoraj stał dawny
dom mieszkalny przypominający drewniany dwór. Spłonął doszczętnie.

1 kg

koszyk

200 PMI
odświeżanie

Telewizor 43"
LG 43LH500T

30 0
00
RAT

1099

49

USB x 1

%

139900

opak.

złącze

HDMI x 2
złącze

A+

klasa
energetyczna

RRSO wynosi 0,40%. Promocja „30 rat z oprocentowaniem 0%” obowiązuje do 31.12.2017 r. w wybranych sklepach Carrefour,
w których są Punkty Usług Finansowych. Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie dostępnym na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna od 26.07 do 07.08.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna od 26.07 do 07.08.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

NISKA CENA

NISKA CENA

G WA R A N T UJĘ!

GWA R A NT UJĘ!

Proszek, płyn,
kapsułki do prania

VIZIR
4,2 kg, 2,6 l+1,3 l, 36-38 szt.
różne rodzaje, 6,43/kg, 6,92/l

3

49

99

opak.

reklama

Pomidory
gałązka

26
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Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości, policjanci
- W tej chwili policjanci określają wiek ofiary na 25-30
ustalają czy rowerzysta jechał lat i proszą wszystkich, którzy
czy prowadził jednoślad. Pew- mogą przyczynić się do wyjane jest jedno, mężczyzna był na śnienia spawy o pomoc.
drodze kompletnie niewidocz- W tej chwili jedynym świadny, nie posiadał świateł ani żadnych elementów odblaskowych kiem zdarzenia jest kierują– informuje Marcin Kucner, na- ca audi. Z pewnością są jednak
czelnik wydziału ruchu drogo- osoby, które wczoraj wieczorem
miały kontakt z tym mężczyzną
wego KPP w Bełchatowie.
- prosimy wszystkich świadków
Karetka pogotowia zabra- o pomoc - mówi Marcin Kucner
ła nieprzytomnego mężczyznę z KPP w Bełchatowie.
do bełchatowskiego szpitala,
Kierująca audi była trzeźw środę w godzinach przedpołudniowych mężczyzna zmarł. wa. 

Pierwsze wezwanie odebrane przez Państwową Straż Pożarną w Bełchatowie wpłynęło
do jednostki w środę, 19 lipca.

Oferta handlowa ważna od 26.07 do 07.08.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

kg

Oferta handlowa ważna od 26.07 do 07.08.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl
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Farmaceuta radzi

Latem potrzebujemy więcej wody i minerałów
Często słyszymy, że latem należy więcej pić. Najlepiej wody mineralnej,
żeby uzupełniać straty minerałów. Ile jest w tym prawdy? Przekonaj się.

farmaceuta radzi

www.ogloszeniabelchatow.pl

Standardowo przyjmujemy,
że powinniśmy wypijać 8 szklanek płynów dziennie. Najlepiej
wody lub odpowiednich naparów ziołowych. Dlaczego nie innych napojów? Odpowiedź jest
prosta: ze względu na kalorie.
Szklanka wody nie ma ich wcale.
Szklanka coli ok. 101 kcal, soku
pomarańczowego około 150 kcal.
Jeśli nie woda to co?
Woda mineralna powinna być
podstawowym napojem, ale nie
każdy lubi jej smak. Sprawdzonym sposobem jest dodanie plasterka cytryny i listka mięty. Rano
warto spróbować szklanki ciepłej wody z plasterkiem cytryny.
Woda nie powinna być jednak gorąca, by cytryna nie straciła choćby witaminy C. Choć prawdę mówiąc w jednym plasterku nie ma
jej zbyt wiele. Takie połączenie
jest też ciekawe, gdyż do żołądka rano kierujemy ciepły kwaśny napój, co poprawia jego funkcjonowanie. Wiele osób obserwuje też przyjemne orzeźwienie.
Można też próbować różnych naparów owocowych i ziołowych
oraz rozmaitych odmian herbat o
różnym czasie fermentowania. Jeśli wybieramy soki, to warto pamiętać, że te owocowe zawierają
sporo cukrów. To istotnie nie tylko dla osób dbających o linię. Po

spożyciu sporej ilości soku organizmu oznaczają zastrzyk energii
i mogą wywoływać wahania cukru
i co za tym idzie samopoczucia
(wrażenie przypływu i odpływu
energii). Tu warto jednak wziąć
pod uwagę inny fakt: indeks glikemiczny (IG). To wskaźnik szybkości uwalniania się cukrów z
produktów i zwiększania stężenia
glukozy we krwi, Im wyższy, tym
wahania mogą być większe. I tak:
pomarańcza ma IG 35 ale już sok
pomarańczowy 52, a jeśli jest słodzony to wzrasta on jeszcze bardziej. Podczas produkcji soku z
owocu usuwana jest spora część
błonnika, który spowalnia proces
uwalniania cukru w procesie trawienia. Im mniej przetworzony
sok tym lepiej.

