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Do każdego zakupionego kompletu drzwi
wewnętrznych firmy Porta, Erkado,Pol-Skone i DRE

Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 13
tel. 511 725 855

MONTAŻ I KLAMKA ZA

a dodatkowo do wybranych modeli drzwi DRE, nawet

do 100zł zwrotu za każy zakupiony komplet *
* szczegóły u sprzedawcy

3 lipca ruszyły zapisy do 6. edycji niecodziennej sportowej imprezy - Zdobywamy Górę Kamieńsk. Organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych i
tym razem ze względów organizacyjnych ustalili limit startów. Jak wskazują doświadczenia ubiegłych lat, ze zgłoszeniem nie ma co zwlekać.
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Szósty raz zdobędą Górę Kamieńsk

502 630 624

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

fot. facebook/ Zdobywamy Górę Kamieńsk - 6. edycja

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:
JEDYNA PRALNIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI

Przegląd Bełchatowski

Limity dla niepełnosprawnych uczestników ustalono na
poziomie dwustu, drugie tyle
osób, które staną na linii startu,
to wolontariusze, którzy będą
wspierać w drodze na szczyt.
Impreza, która od samego
początku cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem,
zarówno
mediów jak i co najważniejsze
niepełnosprawnych, aktywnych
ludzi już od kilku lat ma już na-

Górę Kamieńsk otrzymuje od
nas oczywiście pakiet startowy - dodaje Grzegorz Gryczka,
prezes Akademii Pana Grześka
Podobnie jak w latach poprzednich organizatorem imprezy jest Akademia Pana
Grześka i Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji
Link do zgłoszeń: www.
uczestnicy.pl/event/zdobywamy-gore-kamiensk---6-edycja

Żółta kartka zamiast mandatu
28 czerwca, w kontekście
trwających
piłkarskich
mistrzostw świata policjanci zorganizowali akcję ul. Czaplinieckiej, w którą zaangażowali
podopiecznych bełchatowskiej
szkoły. Uczniowie niczym sędziowie na boisku oceniali kierowców i wręczali im żółte kartki za drobne wykroczenia. Akcja „Żółta kartka” miała na celu
zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów
drogowych i poszanowania innych uczestników ruchu.
Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Bełchatowie wraz z uczniami z jednej z
bełchatowskich szkół przeprowadzili akcję “Żółta kartka”.
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wet międzynarodowy zasięg.
Tegoroczna, 6. edycja Zdobywamy Kamieńsk odbędzie
się 19 sierpnia
- Wszystkich zainteresowanych uczestników i wolontariuszy zapraszamy do wysłania swojego zgłoszenia. Warto się pospieszyć, bo od kilku
lat limit miejsc bardzo szybko
się kurczy. Każdy zarejestrowany uczestnik Zdobywamy

Działania miały charakter edukacyjny i prewencyjny. Chłopcy
pouczali sprawców drobnych
wykroczeń i wręczali im żółte kartki. Kierowcy oczywiście
mieli wybór pomiędzy symbo-

licznym upomnieniem a mandatem karnym od policjantów. Jednak, większość z nich
z uśmiechem zgodnie przyjmowała od dzieci żółte kartki, dziękując za zwróconą uwagę. 

Wiózł pracowników na podwójnym gazie i wpadł podczas kontroli. 21 czerwca policjanci na drogach dojazdowych do kopalni i elektrowni prowadzili akcję „Trzeźwy autobus”. Około godziny 6.30 okazało się, że kierowca jednego z pracowniczych
przewozów miał blisko promil w wydychanym powietrzu.
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Oferta handlowa ważna od 02.07 do 07.07.2018
tylko do wyczerpania zapasów.
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Oferta handlowa ważna od 02.07 do 07.07.2018 tylko do wyczerpania zapasów.
Więcej na Carrefour.pl
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spekcji Transportu Drogowego, na drogach dojazdowych do
elektrowni i kopalni , skontrolowali 208 autobusów. Ujawnili nietrzeźwego kierowcę, który
miał w organizmie 0,88 promila alkoholu. Teraz 41 latek odpowie za popełnione przestęp-

stwo przed sądem. Grozi mu
kara do 2 lata pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze zatrzymali również 2 dowody rejestracyjne oraz wystawili 5 mandatów
karnych za popełnione wykroczenia. 

Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, podejrzanego o kradzież roweru i usiłowanie kradzieży sklepowej. Był poszukiwany do odbycia kary
pozbawienia wolności. Na nic zdało się ukrywanie w podpodłogowej piwniczce. 23- latek traﬁł do policyjnego aresztu.

opak.

Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na Carrefour.pl
Oferta handlowa ważna od 02.07 do 07.07.2018 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na Carrefour.pl
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Oferta handlowa ważna od 02.07 do 07.07.2018 tylko do wyczerpania zapasów.
Więcej na Carrefour.pl

Bełchatów ul. Kolejowa 4

Przed policją ukrył
się pod podłogą

wbiegły do budynku. Jedna z
nich wyglądem przypominała osobę poszukiwaną. Kiedy
funkcjonariusze zapukali do
mieszkania, drzwi otworzył im
przestraszony 26-latek. Mężczyzna oświadczył, że pilnuje
mieszkania pod nieobecność

97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4

tel.: 880 140 459 (wjazd od ul. Poznańskiej)
e-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub nas na facebooku
marketów, gdzie usiłował dokonać kradzieży sklepowej
produktów o łącznej wartości
21,92 zł. Wówczas to, został on
spłoszony przez pracowników
sklepu. Uciekając porzucił zarówno artykuły, jak i skradziony wcześniej rower. Wszystko
jednak zarejestrowały kamery
monitoringu.

