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Dopalacze zbierają śmiertelne żniwo!
Dilerzy na celowniku policji str. 3
1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
27.08.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
27.08.2018
4. Wózki widłowe z egzaminem UDT
27.08.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
27.08.2018
6. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
27.08.2018
7. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
31.08.2018
8. ADR podstawowy
23.08.2018
9. ADR cysterny
24.08.2018
10. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
18.08.2018
11. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
31.08.2018
12. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
31.08.2018
13. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

IV edycja konkursu str. 10
„Pływanie na Byleczym”
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Ostatniego dnia lipca o godzinie 13:15 w Polsce padł rekord
zapotrzebowania na energię elektryczną w szczycie letnim,
wyniosło ono 23 521 MW. Upały jakie od kilku dni ogarnęły
Polskę i Europę są jednoznaczne ze wzrostem zapotrzebowania na moc w systemach energetycznych. Jak podają Polskie
Sieci Energetyczne wysokie temperatury „powodują - lokalne
i przejściowe – trudności sieciowe i bilansowe”.

Przegląd Bełchatowski

Padł historyczny rekord
zapotrzebowania na energię

cydowanie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną - Polacy (podobnie zresztą
jak ma to miejsce w całej Europie) na potęgę włączają klimatyzację. Pełną parą pracuje też
chłodzenie w centrach handlowych i biurowcach, a te potrafią
- Odnotowane zostało naj- zużyć ilość energii elektrycznej
wyższe w historii zapotrzebo- porównywalną do zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim wania fabryk. Po drugie jak in– 23 521 MW - informuje komu- formuje PSE:
nikat PSE
- Dochodzi do zmniejszenia
Dla porównania w analo- obciążalności linii energetyczgicznym czasie, minionego 2017 nych oraz ograniczenia pracy
roku, PSE wykazało zapotrze- niektórych elektrowni z powobowania na zbliżonym, aczkol- du wzrostu temperatury wody
wiek niższym poziomie - 23 215 wykorzystywanej do ich chłodzenia.
MW.
Polskie Sieci Elektroenrgetyczne - operator polskiego przesyłowego systemu, który odpowiada za infrastrukturę,
dzięki której możemy korzystać
z elektryczności - podały, że 31
lipca o godzinie 13:15:
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Upały, zwłaszcza te, które
utrzymują się przez kilka czy
kilkanaście dni mają znaczący
wpływ na cały system elektroenergetyczny. Po pierwsze zde-

Pomimo, że operator Krajowego Systemu Energetycznego nie przewiduje ograniczenia
w dostawach i poborze energii elektrycznej, kilka dni temu,

z końcem lipca ogłoszony został czasowy (obowiązujący w
godz. 15:01 – 22:00) stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej. Jak dodaje PSE miał on charakter lokalny i przejściowy, wynikający z
trudnych warunków pracy sieci
w regionie obejmującym część
województwa wielkopolskiego
(podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki).
- Ze względu na konieczność
zapewnienia
energetycznego
bezpieczeństwa uruchomiono
adekwatne do potrzeb środki
zaradcze, m.in. w ramach usługi IRZ (interwencyjnej rezerwy
zimnej). 30 lipca przywołane zostały do pracy dwa bloki o łącznej mocy 400 MW, zaś 1 sierpnia
- kolejny blok o mocy 120 MW. 

Jeśli rodzic nie złożył jeszcze wniosku do programu „Dobry start” drogą
elektroniczną, to od 1 sierpnia może to
zrobić osobiście w wybranej siedzibie
MOPS-u w formie papierowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

O 300+ można ubiegać
się w siedzibach MOPS-u

Od 1 lipca rodzice mieli możliwość złożenia wniosku
o wyprawkę szkolną w formie
elektronicznej na platformach
takich jak: EMP@TIA, PUE
ZUS oraz ePUAP. Z początkiem
sierpnia pracownicy MOPS-u
będą także przyjmować wnioski w formie papierowej, które można dostarczyć osobiście.
Deklaracje można składać do
30 listopada - po tym terminie
nie będą one przyjmowane.