Bąbelki: wróg czy przyjaciel
Pić wodę gazowaną czy nie
gazowaną? To odwieczny spór. I
nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Gazowana woda nie
jest polecana osobom z chorobą wrzodową żołądka, skłonnościami do wzdęć oraz refluksem
żołądkowo-przełykowym. U małych dzieci może powodować bóle
brzucha. Ma także odczyn kwaśny (zwykła woda – obojętny).
Z drugiej strony dwutlenek węgla nie jest aż tak niebezpieczny
dla zdrowego przewodu pokarmowego jak malują go przeciwnicy. Choć… wiele osób twierdzi,
że woda gazowana szybciej gasi
pragnienie. Takie wrażenie może
występować, gdyż podrażniane
są receptory na języku. Tyle, że

uczucie pragnienia, a faktyczne
potrzeby to trochę inne kwestie.
Nawet utrata 1,5 procenta wody
może sprawić, że nasz organizm
zacznie gorzej funkcjonować.
Należy więc pić konsekwentnie przez cały dzień, nie dopiero wówczas, gdy bardzo nam się
chce (to pierwsze objawy odwodnienia).
Minerały, pot i słońce
Sprawa nie jest także prosta jeśli chodzi o minerały w wodzie. Prawdziwa woda mineralna powinna zwierać 1000 mg minerałów w 1 litrze. Warto więc dokładnie sprawdzić skład na etykiecie. Przeważnie są to sód, potas, wapń i chlorek. To kluczowe elektorlity. Gubimy je jednak
także wraz z potem. Jak dużo?
0,9 gram sodu na litr , 0.2 g/l potasu, 0.015 g/l wapnia i 0.0013 g/l
magnezu. Według badań więcej
pocimy się latem, gdy temperatura jest większa. Im intensywniej pracujemy w cieple, tym ten
ubytek jest poważniejszy. Latem
należy więc więcej pić i bardziej
dbać o dietę zawierającą minerały.
Pora na chelaty
Można je także suplementować. Wówczas warto zwrócić uwagę na formę przyjmowanych minerałów. Dobrze, by był
to szeroki zestaw umożliwiający ich kompleksowe uzupełnianie. Tu pojawia się też pojęcie

chelatowania. Jeśli jon minerału w preparacie połączony jest
cząsteczkami białka – aminokwasami to takie wiązanie nazywamy chelatem aminokwasowym. Dzięki temu są one szybciej przyswajane przez organizm, gdyż w procesie trawienia i tak w naszym ciele muszą
zajść procesy przemiany minerału w związek z aminokwasem.
Dobry chelat aminokwasowy wyróżnia się także stabilnością pH
we wszystkich zakresach występujących w procesie trawienia.
Kolejną ważną cechą chelatów
jest neutralność. Związki minerałów z ładunkami elektrycznymi
(nieschelatowane) mogą wchodzić w reakcje z innymi składnikami diety przeciwnie naładowanymi oraz tworzyć substancje nieprzyswajalne. Jak również
dezaktywować inne ważne substancje takie jak witaminy E, C,
witaminy z grupy B, a także leki.
Jak pić?
Latem należy więc uważnie
obserwować potrzeby swojego
organizmu i więcej pić wraz ze
wzrostem temperatur i swoją aktywnością. Wybierajmy soczyste
owoce i warzywa (arbuz, ogórek,
pomidor to głównie woda), a jeśli chcemy pić z nich soki, to jak
najmniej przetworzone. Jeśli nasza dieta nie jest wystarczająco bogata w składniki mineralne, wówczas można rozważyć suplementację solami mineralnymi
(chelaty). Koniecznie popijać je
dużą ilością wody.

mgr farm.

Magdalena Sosnowska
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APTEKA MEDEST VIII

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

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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30 września tego roku dotychczasowe wnioski dotyczące świadczenia 500+ tracą ważność. Od 1 sierpnia można składać nowe podania
na okres zasiłkowy 2017/2018, są jednak zmiany, które Sejm przegłosował kilka dni temu – rząd uszczelnia program Rodzina 500+.

Zmiany w 500+

Sprawdź czy nie stracisz prawa do świadczenia!

Sprawą niezwykle istotną są
jednak zmiany jakie Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w związku z Programem 500+. Ministerstwo chce „uszczelnić system” i
ukrócić wyłudzanie świadczeń.
Zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami nie zmieni się ani wysokość świadczenia, ani próg dochodowy, od którego będzie można się o nie starać. Co się więc pozmienia? Nowe zasady obejmą
między innymi samotnych rodziców czy osoby z tzw dochodem
utraconym, gmina, która wypłaca
świadczenie może także zweryfikować miejsce zamieszkania.