23-letni mężczyzna został
zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie. Po przedstawieniu zarzutów za przestępstwo kradzieży i wykroczenie usiłowania kradzieży,
trafi do więzienia, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności i oczekiwał na
kolejny wyrok. 
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27 czerwca 2018 roku, policjanci prewencji podczas wykonywana czynności w innej
sprawie pojechali na os. Dolnośląskie w Bełchatowie. Dojeżdżając na miejsce, zauważyli na jednej z posesji osoby, które na widok radiowozu szybko

właściciela, który w tej chwili
przebywa w pracy. Uwagę policjantów przykuł nieład jaki
panował w jednym z pomieszczeń. Okazało się, że w podłodze, pod ściągniętym chodnikiem znajdują się luźno ułożone deski, a pod nimi wejście do
małej piwniczki. To tam skryli się 33-letnia kobieta i 23-letni mężczyzna, widziani chwilę wcześniej przed posesją. O
ile kobieta nie miała powodów,
aby ukrywać się przed policją, o tyle jej kolega nie miał
już tak „czystego sumienia”.
Po sprawdzeniu w policyjnych
systemach okazało się, że jest
on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo kryminalni ustalili, że 23-latek tydzień
temu skradł
rower górski,
którym podjechał pod jeden z

Przegląd Bełchatowski

21 czerwca od godziny 4:00
do 8:00 trwały zaplanowane
działania pod hasłem „Trzeźwy autobus”. Bełchatowscy policjanci z wydziału ruchu drogowego wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku i In-
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Niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych z II nagrodą jednego z najbardziej prestiżowych, światowych konkursów dla młodych naukowców - Intel ISEF. Bełchatowianin - Michał Paszkowski pokonał kilkaset osób, zgarniając nie tylko zaszczytny tytuł,
ale i ciekawe nagrody. Jak się okazuje na jednej wizycie w USA się nie skończy. Nasz bełchatowski „mega-mózg” już jesienią
znów zawita za oceanem, tym razem pojedzie na... Harvard.

Sukcesy genialnego nastolatka
z Bełchatowa w prestiżowych konkursach
Michał swoją przygodę z programowaniem
rozpoczął w wieku 7 lat.
Nad projektem, z którym
wystąpił w konkursie najpierw „E(x)plory”, a potem Intel ISEF pracował
od 12 roku życia. Autorski,
zwycięski projekt, którym
Michał podbija świat to:
„Pearfect - interpretowany język programowania
na platformy Windows,
Linux i macOS”.

Przegląd Bełchatowski

- Dzisiaj, jeśli programista chce napisać na
przykład aplikację na telefon z systemem Android albo IOS musi napisać
dwie lub trzy aplikacje w
trzech różnych językach.
W przypadku zaprojektowanego przeze mnie języka wystarczy, że napisze jedną aplikację, a ona
będzie działać już na różnych urządzeniach z różnymi systemami operacyjnymi bez wykonywania

żadnych zmian - tłumaczy
Michał Paszkowski
Michał najpierw swoim projektem zwyciężył w
Polsce, na konkursie E(x)
plory, to właśnie tamtejsze wyróżnienie dało mu
przepustkę na światowy
konkurs Intel ISEF. Oba
przedsięwzięcia to doskonała możliwość skonfrontowania pomysłów młodych ludzi z przedstawicielami świata nauki oraz
zdobycia doświadczenia
w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.
Tegoroczna
edycja
amerykańskiego konkursu odbyła się od 13 do 19
maja. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym
roku Intel ISEF zgromadził około 2000 uczestników z pięciu kontynentów. Jurorzy tego konkursu to przede wszyst-


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

kim przedstawiciele najlepszych uczelni na całym
świecie i pracownicy światowych korporacji i firm
sponsorujących przedsięwzięcie.
- Mój język zajął drugie
miejsce w kategorii System Software - dopowiada szesnastolatek.
Sam tytuł oraz medal
Intel ISEF, którą otrzymał Michał, jest nagrodą
wysokiej rangi. Dodatkowo młody naukowiec zdobył nagrodę pieniężną w
wysokości 1500$ oraz - co
ciekawe - dostał możliwość nadania nazwy jednej, dowolnej asteroidy w
kosmosie.
Michał
Paszkowski mimo tak spektakularnego sukcesu w USA,
nie przestaje zadziwiać.
Wczesną wiosną wziął
udział w kolejnym, rów-

PHU Bieniek Zbigniew
nie prestiżowym konkursie - „Droga na Harvard”
i również okazał się być
zwycięzcą!
Ten konkurs z kolei
jest realizowany od kilku
lat przez „Klub Harvarda”
w Polsce. Jego laureaci z
powodzeniem dostają się

do najlepszych uczelni na
całym świecie. Młody programista z Bełchatowa w
etapie końcowym pokonał swoich kilkudziesięciu rywali z całego kraju i
wygrał wspomniany konkurs. W ramach nagrody, Michał wyjedzie na tydzień do najstarszej, ame-
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rykańskiej uczelni - Uniwersytetu Harvarda i będzie tam uczestniczył w
zajęciach wraz z innymi
studentami.
Gratulujemy Michałowi spektakularnych osiągnięć i życzymy powodzenia! 

MIAŁ

EKO-GROSZEK

97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
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Do 20km DOWÓZ GRATIS

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

Domy osiedla „Nad Rakówką” pną się w górę! Jednym z potężnych atutów tej inwestycji jest jej lokalizacja zapewniająca przyszłym lokatorom
życie w pięknej, zielonej i zacisznej części Bełchatowa, z drugiej zaś strony doskonale skomunikowanej z nieodległym centrum, przy nowo budowanej ulicy Kopeckiego. Dziś, kiedy już widać mury przyszłych domów, warto wspomnieć o innych atutach nowoczesnego osiedla.