2. siedziba Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w budynku
WOD.-KAN. przy ul. św. Faustyny Kowalskiej
 od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00-15:00
oraz od 27 sierpnia do 14 września

1. Szkoła Podstawowa nr 13 im.
UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Słowackiego 8
2. Zespół Szkolno-PrzedszkolDla bełchatowian przygoto- ny nr 9 w Bełchatowie przy ul.
wano kilka punktów do składa- Edwardów 5.
nia wniosków:
Przypomnijmy, że o wyprawkę
Od 1 sierpnia do 30 listopada
300+ może ubiegać się rodzic
lub opiekun prawny dziecka,
1. siedziba główna Miejskiego które się uczy i nie ukończyło 20
Ośrodka Pomocy Społecznej roku życia. W przypadku rodziprzy ul. Dąbrowskiego 2
ców dzieci niepełnosprawnych
 poniedziałek, środa, czwartek - mogą oni ubiegać się o świadi piątek w godzinach 8:00-15:00 czenie do momentu ukończenia
 wtorek w godzinach 8:00-18:00 przez dziecko 24 lat. 

Dopalacze na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni zebrały w samym Bełchatowie dramatyczne żniwo - w
wyniku zatrucia narkotykami śmierć poniosły cztery osoby. Kilka przebywało lub nadal przebywa w bełchatowskim szpitalu. Policja aresztowała sześć osób, trzy z nich już przebywają w areszcie.
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Śmiertelne żniwo dopalaczy!
Policja łapie dilerów

O dopalaczach w Bełchatowie zaczęło się robić głośnio, 25
lipca, kiedy dziennikarze portalu Dzień Dobry Bełchatów jako
pierwsi ujawnili informację o
dwóch ofiarach zatrucia przebywających na OIOMie bełchatowskiego szpitala Jana Pawła II.
Wystarczyły zaledwie dwa dni,
by dopalacze zebrały śmiertelne
żniwo. Najpierw, w piątek 27 lipca odnaleziono w domu przy ulicy Pabianickiej ciało 28-letniego
mężczyzny. Jak pokazały późniejsze dni, był to początek czarnej serii...

Kilka godzin późnej, około
21.00 kolejna interwencja, tym
razem w bloku na Okrzei 2. Lokatorzy wezwali Straż Miejską,
bo na klatce schodowej leżało
dwóch mężczyzn.
- Zostały tam skierowane dwa
patrole policji i karetki. Wobec
jednego mężczyzny zespół ratownictwa podjął czynności reanimacyjne, pomimo ich wysiłków 36-latka nie udało się uratować. Zmarł na klatce schodowej. Z kolei 31-latek został przewieziony do szpitala – wyjaśnia
Marta Płomińska
Podobnie jak w przypadku i

Jeszcze tego samego dnia
bełchatowska policja dokonała pierwszych zatrzymań osób,
które mogły mieć związek ze
zgonami i zabezpieczyła kilkadziesiąt gramów rozmaitych
substancji mogących być dopalaczami. Następnego dnia,
1 sierpnia dokonano kolejnych
trzech zatrzymań. 2 sierpnia bełchatowska prokuratura 19-latkowi 20- i 37-latce postawiła zarzuty
- Tej trójce przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw,
które polegają na tym, że sprowadzali oni zagrożenie dla życia
lub zdrowia osób poprzez wprowadzenie do obrotu substancji zagrażających zdrowiu ludzi
- informuje Sławomir Kierski,
rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Piotrkowie
Ten zarzut z z artykułu 165 §
1 kodeksu karnego usłyszał mężczyzna i 20-letnia kobieta. Za to
przestępstwo grozi kara do 8 lat
pozbawienia wolności.
- Trzeciej osobie, 37- latce
oprócz tego zarzucono ponadto, że skutkiem wprowadze-

nia do obrotu tych szkodliwych
substancji jest śmierć jednego
z tych czterech mężczyzn, którzy zmarli w Bełchatowie. Ten
czyn jest surowiej kwalifikowany
i za takie przestępstwo kodeks
przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia prokurator Kierski
Co z drugą trójką zatrzymanych przez policję?
- 46- latka, u której mundurowi
znaleźli marihuanę usłyszy zarzut posiadania środków odurzających, bełchatowianka będzie objęta dozorem policyjnym. Podobnie jak 41-letni mężczyzna, u którego w mieszkaniu
znaleziono amunicję bez zezwolenia. Z kolei co do trzeciego zatrzymanego, również 41-letniego
mężczyzny zebrany do tej pory
materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie zarzutów - informuje Ewelina Maciejewska z
KPP w Bełchatowie 

mobilne

zabiegi estetyczne
Oferujemy profesjonalne
zabiegi laserem:
- usuwanie owłosienia
- terapia na przebarwienia
- terapia naczyniowa
- terapia na trądzik
- fotoodmładzanie