Świadczenie
wychowawcze
przysługuje również na pierwsze
lub jedyne dziecko, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 800zł netto. W takiej sytuacji trzeba udokumentować sytuację materialną.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych
również
przysługuje nam zasiłek na
pierwsze lub jedyne dziecko, ale tylko wtedy, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1,2000
zł netto.

500+ i dochód utracony
Zgodnie z wprowadzonymi
zmianami resort rodziny chce też
do minimum wyeliminować przypadki, w których pracownicy, aby
ominąć kryterium dochodowe,
rozwiązywali umowę o pracę i z
tym samym pracodawcą podpisywali nowy dokument, ale na niższą kwotę wynagrodzenia. Dzięki temu rodzice mogli starać się
o świadczenie także na pierwsze dziecko. Nowe przepisy jasno
określają: jeśli powrót do pracy u
tego samego pracodawcy nastąpi
przed upływem trzech miesięcy
od rozwiązania umowy, nie będzie
traktowany jako utrata dochodu.
500+ i miejsce zamieszkania
Przypomnijmy:
prawo
do
świadczenia mają tylko rodziny
mieszkające w Polsce. W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania,
gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie do
osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich
wyjaśnień. Gdy rodzić będzie się
„wykręcać” od wizyty w urzędzie,
to wypłata świadczenia będzie
wstrzymana.
Świadczenie 500+ przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci, które nie ukończyły
18 roku życia. Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiada-

Wnioski na rok 2017/2018
można składać od 1 sierpnia i będą one ważne przez
okres jednego roku. Do programu Rodzina 500+ możemy dołączyć w każdym momencie. Podania można składać w
wersji elektronicznej oraz w właściwym dla miejsca zamieszkania
urzędzie gminy.

 Protetyka na implantach

 Licówki pełnoceramiczne
 Mosty Pełnoceramiczne
 Estetyka

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Bełchatów ul. Budryka 2

tel. 668-408-288, tel. (44) 632-26-18

www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

(Wybielanie,Licówki)

Kompleksowa opieka
stomatologiczna
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Wykonuję zlecenia na terenie Bełchatowa i do 10 km od granic miasta

W Bełchatowie wszystkimi
sprawami dotyczącymi Programu
500+ zajmuje się Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. W ubiegłym
roku bełchatowski MOPS wypłacił świadczenie niespełna czterem tysiącom rodzin (3 tys.720)
na łączną kwotę 21,5 miliona złotych. W pierwszym półroczu 2017
roku już wypłacono nieco ponad
15 milionów.
Od 3 kwietnia 2017 przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, zaświadczeń można załatwić
w siedzibie jednostki przy ul. Dąbrowskiego 2 (tel.: 0-44 635-28-80).

kontakt

Urzędnicy przyjmują wnioski:
 w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godzinach 8.00-15.00,
 we wtorki w godzinach
8.00-17.00.
Od 1 sierpnia zostanie także
uruchomiony dodatkowy punkt,
w którym będzie można złożyć
wniosek do Programu Rodzina
500+, przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 (budynek Wod-Kan). 

wieści z miasta i regionu

500+ i samotni rodzice
z alimentami
Jedna ze zmian wynika z
praktyki stosowanej przez rodziców żyjących w związku partnerskim bądź konkubinacie, nagminnie zdarzało się, że takie rodziny by zmieścić się w progu dochodowym, deklarowały samotne wychowywanie dziecka. W
myśl zmian osoby, które deklarują, że samotnie wychowują dzieci od najbliższego okresu zasiłkowego będą musiały mieć przyznane alimenty od drugiego rodzica lub wystąpić o ich zasądze-

nie. W przeciwnym wypadku nie
będą traktowane jako samotnie
wychowujące. Zamiana nie dotyczy oczywiście sytuacji, jeśli ojciec dziecka jest nieznany lub jedno z rodziców nie żyje.

(BEGO,Alpha Bio)

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rodzice, którzy nadal chcą
korzystać z wsparcia muszą ponownie złożyć wniosek, będzie
to możliwe od 1 sierpnia. Nabór
trwa do końca września. Jeśli rodziny nie złożą wymaganych dokumentów, stracą możliwość wypłaty świadczenia. Choć jest
to może informacja mniej
istotna, to warto nadmienić, że jeśli komuś zależy na
sprawnej wypłacie 500+ nie
powinien zwlekać ze złożeniem dokumentów – rodziny,
które złożą wniosek w czasie wakacji mogą liczyć na
wypłatę pieniędzy jeszcze w
październiku. Ci, którzy zrobią to we wrześniu pieniądze
dostaną najpóźniej do listopada (oczywiście z wyrównaniem za październik).