Osiedle „Nad Rakówką” nabiera kształtów

Jeszcze kilka tygodni temu
plac budowy w niczym nie przypominał osiedla domów. Po niespełna dwóch miesiącach pierwszy rząd nowoczesnych szeregowców już ma swoje mury.
- W tej chwili mamy tak zwany
stan zamknięty „zero”. Jednym
słowem zrobione jest wszystko co
związane z fundamentami - przygotowane wykopy pod ławy fundamentowe zostały zazbrojone i
zabetonowane, potem wykonaliśmy ściany fundamentowe, te
zostały zaizolowane, zabetonowane i zasypane. Za sobą mamy
też wykonanie kanalizacji podpodłogowej i wylany na nią beton. Wymurowaliśmy już mury w
domach pierwszego szeregu i w
tej chwili przygotowujemy szalunek pod ich strop. W tym tygodniu rozpoczniemy dalsze stawia-

nie ścian, ale teraz już na pierwszej kondygnacji - wyjaśnia postępy prac na budowie Marek Rogulski z firmy Marbud, główny wykonawca osiedla „Nad Rakówką”.
Wśród dwudziestu siedmiu
domów proponowane są segmenty o zróżnicowanej powierzchni:
125 m2, 132,5 m2 i 155 m2. Niezależnie od metrażu każdy łączy w sobie funkcjonalność i niebagatelne rozwiązania architektoniczne. Na parterze, zgodnie z
najnowszymi trendami zaprojektowana została 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.
Dla inwestora dom, to jednak coś więcej niż architektura,

to przede wszystkim technologia,
która go tworzy. W przypadku domów „Nad Rakówką” postawiono
na energooszczędne, bardzo wytrzymałe i naturalne pustaki wapienno - piaskowe, powszechnie
znane jako silikat. Ten rodzaj budulca otrzymuje się z mieszaniny
piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%), tak produkowane pustaki na masową skalę
powstają już prawie 130 lat! Wykorzystanie jedynie trzech składników sprawia, że ciężko znaleźć
materiał bardziej naturalny, o tak
doskonałych parametrach.
- Zdajemy sobie sprawę, że zabudowa szeregowa stawia przed
budowniczymi choćby wyśrubowane wymagania akustyczne - nie
chcemy przecież słyszeć naszych
sąsiadów ani, by oni słyszeli co
dzieje się w naszym domu. Dzięki

zastosowaniu 18-centymetrowej
silki w domach „Nad Rakówką”
ściany będą doskonale wygłuszone - wyjaśnia Zdzisław Politański, kierownik budowy i dodaje: Równie dużą solidnością charakteryzować się będą 20-centyme-

trowe stropy. Tu również postawiono na tradycyjne wykonanie.
Monolityczne stropy wylewamy
na budowie, mówiąc obrazowo
i nieco żartobliwie - czołgiem po
tym będzie można jeździć. W następnym etapie budowy zadbamy
o komfort termiczny. Domy będą
docieplone 20- centymetrowym
styropianem na na zewnętrznych
ścianach, kolejne 20 cm styropianu zostanie położone na podłogę.
Co równie ważne, domy będą
posiadać wszystkie przyłącza do
miejskich sieci - ciepłowniczą z
PECu i wodno-kanalizacyjną ze
spółki Wod-Kan.
- Jeśli komuś marzy się dom
doskonały, łączący poczucie niezależności z wygodą użytkowania
i mieszkania w centrum, to nasza
oferta to wszystko zawiera. Jest
nie tylko kompleksowa, ale oparta na naprawdę solidnych fundamentach - dodaje Wiesław Politański z Hoopli Investment
Pierwszy rząd domów w stanie surowym zamkniętym inwestor planuje mieć gotowy już we
wrześniu bieżącego roku.

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Fot. W ubiegłym roku dzięki budżetowi obywatelskiemu
wybudowano trzy place zabaw
Szkoła Podstawowa nr 13
ma zatoczkę ,,Pocałuj i jedź”,
działa już także Cafe Senior Raj,
rozpoczynają się prace przy doświetleniu przejść dla pieszych.
To trzy z ośmiu projektów budżetu obywatelskiego 2017,
które dołączą w tym roku do 25

zrealizowanych w poprzednich
latach. Co w tym roku zaproponują mieszkańcy? Wnioski składać można do końca przyszłego tygodnia (13 lipca). Do dyspozycji mieszkańców jest półtora miliona zł, które zostaną podzielone na realizację projek-

Ubiegły rok pokazał, że bełchatowianie mają pomysły na
miasto i chcą o nim decydować.
Dzięki nim powstało Cafe Senior Raj. Miejsce spotkań dla
seniorów działa od miesiąca i
cieszy się powodzeniem. Jest
już zatoczka postojowa ,,Pocałuj i jedź” przy SP nr 13, a w
przedszkolach trwają badania
wad postawy. Rozpoczyna się
także realizacja kolejnego zwycięskiego projektu - doświetleń przejść dla pieszych. Prace
rozpoczną się jeszcze w lipcu,
na początku w jedenastu miejscach. Modernizacja przejść
powinna zakończyć się w drugiej połowie października. Bełchatów jest pierwszym samorządem w Polsce, który w ra-

Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa:

Wydzielenie części środków na
projekty społeczne było strzałem w
dziesiątkę. Wcześniej takie przedsięwzięcia przegrywały z twardymi inwestycjami, np. z placami zabaw czy
budową chodników. Teraz projekty
prozdrowotne czy inne, integrujące
mieszkańców są także realizowane.
Dziękuję wnioskodawcom, a przede
wszystkim mieszkańcom, którzy takie wnioski popierają.

mach budżetu obywatelskiego
wprowadza telemonitoring medyczny. Stała, zdalna kontrola pracy serca prowadzona jest
w zaledwie kilku polskich miastach. W Bełchatowie w pierwszym etapie objętych nią zostanie stu pacjentów.
Nowością tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego
jest to, że do każdego projektu musi być dołączona tzw. lista
poparcia. Składając propozycję, należy pamiętać, że wszystkie przedsięwzięcia (opracowanie dokumentacji czy planu, a
także sama realizacja projektu) powinny być możliwe do
zrealizowania do końca 2019

roku. Równie ważne jest miejsce wskazanej inwestycji - projekty twarde mogą być realizowane tylko na terenach należących do miasta. Zgodnie z regulaminem przy zgłaszaniu projektów „miękkich” trzeba będzie wypełnić harmonogram
wpisujący dane wydarzenie w
konkretne ramy czasowe.
Szczegółowe informacje na
temat budżetu obywatelskiego
znaleźć można na
www.decydujemy.belchatow.pl.

mat. informacyjny UM Bełchatów
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- Zainteresowanie budżetem
obywatelskim jest duże. Mieszkańcy mają wiele pytań, m.in. o
lokalizację działek, czy jak wypełnić wniosek – mówi Iwona Nowa, koordynator Zespołu
ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia UM w Bełchatowie. – Wnioski cały czas spływają, ale najwięcej propozycji trafi do nas w
ostatnich dniach przed 13 lipca.