Przegląd Bełchatowski

W sobotę, 28 lipca służby interweniowały podwójnie, w obu
przypadkach
bezskutecznie.
Najpierw policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali
na Binkowie. Około 17.30 kartkę pogotowia wezwała znajoma
mężczyzny, który u niej nocował,
a kiedy kobieta chciała go obudzić, ten nie dawał oznak życia.
- Niestety pomimo podjętych
czynności
reanimacyjnych
19-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz jako najprawdopodobniejszą przyczynę
śmierci podał zatrucie dopalaczem – mówiła Marta Płomińska
z KPP w Bełchatowie

Pabianickiej i Binkowa lekarze
jako przyczynę śmierci wskazali zatrucie dopalaczami. Minęły
zaledwie dwa dni, kiedy 30 lipca,
po godzinie 13-ej ponownie na
Okrzei wezwano pogotowie ratunkowe.
- Osoby, które przebywały z
34-latkiem zgłaszały, że mężczyzna jest nieprzytomny. Na miejscu ratownicy podjęli akcję reanimacyjną, po przywróceniu
funkcji życiowych pacjenta przewieziono go do szpitala. Niestety mimo wysiłków lekarzy mężczyzny nie udało się uratować.
Zmarł kilkanaście godzin później, 31 lipca - informowała Ewelina Maciejewska z KPP w Bełchatowie

tel. 663718078

www.princesskosmetyka.pl
kontakt@princesskosmetyka.pl
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13 zastępów straży pożarnej gasiło pożar hali magazynowo – produkcyjnej w miejscowości Piaski. Na 300-metrowej powierzchni zmagazynowane było 20 tysięcy litrów przepracowanego oleju roślinnego. Pożarem objętych zostało osiem zbiorników, każdy o pojemności tysiąca litrów. W wyniku akcji doszło do skażenia pobliskiej Widawki. Strażacy musieli neutralizować ciecz - mieszaninę środków gaśniczych, wody i olejów, która dostała się do cieku.

Eksplozje i pożar w hali w Piaskach
Zanieczyszczenia w płynły do rzeki
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Przegląd Bełchatowski

foto. M. Dymek

PHU Bieniek Zbigniew


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
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533 959 785
www.mar-plan.pl
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Z relacji świadków wynika,
że pożar wybuch po godzinie 7
rano.
- Wszystko zaczęło się od
ogromnego wybuchu, potem
pojawiły się bardzo wysokie
płomienie i dużo dymu – relacjonuje jeden ze świadków

Szczęśliwie strażakom udało się już w początkowej fazie
akcji dotrzeć do źródła ognia
i opanować żywioł zanim rozprzestrzenił się na większej powierzchni. Istotą akcji było też
zabezpieczenie budynków sąsiednich firm.

ło 5 kilometrów neutralizują zagrożenie, ustawiają zapory między innymi ze słomy, która pochłania plamę unoszącą się na
powierzchni wody - wyjaśnia
Cezary Krysiak z PSP w Bełchatowie

Strażacy podkreślają, że jest
Szczęśliwie w zdarzeniu nikt
Do akcji natychmiast zostazbyt wcześniej by mówić o ostały skierowane zastępy Państwo- nie został poszkodowany, ale w
tecznych przyczyna pożaru,
wej Straży Pożarnej i okolicz- wyniku akcji doszło do skażenia
wstępnie nie wykluczają zwarpobliskiej
Widawki.
nych jednostek
OSP, wspiera97-400
Be³chatów,
Pi³sudskiego
15
cia w instalacji elektrycznej.
ła ich specjalistyczna jednostka
tel./fax.
44
635
07
39,
e-mail:
bieniek6@o2.pl
- Ciecz popożarowa, będą- Hala, w której doszło do zdaratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej ca mieszaniną środków gaśni- rzenia jest dzierżawiona przez
Państwowej Straży Pożarnej czych, wody i olejów, które pło- firmę zajmującą się odbiorem
z Piotrkowa Trybunalskiego – nęły poprzez studzienki kanali- i obróbką olejów roślinnych –
łącznie w akcji pracowało trzy- zacyjne dostała się rzeki. W tej olejów posmażalniczych, olejów
chwili strażacy na odcinku oko- silnikowych i hydraulicznych. 
naście zastępów.

8 sierpnia przed godziną 10 w Mzurkach doszło do wypadku. Kobieta kierująca skodą octavią zjechała z DK 74 i dachowała na poboczu.