 Implanty

nie minimum dwójki niepełnoletnich pociech. Zasiłek przysługuje
na drugie i każde kolejne dziecko,
bez względu na dochód rodziców.
Takie rodziny we wniosku nie muszą przedstawiać swojej sytuacji
materialnej.
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W połowie lipca ogłoszono terminarz rozgrywek PlusLigi w
sezonie 2017/2018. Żółto-czarni rozgrywki zainaugurują w
bełchatowskiej hali „Energia” 30 września. Rywalem podopiecznych Roberto Piazzy będzie LOTOS Treﬂ Gdańsk.
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Tego lata po raz pierwszy w historii bełchatowskiego klubu odbędą się, nawiązujące do pięciu edycji zimowych „Ferii z PGE
Skrą”, „Wakacje z PGE Skrą”! Ta letnia akcja skierowana została do dzieci i młodzieży
w wieku od dziesięciu do szesnastu lat.

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

PGE Skra poznała Wakacje z PGE Skrą
terminarz PlusLigi

Najbliższe zmagania w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej
mężczyzn
wystartują w ostatni weekend września.
Pierwsza część rundy zasadniczej rozgrywek zakończy się 30
grudnia, a rewanżowa w połowie
kwietnia 2018 roku. Odbędzie się
w sumie aż trzydzieści kolejek.

etap rywalizacji, jak i późniejsze
półfinały oraz konfrontacje medalowe toczone będą do dwóch
wygranych meczów. Tym samym
liga wycofała się z rozgrywania
dwumeczów znanych z europejskich pucharów, które mogły się
kończyć tzw. złotym setem, co
wzbudzało spore kontrowersje.

Po zakończeniu regularnej
fazy PlusLigi, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez władze
Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, szansę na walkę o medale będzie miało aż sześć najwyżej sklasyfikowanych zespołów.
Dwie najlepsze drużyny uzyskają
automatyczny awans do półfinałów, gdzie będą czekać na swoich rywali, których wyłonią pojedynki drużyn z miejsc od trzeciego do szóstego. Zarówno ten

Sezon 2017/18 będzie przejściowym. W kolejnym PlusLiga
będzie już liczyć nie szesnaście, a
czternaście klubów. W związku z
tym, po zakończeniu fazy zasadniczej, z ligi spadną bezpośrednio dwie najsłabsze ekipy. Trzecia i czwarta od końca zmierzą
się w potyczce o uniknięcie barażu. Słabsza z nich zmierzy się w
decydującej batalii o utrzymanie
w elicie z z mistrzem I ligi. Tutaj
rywalizacji będzie dłuższa, bo do

trzech wygranych pojedynków.
Wracając do terminarza, w
pierwszym miesiącu nowego sezonu, do Bełchatowa przyjadą:
LOTOS Trefl Gdańsk (30 września*), Aluron Virtu Warta Zawiercie (4 października), Asseco
Resovia Rzeszów (14 października), Cuprum Lubin (21 października). Dużo dobrej siatkówki na
start, bo nawet beniaminek z Zawiercia zbudował interesujący
skład i nie powinien być chłopcem do bicia.
*Daty poszczególnych spotkań mogą ulec drobnemu przesunięciu, ze względu na transmisje telewizyjne. 
B.B.

„Wakacje
z
PGE
Skrą” odbędą się za niespełna miesiąc, w przedostatnim tygodniu szkolnej laby. Dokładnie w
dniach 21-25 sierpnia.
Zorganizowane zostaną
w hali „Energia” oraz na
terenie powiatu bełchatowskiego.
Każdego z pięciu dni
na uczestników czekać
będzie szereg atrakcji,
mających na celu przybliżyć codzienną działalność i historię PGE Skry. Nie zabraknie
też treningów ze sztabem szkoleniowym oraz tego, na co wszyscy
kibice czekają najbardziej, czyli
spotkania z siatkarzami reprezentującymi na co dzień żółto-czarne barwy! Na zakończenie każdy
z uczestników otrzyma od organizatorów pamiątkowy dyplom oraz
klubowe gadżety.
Zainteresowani udziałem w
„Wakacjach z PGE Skrą” będą
musieli przejść swoisty casting.
Konieczne jest nakręcenie własnego nagrania wideo, w którym
potencjalny uczestnik ma za zadanie przekonać jury złożone z
pracowników klubu, że to właśnie on powinien spędzić ostatnie
dni letnich wakacji z siatkarzami
PGE Skry.
Filmy należy przesłać na adres e-mail: konkurs@skra.pl, w temacie wpisując „Wakacje z PGE
Skrą”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na dwa tygodnie
przed startem przedsięwzięcia,
czyli w dniu 7 sierpnia. Nadesłane prace oceni komisja, która wybierze dwadzieścia najlepszych
. Przy wysokim poziomie i dużej
liczbie zgłoszeń klub przewiduje zwiększenie liczby uczestników
do maksymalnie dwudziestu pięciu osób.
Nazwiska młodych szczęśliwców, którzy zakwalifikują się do
„Wakacji z PGE Skrą” opublikowane zostaną trzy dni później, 10
sierpnia na oficjalnej stronie internetowej klubu (www.skra.pl).
Tam też można znaleźć szczegółowy regulamin najnowszej inicja-