Przegląd Bełchatowski

Mieszkańcom, którzy mają pomysł na Bełchatów, pozostało niewiele czasu. 13 lipca zamknięta zostanie lista projektów budżetu obywatelskiego 2018

tów tzw. twardych (1 mln 400
tys. zł.) i miękkich (100 tys. zł.).
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Takiego projektu w naszym regionie jeszcze nie było - posłanka Małgorzata Janowska 28 czerwca wystąpiła z pomysłem zmian administracyjnych w granicach dwóch gmin naszego powiatu. Chodzi o gminę Bełchatów i Kleszczów. Ta pierwsza z wymienionych miałaby się powiększyć o niespełna 200 kilometrów kwadratowych. Projekt korekty granic ma umożliwić przekierowanie części środków ﬁnansowych, szacowanych na
ok 60 milionów złotych do gminy Bełchatów i innych gmin powiatu, to z kolei ma przyczynić się do wyrównania szans rozwojowych w całym regionie.

nr 13/2018 (229)  6.07.2018 r.

Przegląd Bełchatowski

Chcą przesunąć granice gmin
i wypompować miliony z Kleszczowa
- Kleszczów zaspokoił już
wszystkie wszystkie swoje potrzeby inwestycyjne, a żeby wydać posiadane środki oferuje mieszkańcom darmowe media, dopłaty do ogniw fotowoltaicznych czy zagraniczne wakacje. To wszystko pośrednio
sponsoruje państwowa firma
PGE. Pozostałe gminy powiatu
nie mogą wygospodarować ze
szczupłych budżetów środków
na remonty dróg czy budowę
kanalizacji -zaznacza posłanka
Małgorzata Janowska

wił podczas spotkania z dziennikarzami Kamil Ładziak.

Propozycja nowego podziału administracyjnego polegałaby na zmianie granic gmin
Bełchatów i Kleszczów. Małgorzata Janowska proponuje, by
cały obszar sołectwa Rogowiec
(pow. ok. 4,8 km2) oraz część
obszaru ewidencyjnego Wola
Grzymalina (pow. ok. 7,5 km2),
które teraz należą do gminy
Kleszczów stały się częścią tej
bełchatowskiej.

- Gmina Kleszczów to roczny budżet na poziomie 280 milionów, a gmina Kluki to 17 milionów - to są tak olbrzymie
dysproporcje. Co za tym idzie?
Są gminy w naszym powiecie,
które nie są w stanie na tym samym poziomie się rozwijać. A
przecież ludzie, którzy w tych
gminach mieszkają również odczuwają na co dzień uciążliwość
elektrowni i kopalni. Dla przykładu ta najbiedniejsza gmina
Kluki leży w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Kleszczów, a
nie może w jakikolwiek sposób
korzystać z tych środków - mówiła posłanka Małgorzata Janowska

W tej sytuacji nowa granica gmin przebiegałaby po linii:
od granicy w miejscowości Słok
Młyn wzdłuż drogi prowadzącej
do Elektrowni Bełchatów, dalej ulicą Energetyczną do skrzyżowania przy punkcie sprzedaży węgla w KWB Bełchatów, następnie w prawo zgodnie z granicami sołectwa Rogowiec do

Na konferencji prasowej
wójt wspólnie z Małgorzatą
Janowską rozszerzyli projekt.
Parlamentarzystka zaproponowała, by 60 milionów złotych,
które zasilą budżet gminy Bełchatów zostały w połowie rozdysponowane na kilka innych
samorządów powiatu - chodzi o
gminę Kluki, Drużbice, Rusiec,
a także miasto Bełchatów i Zelów.

granicy z gminą Kluki i dalej
do granicy z gminą Bełchatów.
Jak zaznacza posłanka, proponowane zmiany nie wiązałby się
uciążliwością dla mieszkańców,
bo obejmą niewielką grupę, szacowaną na ok. 50 osób.
Zgodnie z zapisami ustawy
o samorządzie gminnym, ko-

rekta granic może odbyć się na
podstawie wniosków, które rozpatruje Rada Ministrów. Taki
wniosek winna złożyć zainteresowana Rada Gminy, w tym
przypadku Rada Gminy Bełchatów. Kilka dni po ogłoszeniu pomysłu, na temat ewentualnych zmian wypowiedział się
jej wójt - Kamil Ładziak.

- Te pozyskane miliony
mogą stać się kołem zamachowym kolejnych inwestycji w
gminach, a to z pewnością przełoży się na rozwój całego regionu. Nie chcemy, aby gmina
Kleszczów byłą samotną wyspą
otoczoną przez gminy znacznie
uboższe, bo to też nie jest dobre dla tych mieszkańców - mó-

Jak podkreśla pomysłodawczyni i wójt Kamil Ładziak w
tej chwili będą występować do

W równie ostrym tonie wypowiadają się także członkowie Gminnego Komitetu Prawa
i Sprawiedliwości w Kleszczowie. 29 czerwca napisali min.:

wszystkich gmin o opinie na
temat projektu. Chodzi o wypracowanie wspólnego, spójnego stanowiska w sprawie poparcia dla pomysłu zmiany granic administracyjnych gminy Bełchatów i Kleszczów. Na
tej podstawie wójt Ładziak będzie mógł przedstawić projekt
uchwały Radzie Gminy. Dopiero po poparciu przez radnych, wniosek zostanie skierowany do Rady Ministrów, która w drodze rozporządzania dokonuje zmian granic. Niewykluczone, że jeszcze w przeciągu
wakacji radni gminy Bełchatów
zajmą się projektem stosownych dokumentów.
Tymczasem wokół sprawy rozpętała się istna burza

niem przedstawiłam założenia projektu, polegającego na
zmianie granic gmin Bełchatów
i Kleszczów, którego głównym
założeniem jest wyrównanie

szans rozwojowych w powiecie
bełchatowskim. Jest jeszcze za
wcześnie, by pisać o szczegółach, ale rozmowy na szczeblu
centralnym zostały rozpoczęte.
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- (...) Z przykrością informujemy Panią Janowską, że
to mieszkańcy Gminy Kleszczów ponosili ogromne koszty społeczne-lokalizacji kopalni i elektrowni na swoim terenie. Wiązało się to często z
ogromnymi tragediami i osobistym poczuciem krzywdy. Władze Państwa Polskiego zawarły z Kleszczowską Społecznością swoistą Umowę Społeczną, która była przez wszystkie
kolejne rządy honorowana. Teraz Pani Janowska, chce łaskawie zostawić na terenie Gminy
Kleszczów pozostałość po wyeksploatowanej Kopalni z całością problemów z tego wynika- najbardziej niezadowoleni są
jących, a pozostałą część przymieszkańcy gminy Kleszczów. noszącą dochód, włączyć do sąWójt Sławomir Chojnowski siedniej Gminy. Kategorycznie
mówi o „nikczemnych planach” przeciwko takiemu myśleniu
określając je jako „bolszewicki protestujemy.
pomysł”.
- (...) Pani poseł Janowska,
panie wójcie Ładziak! Nie będzie żadnego rozbioru Gminy Kleszczów! Wszystkich samorządowców i polityków Powiatu Bełchatowskiego zachęcam, by swoją aktywność skupili na pomysłach integrujących całą społeczność powiatu
oraz na poszukiwaniu innowacyjnych ścieżek rozwoju, nie zaś
rozbioru dokonywanego w bały
dzień(...) - czytamy między innymi w oświadczeniu wystosowanym 3 lipca do mediów

Podobnie jak wójt Kleszczowa również Michał Michałek,
radny który podpisał się pod
dokumentem wzywa posłankę
do zaprzestania jakichkolwiek
działań zmierzających do uruchomienia procedury zmian administracyjnych obu gmin.
Tymczasem Małgorzata Janowska już 2 lipca na swoim oficjalnym fun pagu poinformowała o spotkaniu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów z premierem Mateuszem Morawieckiem. - Zgodnie ze zobowiąza-

Przegląd Bełchatowski
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Niezwykle energetyczne i porywające publiczność występy gwiazd - Danzela, Ewy Farny i formacji Happysad,
ale także lokalnych artystów były główną atrakcją XXXIX
Dni Bełchatowa. I choć pogoda w święto miasta nie rozpieszczała, to rodzinne biesiadowanie upłynęło atrakcyjnie zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych bełchatowian. Poza scenicznymi występami można było wziąć
udział w szeregu animacji - były warsztaty ceramiczne,
zabawy plastyczne, gry i konkursy z nagrodami. Chętni
mogli zagrać w megapiłkarzyki w specjalnej streﬁe Miejskiego Centrum Sportu, popuszczać olbrzymie bański
mydlane, zrobić tęczową fryzurę czy wziąć udział w budowie makiety Bełchatowa z kartonowych pudełek.
XXXIX Dni Bełchatowa są już historią, dziś zapraszamy
na krótką fotorelację z koncertów.

Dni Bełcha
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KOSTKA BRUKOWA

 CEMENT  PCV  KRUSZYWA  PIASEK
AKCESORIA BUDOWLANE I OGRODNICZE

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

e-mail: kost-jack@wp.pl

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa
– osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z póżn. zmianami)
i art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn.
zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia
29 września 2016r.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Bełchatowa – osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego

Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr 316 o godz. 12.00
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adres:
ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej
uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

Po dwóch sezonach Nikołaj Penczew odchodzi z PGE Skry – poinformował
klub w środowym komunikacie prasowym. Dwa dni wcześniej żółto-czarni
potwierdzili zakontraktowanie Kamila Droszyńskiego.
samym walnie przyczynił się do
zdobycia dziewiątego mistrzostwa kraju w historii PGE Skry.
„Pamiętam mój pierwszy
wywiad dla portalu skra.pl.. Powiedziałem wtedy, że chcę wygrać złoto z Bełchatowem i to
się udało. Bardzo się cieszę.
Niestety w ostatnim sezonie
nie rozegrałem wielu spotkań,
ale dałem z siebie 100%, zarówno na treningach, jak i w każBułgarski przyjmujący był dym meczu, w którym dostaważnym ogniwem bełchatow- łem szansę. Nasz dobry wynik
skiego zespołu w minionym, mi- był zasługą całej drużyny” – postrzowskim sezonie. Co praw- wiedział na pożegnanie Nikołaj
da przez większość czasu pełnił Penczew (cytat za skra.pl).
„tylko” rolę zmiennika Bartosza
To właśnie stosunkowo mała
Bednorza, ale z tej roli wywiązy- liczba gier na przestrzeni całewał się znakomicie. Zwłaszcza go sezonu była głównym powow końcówce rozgrywek. Tym dem podjęcia decyzji o opusz-

czeniu żółto-czarnych, pomimo tego, że klub był bardzo zainteresowany kontynuowaniem
współpracy. Nazwisko następcy
Nikołaja Penczewa nie jest jeszcze znane. Niewykluczone, że w
klubie zostanie Serb Milan Katić, ale on również chciałby więcej grać, co nie byłoby łatwe.
Poszukiwania
czwartego
przyjmującego mogą jeszcze
potrwać, ale na początku tygodnia poznaliśmy nazwisko konkurenta Grzegorza Łomacza na
rozegraniu. PGE Skrę, zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, zasilił utalentowany Kamil Droszyński. 21-letni zawodnik ma za sobą bardzo udany
sezon w barwach Cerrad Czarnych Radom. 