tywy skierowanej do kibiców.
Opisywana powyżej akcja nie
jest jedyną w okresie letnim, jaką
dla swoich fanów przygotowała
PGE Skra Bełchatów. Wraz z końcem roku szkolnego wystartowała
bowiem już szósta edycja konkursu „Gdzie ja, tam i PGE Skra”. Zabawa polega na robieniu zdjęć w
miejscach letniego wypoczynku,
na których uwidocznione powinno zostać przywiązanie do żółtoczarnych barw.
Następnie taką fotografię z
krótkim opisem, wskazującym na
miejsce gdzie została wykonana,
należy przesłać na przygotowany w tym celu adres e-mail: konkurs@skra.pl.
Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną trzy najlepsze, czyli najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne. Wszystkie
zdjęcia publikowane są na oficjalnej stronie internetowej żółto-czarnych (www.skra.pl).
Autor najciekawszego zdjęcia otrzyma od klubu profesjonalny aparat fotograficzny. Pozostałe
dwie osoby, które zasłużą na wyróżnienie, otrzymają w nagrodę
gadżety bełchatowskiego klubu.
Konkurs tradycyjnie jest podzielony na dwie tury. Pierwsza z
nich potrwa do 31 lipca do godz.
23.59, a druga od pierwszego do
ostatniego dnia sierpnia. Kompleksowy regulamin konkursu
można znaleźć na przywoływanej już wcześniej w artykule, oficjalnej stronie internetowej PGE
Skry. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

154.000

internetowych kibiców!
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Przegląd Bełchatowski

Pucharowe zwycięstwa

przed inauguracją ligi
Piłkarze PGE GKS-u lepiej nie mogli zacząć sezonu
2017/18. Mocno przebudowany zespół pokonał Rekord
Bielsko-Biała i Wigry Suwałki, awansując dzięki temu do
1/16 ﬁnału rozgrywek o Puchar Polski.

9
„VII Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry
Bełchatów” odbędzie się w dniach 23-24
września, na tydzień przed startem sezonu
PlusLigi – ogłoszono na oﬁcjalnej stronie
internetowej klubu.

Poznaliśmy datę

zlotu kibiców Skry

Choć inauguracja zmagań w
II lidze czeka nas dopiero w najbliższy weekend to podopieczni
Mariusza Pawlaka mają na swoim koncie już pierwszy sukces
w nowym sezonie, bo tak należy traktować zwycięstwo nad
występującymi w wyższej klasie
rozgrywkowej Wigrami Suwałki i awans do 1/16 finału rozgrywek o krajowy puchar.

Już cztery minuty później, w
doliczonym czasie gry, piłkarze
z Suwałk doprowadzili do remisu 1:1. Po centrze z lewej strony
pola karnego, piłką trafiony został Klepczyński. Ta po odbiciu
się od doświadczonego obrońcy
bełchatowian trafiła wprost do
siatki bramki strzeżonej przez
Lenarcika.

godzinie 12:00 na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.
Los był dla bełchatowian dosyć łaskawy. W 1/16 finału, która rozegrana zostanie w środę
9 sierpnia, PGE GKS podejmie
pierwszoligową Chojniczankę
Chojnice.

nowy portal informacyjny

JUŻ WIESZ!
wiesz WIĘCEJ
wiesz SZYBCIEJ
wiesz WSZYSTKO

Szczegóły tego wydarzenia mają być odsłanianie przez
organizatorów stopniowo, na
przestrzeni kilku najbliższych
tygodni, o czym będziemy również informowali na łamach naszej gazety. 
B.B.