„Brunatni” kompletują kadrę
Foto: gksbelchatow.com/Adrian Mielczarski
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w dniach: od 24 lipca 2018 do 13 sierpnia 2018r.

Penczew odchodzi,
Droszyński przychodzi
www.skra.pl

OGŁOSZENIE

Drużyna PGE GKS Bełchatów zakontraktowała drugiego nowego zawodnika. Do ekipy „Brunatnych” dołączył 24-letni skrzydłowy Hubert Tylec, który
podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon – poinformował klub na swojej oﬁcjalnej stronie internetowej.

Najnowszy nabytek biało-zielono-czarnych w sezonie
2017/18 występował na piątym szczeblu rozgrywkowym,
gdzie wraz z Polonią Bytom
wygrał zmagania w drugiej
grupie śląskiej. Spora w tym
zasługa Tylca, który w 30 meczach zdobył 8 bramek i zanotował kilkanaście asyst.
Jak przypomina w komunikacie klub, piłkarz ten był
już testowany przez PGE
GKS zimą i niewiele zabrakło,
żeby już wtedy dołączył do kadry bełchatowskiego zespołu.
Ostatecznie jednak wrócił do
Polonii, z którą jeszcze w środę, bez powodzenia, walczył o
awans do III ligi.
„Moja preferowana pozycja na boisku to lewa pomoc, ale grałem także na prawym skrzydle a nawet na po-

zycjach „9” i „10”. Jest mi to
w sumie bez różnicy, na której stronie pomocy występuję, jestem zawodnikiem, który
operuje dobrze obiema nogami” - przedstawił się kibicom
Hubert Tylec (cytat za gksbelchatow.com).
Dynamiczny
skrzydłowy
jest drugim letnim nabytkiem
„Brunatnych”. Wcześniej bełchatowski klub zakontraktował Mikołaja Grzelaka, który jest nominalnym bocznym
obrońcą. Poinformowano też
o przedłużeniu umowy z Marciniem Grolikiem, który miał
oferty z I ligi i nosił się z z zamiarem opuszczenia Sportowej 3, ale po długich negocjacjach ostatecznie zdecydował
się pozostać w Bełchatowie.

Przegląd Bełchatowski
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Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

11

Latem potrzebujemy więcej wody i minerałów
liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

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

Większość pacjentów korzysta z małych inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych, które
mieszczą się w kieszeni.
Tych pierwszych można błyskawicznie użyć w każdej chwili.
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Minerały, pot i słońce
Sprawa nie
mgrjest
farm.także prosta jeśli chodzi o minerały w wodzie.
Magdalena
Sosnowska
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.

nokwasowym. 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.

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

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 ami-

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 suplemenżyczą
tację solami mineralnymi (chelaty). Koniecznie popijać je dużą
ilością wody.

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST
mgr farm.

Magdalena Sosnowska

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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rozrywka

We współczesnym świecie istnieje poważne zagrożenie sektami. Bardzo często słyszymy takie zdanie, jednak
nie wszyscy zdajemy sobie sprawę co to jest sekta, w jaki sposób można do niej traﬁć i jakie mogą być tego
konsekwencje? Tematyka ta wzbudza większe zainteresowanie czy obawy zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
Tymczasem do sekty może traﬁć każdy, niezależnie od poziomu inteligencji i wykształcenia i to przez cały rok.
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Jak rozpoznać, że ktoś z bliskich
znajduje się pod wpływem sekty
Za sekty (grupy destrukcyjne)
należy uznać grupy, które:

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być
podstawą do zakwalifikowania
jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie
dla jednostki i społeczeństwa.
Werbowanie w trakcie wakacji
Do sekty można trafić przez cały
rok. Na wyjeździe szkoleniowym,
w gabinecie u psychologa, na
spotkaniu coachingowym, a nawet w grupie modlitewnej działającej przy parafii.

A jak jest z inteligencją i wykształceniem?

• Nagła wyraźna zmiana osobowości.
• Sprawianie wrażenia nieobecnych.
• Zamknięcie się w sobie i tajemniczość.
• Posługiwanie się nowym językiem- żargonem sekty.
• Nowy sposób odżywiania się.
• Nowe kontakty towarzyskie.
• Utrata poczucia humoru.
• Utrata zdolności krytycznego
spojrzenia.
• Przesadny krytycyzm.
• Przyjmowanie agresywnej postawy obronnej.
• Zmiana naturalnej mimiki twarzy.
• Utrata umiejętności abstrakcyjnego myślenia i nie używanie metafor, utrata płynności
wypowiedzi i zmiana dotychczasowego sposobu formułowania myśli.
• Ograniczenie zdolności do zawierania związków intymnych.
• Brak uczuć i chłód w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi.
• Zmiany fizyczne - nagły spadek
lub przyrost wagi spowodowany nieodpowiednią dietą, bezsennością, przemęczeniem.
• Zachowania neurotyczne, psychotyczne, skłonności samobójcze.
• Niezwykłe podniecenie i witalność.
• Fascynacje nową literaturą.
Co robić, gdy ktoś z Twoich bliskich może mieć kontakt z sektą?
Nie wpadaj w panikę. Twoje działanie musi być dokładnie przemyślane. Jeśli pozwolisz by o
Twoim zachowaniu zadecydowały emocje, to przegrasz. Odpowiednio rozpoznaj zjawisko. Jeśli bliska osoba spotkała rzeczywiście nowych ludzi, a przypuszczasz, że to sekta, to zamiast zaczynać polemikę, dowiedz się
czegoś o nich. Nie wypowiadaj przy tym żadnych sądów czy
ocen. Po prostu zapytaj i wysłuchaj odpowiedzi. Wnioski pozostaw dla siebie. Postaraj się nie
wpływać negatywnie na kontakt
z członkiem sekty. Bądź miły, nie
krzycz, staraj się nie kłócić. Sekta próbuje wmówić Twojemu bliskiemu, że wcale go nie kochasz,
a kochają go tylko oni. Posta-

tel.: 61 852 31 34
kom. 668 417 266
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw. i
pt. 9.00-11.00
osrodek.poznan@gmail.com

Notuj wszystkie adresy i telefony ludzi, z którymi bliski się spotyka. Zapisuj też tytuły nowych
książek i broszurek, które przynosi do domu. Rób to w sposób dyskretny. Nie mów mu ani o
swoich podejrzeniach, ani o podjętych działaniach. Czytaj książki krytyczne wobec grupy. Zobacz, czy w Internecie nie ma
stron prowadzonych przez byłych członków grupy. Szukaj kontaktu z byłymi członkami i osobami w podobnej do Twojej sytuacji. Razem można więcej! Zgłoś
się jak najszybciej do ośrodka informacji o sektach. Takie ośrodki
znajdują się w każdym większym
mieście w Polsce. Pracujący tam
będą wiedzieli, jak Ci doradzić,
ewentualnie do kogo odesłać.

Warszawa - Służew

Spis adresów pod którymi można
otrzymać dodatkowe informacje
oraz ewentualną pomoc w zakresie niwelowania działalności sekciarskiej:
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Kraków
Dominikańskie Centrum Informacjio Nowych Ruchach Religijnych i Sektach Ośrodek w Krakowie
ul. Dominikańska 3/12
31-043 Kraków
tel/fax: (12) 423-11-81
tel. kom.: 606 329 362
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw.
9.00-12.00
osrodek.krakowski@gmail.com
Poznań
Dominikańskie Centrum Informacjio Nowych Ruchach Religijnych i Sektach Ośrodek w Poznaniu
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań

Wrocław
Dominikańskie Centrum
Informacjio Nowych Ruchach
Religijnych i Sektach
Ośrodek we Wrocławiu
Plac dominikański 2
wejście obok księgarni
DominiCanes
50-159 Wrocław
tel. 698 633 009
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne:
czw. 16.00-19.00
osrodek.wroclaw@gmail.com

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i
Sektach Ośrodek w Warszawie
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
tel. 22 543 99 99
fax: 22 543 99 02
kom. 662 180 945
dyżur: środa 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne:
wtorek 9.00-12.00
osrodek.warszawa@gmail.com
Gdańsk
Dominikańskie Centrum Informacjio Nowych Ruchach Religijnych i Sektach Ośrodek w Gdańsku
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk
tel.: 795 516 463
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw.
10.00-11.00
osrodek.gdansk@gmail.com
Nie dawaj członkowi sekty żadnych pieniędzy. Wiele sekt działa na zasadzie - oskarżaj rodzinę
i bierz od niej pieniądze. Wszystkie pieniądze, jakie dasz członkowi sekty, zostaną przeznaczone na potrzeby grupy. Bądź gotowy na zmiany w swym życiu.
Doświadczenie wskazuje, że zawsze obok religijnych powodów
wstąpienia do sekty, znajdują się

także pozareligijne (atmosfera,
uczucia, etc.). Być może, mimo
iż jest to niewątpliwie dla Ciebie
bardzo bolesne, bliski otrzymał w
sekcie coś, czego nie doświadczył
w rodzinie. Warto byłoby może
zgłosić się na terapię rodzinną,
aby poprawić stosunki w rodzinie, nauczyć się lepszych sposobów komunikacji. Wcale nie trzeba tego robić tylko wtedy, gdy
stosunki rodzinne są katastrofalnie złe, ale można choćby dla samej ich poprawy. Zawsze przecież może być lepiej. Jeśli bliski
zauważy zmiany w rodzinie na
lepsze, może to bardzo pozytywnie na niego oddziałać.
Nie trać nadziei. Dopóki bliska
Ci osoba żyje, istnieje szansa, że
opuści sektę. Więzi rodzinne są
silniejsze od tych, które tworzy
sekta. Twoje zadanie ma polegać
na przygotowaniu bliskiego do
ułatwienia mu powrotu do normalnego życia.
Instytucje pomocowe o istnieniu
których powinieneś widzieć:
www.niebieskalinia.pl – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;
interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej – Problemy w jakich udzielana jest pomoc: Konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc domowa, przemoc seksualna, wykorzystywanie
seksualne dzieci, utraty okołoporodowe, utraty ? żałoba, żal, bezrobocie, wypadki, katastrofy;
MOPR - Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie - pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
www.itaka.org.pl – Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych;
www.niebieskalinia.pl/pomoc Wyszukiwarka instytucji pomocowych.
KGP/ mw / Opracowano na podstawie informacji znajdujących
się na stronach internetowych:
Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Stowarzyszenia
Effatha, historia.na6.pl, fronda.pl
i artykułu ks. Waldemara Kulbat
„Jak bronić się przed sektami”.
źródło: KPP Bełchatów
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Podczas odpoczynku młodzi ludzie mają więcej swobody, luzu,
czasu niż w roku szkolnym. W
tym czasie pojawiają się m.in.
liczne koncerty, akcje charytatywne. Może wydawać się, że
okres wakacji sprzyja wzmożonej aktywności sekt. Nie jest to
do końca prawdą. Grupy te działają praktycznie przez cały rok,
organizując rozmaite szkolenia, warsztaty, sympozja, kursy językowe, obozy. Może w wakacje przedstawiciele tego typu
wspólnot bardziej rzucają się w
oczy, bo wychodzą na ulice wielkich miast ze swoimi naukami,
często dynamicznym stylem życia, wzbudzając zainteresowanie
szerszych kręgów społeczeństwa
i zachęcając do wymiany poglądów na temat religii, moralności,
polityki, ekonomii, w dalszej perspektywie przyjścia na spotkanie
i ewentualnego przyłączenia się
do grupy.