sport

W kolejnej będzie czekał
ktoś z pary Bruk-Bet Termalica
W tej chwili wydawało się, Nieciecza – Siarka Tarnobrzeg,
Sobotnie starcie z pierw- że dogrywka jest nieunikniona. a w ćwierćfinale najtrudniejszoligowcem dostarczyło kibi- Jednak ku zaskoczeniu wszyst- szym przeciwnikiem może być
com obecnym na stadionie przy kich, biało-zielono-czarni zdobeniaminek Lotto Ekstraklaul. Sportowej wielu emocji. Co łali zadać decydujący cios kilkasy, Górnik Zabrze. Oczywiście
prawda przez większość czasu dziesiąt sekund później. Bramwszyscy ci rywale są wyżej nogra toczyła się w środku pola, kę na wagę awansu do kolejnej
towani od „Brunatnych”, ale z
gdzie walczono, czasem ostro, rundy strzeli, pełniący w tym
drugiej strony żaden z nich nie
o każdy centymetr murawy., ale meczu rolę jokera, Giel. Asystę
końcówka wszystko wynagro- zaliczył Thiakane, który jest ob- jest zaliczany do potentatów na
dziła To, co najlepsze z piłkar- jawieniem początku nowego se- naszym podwórku.
skiego punktu widzenia zoba- zonu.
Natomiast już w najbliższy
czyliśmy w ostatnich pięciu miTo właśnie Senegalczyk ty- weekend podopiecznych Manutach spotkania.
dzień wcześniej poprowadził riusza Pawlaka czeka inauguraW 88. minucie „Brunatni” PGE GKS do wygranej nad Re- cja ligowa. W sobotę zmierzą się
ruszyli z kontratakiem. Piłkę z kordem Bielsko-Biała (6:2), no- na wyjeździe z Błękitnymi Starprawej flanki w pole karne do- tując w starciu rundy wstęp- gard. Tydzień później dojdzie
rzucił Pietroń, a sfinalizował ją, nej zmagań o krajowy puchar do premierowego meczu w Bełchatowie. Rywalem będzie GarFlaszka, który wyskoczył zza bramkę i trzy asysty.
barnia Kraków. 
pleców obrońców i skutecznie
Losowanie drabinki Puchazamknął zabójczą kontrę sworu Polski odbyło się we wtorek o
jego zespołu.
B.B.

Pierwszego dnia zgromadzeni będą mogli wziąć udział
m.in. w prezentacji kadry ukochanego zespołu, w spotkaniu
ze swoimi siatkarskimi idolami i
w koncercie jednego z najpopularniejszych zespołów polskiej
sceny muzycznej. Całość, następnego dnia, zwieńczy mecz
pokazowy z uznanym rywalem.
Jego areną będzie oczywiście
bełchatowska hala „Energia”.

Jak widać, scenariusz tegorocznego przedsięwzięcia będzie nawiązywał do spotkań,
które odbywały się w latach
ubiegłych. „VII Zlot Kibiców
PGE Skry Bełchatów” będzie
najważniejszym punktem programu piątej już edycji „Siatkarskiego Weekendu Mocy”,
organizowanego
tradycyjnie
przez siatkarski klub i Miasto
Bełchatów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jak co roku, od ponad sześciu lat, Bełchatów znowu opanują tłumy fanów w żółto-czarnych barwach. Kibice PGE Skry
zjadą do naszego miasta z całej
Polski (i nie tylko), żeby uczestniczyć w wydarzeniu, które w
polskim świecie siatkówki jest
czymś absolutnie wyjątkowym.

Przegląd Bełchatowski
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Informacja o przebiegu II Dyktanda
Prawo i Sprawiedliwość
o Puchar Starosty Bełchatowskiego
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

wieści z miasta i powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Zapisy tel. 731 668 730

II Dyktando o Puchar Starosty Bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego odbyło się 30.czerwca 2017r. o godz. 17.00 w budynku II LO przy ul. Czaplinieckiej 72 w Bełchatowe. Organizatorem II Dyktanda były Bezpłatne Zaoczne Licea i Szkoły Policealne dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 1.

Przedmiotowe wydarzenie patronatem objęły następujące instytucje samorządowe, kulturalne i oświatowe: Starosta Bełchatowski, Wydział Filologiczno – Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bełchatowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Pajęcznie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie
Trybunalskim,
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Wiem Więcej”, Muzeum Regionalne w Bełchatowie, Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne,
Polskie Towarzystwo Historyczne
Koło w Bełchatowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Bełchatowie, Miejskie Centrum
Kultury w Bełchatowie, II Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Bełchatowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania w Bełchatowie, Fundacja Bezpieczni.
Dyktando prowadziła mgr
Marzena Żemejda. Jako gospodarz miejsca, w którym odbywało się II Dyktando, powitania
wszystkich przybyłych gości dokonała także Dyrektor II LO pani
mgr Anita Szymczyk – Trawińska.
Piszących II Dyktando było
42.osoby. Wszystkich uczestników, czynnych i biernych, było 68.
Każdy z uczestników II Dyktanda otrzymał upominki rzeczowe,
których sponsorami byli:
• Bezpłatne Zaoczne Licea
i Szkoły Policealne dla
Dorosłych „COSINUS PLUS”
w Bełchatowie,
• Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie,
• Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie,
• Muzeum Regionalne
w Bełchatowie,
• Wydział Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta
w Bełchatowie,
• Fundacja Bezpieczni.
Autorem treści dyktanda była
mgr Marzena Żemejda. Napisane