Wskaźniki, których pojawienie się winno stać się sygnałem
ostrzegawczym dla rodziców
względnie przyjaciół osób zagrożonych przez oddziaływanie grupy o charakterze destrukcyjnym/
sekty:

raj się komunikować bez kłótni i
utrzymuj dobry kontakt. Absolutnie nie wolno się z nim spierać
na temat jego grupy. Powtarzaj
mu bez przerwy, że go kochasz
i że go nie porzucisz niezależnie
od tego, co powie lub zrobi. Zbieraj informacje. Przede wszystkim
musisz zrozumieć problem. Dowiedz się, z kim spotyka się Twój
bliski. Zachowaj przy tym przyjacielski ton. Zadaj najpierw sobie
pytania: Co się właściwie dzieje w
moim domu? Co to za grupa, kto
i po co ją założył? Czy można aż
tak wpłynąć na człowieka? Jak
oni mu to zrobili? Co mam robić
w tej sytuacji? Część z tych informacji możesz uzyskać od Twojego bliskiego, jeśli będziesz zadawać pytania w sposób przyjazny.
Na inne uzyskasz odpowiedź w
ośrodku informacji o sektach.

Przegląd Bełchatowski

- Mają charakter totalny. Liderzy
grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia
swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
- Pozyskują nowych członków
uciekając się do najróżniejszych
podstępów i kłamstw, zatajając
istotne informacje o działaniu
grupy, jej celach i doktrynie.
- Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
- Posiadają charakter kultowy
w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być
kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
- Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co „dobre”, czyli związane z grupą i „zagrażające”, odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja
rzeczywistości).
- Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć
do dialogu światopoglądowego.

Do sekty może trafić każdy, niezależnie od poziomu inteligencji
i wykształcenia. Każdy z nas ma
niezaspokojone potrzeby, które mogą spotkać się z ofertą proponowaną przez daną grupę czy
osobę. Każdy z nas przeżywa też
kryzysy, a wtedy jesteśmy bardziej podatni na działanie takich
grup.

z miasta i regionu

sądem przyznała się do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci 37-letniego
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Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE

Krzysztofa
Maciejewskiego

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85ha w miejscowości Bujny Książe, przy Zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086

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

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
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

2,39 zł

3,99 zł

OFERTA WAŻNA

Przegląd Bełchatowski

9 - 22.07.2018 r.

KURCZAK
Z JARMUŻEM
1KG

Sprzedam pilnie działkę rolno-budowlaną przy ul. Zdzieszulickiej o
pow. 59Arów.
Tel. 607-887-626, 536-853-661
Sprzedam 3 działki w pasie zabudowy (siedlisko gm. Kamieńsk) o
wym 2,26h
Tel. 505-637-471

Posła na Sejm RP

DESER MONTE
W ASORT. 150G

NIERUCHOMOŚCI

20,90 zł

JAJA L-10

10,90 zł

KAWA MIELONA
ARABICA 250G

Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę ok. 4800m2
leśno-budowlaną (w tym
ok.1200m2 części budowlanej)
obręb Nowy Świat-Ludwików.
Bardzo atrakcyjna cena!
Tel. 693-045-757
Sprzedam działkę budowlaną z
mediami, Adamów, 2km od granic Bełchatowa. Działka przy asfaltowej drodze w sąsiedztwie las
i nowe osiedle domów. Wielkość
12,75ar (48x28)m.
Tel. 696-439-481
Sprzedam działkę budowlaną w
Bełchatowie na ul. Żytniej, pow.
961m2, Wod-Kan, prąd, C.O.,
droga utwardzona kostką betono-

nienia. Rodzina nie przystała na
takie warunki, a sprawa trafiła na wokandę piotrkowskiego
Sądu Okręgowego. Ten orzekł

czyciela łącznie 160 tysięcy odszkodowania i zadośćuczynienia, a chłopiec będzie otrzymywać 500-złotową rentę. 

wą, cena 179 000zł.
Tel. 784-553-615

Kupię mieszkanie 2-pokojowe ok
40m2, do IIIp. Najchętniej os. Dolnośląskie, Przytorze, Budowlanych.
Tel. 697-113-161, 697-118-401

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 działkę 0,5ha z możliwością zabudowy, kanalizacja
w drodze. Bełchatów, ul. Daleka.
Cena do negocjacji.
Tel. 696-152-676, 508-096-883

Wynajmę domek 400m od morza.
Tel. 602-531-173

SPRZEDAM
Sprzedam stemple budowlane długość 3,10 sztuk 400-500.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 600-011-381
Sprzedam 2 butle do gazu, propan-butan po 11kg
Tel. 504-286-606

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

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863

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

Sprzedam dom w centrum na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszytskie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA

SPRZEDAM- mieszkanie NOWE
tak(!) =50,3m2 gotowe do zamieszkania. OFERTA warta(!)
uwagi- Osiedle „Przytorze”.
Tel. 692-319-209

Zatrudnię pracownika do ocieplenia budynków wykańczania wnętrz.
Tel. 509-238-115

Kupię mieszkanie na os. Przytorze do 70m2, parter lub Ip.
Tel. 518-420-681

Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
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Dodaj również
ogłoszenie na portalu

www.ddbelchatow.pl/ogloszenia

KREDYTY:

 oferty wielu

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

banków w 5 min.  nawet do 20.000zł
 nawet
 okres kredytowania
do 48 miesięcy
do 220 000 zł
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BĄDŹ ZAWSZE
NA BIEŻĄCO!
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