dyktanda sprawdzała komisja polonistów w składzie: Renata Janus, Izabela Radziszewska, Monika Stępińska, Maria Nowak.
Podczas sprawdzania napisanych dyktand odbyły się występy: artystyczny - sekcji tanecznej
Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz śpiewaczy - Gminnego Ogniska Muzycznego w Rząśni
pod kierunkiem Andrzeja Freusa.
W filozoficzny nastrój, udowadniając, że „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, swoim wykładem wprowadził nas dr Ryszard
Miszczyński z Zakładu Filozofii
WFH Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Tuż przed godziną 20.00 komisja sprawdzająca dyktanda przekazała prowadzącej II Dyktando

następujące wyniki:
• w kategorii „Uniwersytety III
Wieku” tytuł Mistrza Ortografii
otrzymała Zofia Białek z UTW
w Łasku, Wicemistrzami zostali: Marianna Radwańska (Łaski
UTW), Krystyna Kosierb (Łaski UTW),
• w kategorii „open” tytuł Mistrza Ortografii otrzymała po
raz drugi Sylwia Madalińska,
Wicemistrzami zostali: Karina
Kacprzyk, Rafał Lewandowski.
• Puchary Mistrzom Ortografii w
II Dyktandzie wręczał ubiegłoroczny Mistrz Ortografii – Włodzimierz Wypych z UTW w Pajęcznie.
Do zobaczenia podczas
III Dyktanda w przyszłym roku!
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NIERUCHOMOŚCI

EKLAMY

Sprzedam działkę w Kielchinowie 44
ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę 2798m2 w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiego sąsiadujące z ul. W. Polskiego.
Tel. 661-371-826
UWAGA OKAZJA
Sprzedam dom o wysokim standardzie z 2000r o pow. 230m zachodnie obrzeża Bełchatowa,
działka 2000m zamkniętego osiedla. Cena 690tys. Biuro Best
Tel. 607-304-147
ulotki
Sprzedam działkę budowlaną Bujny
Książęce przy Patykach o pow. 0,85h
banery
reklama prasowa
Tel. 601-150-086

Przegląd Bełchatowski

Olsztyńskim w Bełchatowie dla 1-2
osób.
Tel. 512-115-383
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej na os. Przytorze.
Tel. 791-985-664
Wynajmę umeblowane mieszkanie
64m2 w Bełchatowie sympatycznej rodzinie. Rozsądna cena. Możliwość negocjacji. Zapraszam!
Tel. 511 982 145
Lokal do wynajęcia pow.
76m2-centrum Bełchatowa.
Tel. 572-348-427

ActivMedia
ul.Wojska Polskiego 23a
[siedziba Przegl¹du Be³chatowskiego]
Do wynajęcia
sklep mięsny w Bełchatel. 790-40-45-99
towie ul. Wojska
Polskiego 38 (targoe-mail: reklama@activmedia.net.pl

wisko miejskie) w głównej alei handlowej.
Tel. 515-053-615

i wiele,10a
wiele
Sprzedam działkę budowlaną
winnych us³ug reklamowch z bezp³atnym projektem
miejscowości
4N gm. BełchaDo wynajęcia pokój z kuchnią i łazienreklamaEmilin
w autobusach
MZK
tów. Działka jest zagospodarowana i
ką na kwaterę pracowniczą w domku
krówki
reklamowe
uzbrojona
woda,
prąd i kanalizacja.
jednorodzinnym (parter domu) w cenNa działce stoi murowana altanka.
trum Bełchatowa.
Tel. 518-420-681
Tel. 608-440-997

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

Sprzedam działkę budowlaną w Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów,
pow. 3939m2 cena 64 800zł, media:
C.O., Wod-Kan, prąd. Wymiary: szerokość 26m, długość 150m.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną 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

Mieszkanie 65m2, w bardzo dobrym
stanie , balkon LODZA , spokojna okolica - os. Binków - zamienie na mniejsze do 50m2 w centrum Bełchatowa.
Tel. 798-657-467
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam lub wynajmę dom w Bełchatowie pow. 98m2 zabudowy , działka 5ar, garaż + budynek gospodarczy.
Tel. 600-232-283, 507-136-055
Sprzedam dom na osiedlu domków
jednorodzinnych blisko hotelu Santin
Tel. 607-887-626, 730-671-998
Posiadam pokój do wynajęcia na os.

Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058

MOTORYZAJCA

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

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

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

Matematyka, matury – poprawkowe
egzaminy komisyjne-korepetycje.
Tel. 519-744-689

KOREPETYCJE

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 : 11 500 zł
Tel. 518-940-757

Sprzedam Mitsubishi Spake
2000/2001, silnik 1,3 el. szyby, luAgencja Reklamowa
sterka, klimatyzacja. Cena 6700
ActivMedia
ul.Wojska Polskiego 23a
do uzgodnienia. Wymieniony roz[siedziba Przegl¹du Be³chatowskiego]
rząd i tylnie zawieszenie, świeSprzedam kanapę narożną +fotel
w
tel. 790-40-45-99
e-mail: reklama@activmedia.net.pl
ce, olej.
kolorze brązowym.
W komplecie duże
tel. 790-833-283
poduszki kolor kremowy .Cena do
uzgodnienia.
Sprzedam
Opel Astra
3 graficznym...
Tel.663-558-868 i wiele, wiele innych us³ug reklamowch
z bezp³atnym
projektem
2010/2011r. heczbek, przebieg
105 tys. km, gaz sekwencyjny.
Sprzedam koło dojazdowe od Kia Rio 15”
Tel. 518-420-681
Stan bdb., bogate wyposażenie,
kolor panacotta – metali, serwisoOwce kameruńskie.
wany, bezwypadkowy, I właściciel.
Tel. 536-326-044
Cena 25tys. do uzgodnienia.
tel. 790-833-283
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Sprzedam VW Passat kombi 1.9 TDI ,
Tel. 782-154-798
rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod Tel .692-360-810
telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego,
witryna częściowo przeszklona.
Sprzedam Renault Kango rok 2001,
Tel. 500-294-551
diesel 1.9, pick-up, hak, auto ubezpieczone, przegląd całoroczny. Cena
Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 4 funk- 1900zł do negocjacji.
cyjne sterowane pilotem.
Tel. 726-325-664
Tel.500-603-853
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
Zatrudnię mężczyznę do wyładowania
towaru w Tesco w Bełchatowie. Praca
Sprzedam Motocykl Honda CBX 550 F
3xw tygodniu-pn, śr, pt po godz. 20.
ROK 1983 zarejestrowany stan bardzo
Wymagana książeczka zdrowia.
dobry dodatkowe części cena 2,500 zł
Tel. 515-633-682
do negocjacji
Tel.739-600-775, 579-201-483
Poszukujemy pracownika na skład
opału w Zelowie w charakterze magazynier-kierowca. praca stała, wynagrodzenie zadowalające, umowa o prace,
wymagane prawo jazdy kat. B
Pranie dywanów, tapicerki
Tel. 537-808-022
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
Zatrudnimy spawaczy mag135 woj.
Łódzkie. Atrakcyjne warunki. MożliRemonty, docieplenia, tynki strukturalwość zakwaterowania. CV proszę na
ne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG,
maila: karol.czerpak@pmprojekt.pl
malowanie, płytki, kostka brukowa i
Tel. 604-208-872
inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię energiczną osobę do prasowania na szwalni (najlepiej z doświad- Wszystkie prace ogrodowe, koszenie,
czeniem w pracy na szwalni lub do
zakładanie nowych ogrodów i trawniprzyuczenia).
ków, przycinanie drzew, krzewów oraz
Tel. 691-160-984
inne prace ogrodowe.
Tel. 537-673-747
Rencistka z drugą grupą podejmie
pracę, najchętniej typu biurowego.
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów,
Tel. 664-191-977
zakładanie trawników, wymiana podłoża, wertykulacja, areacja. KoszePraca w remontach Bełchatów
nie trawy, przycinanie drzew, formowai okolice.
nie iglaków, nasadzenia roślin, rabaTel. 726-325-664
ty kwiatowe, pielenie i inne nietypowe
prace w ogrodzie.
Zatrudnię pracownika do dociepleń
Tel. 668-174-280
budynków. Wykończeń wnętrz.
Tel. 603-745-808
Balustrady,Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Hurtownia blach poszukuje kierowniSolidnie! Terminowo! Konkurencyjne
ka do punktu oraz pracownika do receny! Tel. 693-552-378

SPRZEDAM

PRACA

USŁUGI

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

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.

ogłoszenia drobne

Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie,
umeblowane. Bełchatów, os.Okrzei,
blok nr.6, IIIp.(winda)
Tel. 513-766-045

montów.
Tel. 726-325-664

www.ogloszeniabelchatow.pl

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
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meble na wymiar
 kuchnie  szafy
 zabudowy wnękowe

CENTRUM MEBLOWE

Bełchatów | ul. Czyżewskiego 2 | tel. (44) 633 12 02
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