Groźne dachowanie
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Produkt

Z REKLAMY

Winogrona
jasne

TV

kraj pochodzenia
Włochy

399
kg
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BEZ KUPONU
W APLIKACJI

Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na Carrefour.pl

kg

Oferta handlowa ważna od 06.08 do 18.08.2018 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na Carrefour.pl

T-shirt
damski,
męski

różne wzory
i rozmiary
cena za szt.
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Niezbędnym okazała się pomoc strażaków, bo kobieta została uwięziona w aucie. Po wydostaniu poszkodowanej, karetka zabrała ją do bełchatowskiego szpitala. Pewne jest, że
kobieta jechała w stronę Bełchatowa.

Niewykluczone, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się na
miejscu zdarzenia, że kierująca
zasnęła za kierownicą i „złapała” pobocze. W miejscu, w którym doszło do dachowania znajduje się niewielki kanał. Wszystko wskazuje na to, że kobieta

najechała na przydrożną barierkę w wyniku czego samochód
podbiło, a auto spadło po drugiej stronie niewielkiego cieku
wodnego. Samochód uderzył z
ogromną siłą, części skody porozrzucane były w obrębie kilkunastu metrów. 

3 sierpnia o godzinie 17:55 na ul. Budryka mieszkaniec Bełchatowa dokonał obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy.
Właściciel renault laguny miał w organizmie 3 promile alkoholu.

31 - letni mieszkaniec Bełchatowa w piątek 3 sierpnia zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem zbliżał
się do swojego auta, po czym
odpalił je z zamiarem odjechania. Obywatel zareagował szybko, uniemożliwił kierowcy włą-

czenia się do ruchu i zadzwonił po policję. Jak się okazało,
że 50-letni mieszkaniec Gminy
Bełchatów miał 3 promile alkoholu we krwi.
- Funkcjonariusze odebrali pijanemu mężczyźnie prawo
jazdy za pokwitowaniem. Te-

raz grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast mieszkańcowi Bełchatowa, który wykazał się czujnością i odpowiedzialnością, należą się słowa
pełne uznania - informuje Ewelina Maciejewska z KPP Bełchatów. 

Pieluchy
dla dzieci

PAMPERS
110-152 szt.
różne rozmiary

6999

Produkt

Z REKLAMY

TV

opak.

7999

BEZ KUPONU
W APLIKACJI

opak.

Plecak
szkolny

Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na Carrefour.pl
Oferta handlowa ważna od 06.08 do 11.08.2018 tylko do wyczerpania zapasów. Więcej na Carrefour.pl

Produkt

Z REKLAMY

SUPEROKAZJA! ZATWIERDZAM

TV

ST.RIGHT
różne rodzaje

79

 oferty wielu

szt.

Oferta handlowa ważna od 06.08 do 02.09.2018
tylko do wyczerpania zapasów.

KUPUJ TEŻ ONLINE NA Carrefour.pl

Bełchatów ul. Kolejowa 4

POŻYCZKI
POZABANKOWE:

banków w 5 min.  nawet do 20.000zł
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do 220 000 zł
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KREDYTY:
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Przegląd Bełchatowski

Obywatelskie zatrzymanie

Oferta handlowa ważna od 06.08 do 18.08.2018 tylko do wyczerpania zapasów.
Więcej na Carrefour.pl

Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Przeanalizowaliśmy wyniki w szkołach powiatu bełchatowskiego. Które szkoły i kierunki cieszą największą popularnością
wśród bełchatowskich gimnazjalistów?

6

Która z bełchatowskich
szkół średnich cieszy się
największą popularnością?

97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4

Przegląd Bełchatowski

tel.: 880 140 459 (wjazd od ul. Poznańskiej)
e-mail: s.z.marcin@onet.pl
polub nas na facebooku

n ekogroszek
n Pelet

n kostka
n Piasek

brukowa
Materiały budowlane

Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
nr 15/2018 (231)  10.08.2018 r.

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

Łącznie naukę w pierwszych
klasach szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie nieco ponad
siedmiuset uczniów. Wśród liceów najliczniejszy nabór przeprowadzono w II Liceum Ogólnokształcącym im J. Kochanowskiego. W tej szkole zostanie
w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 utworzonych
sześć pierwszych klas, a naukę
w nich rozpocznie stu trzydziestu dwóch uczniów. Nieznacznie mniej, bo sto dwadzieścia
osób wybiera się do popularnego „Bronka”. W I Liceum Ogólnokształcącym utworzono pięć
oddziałów. W Samorządowym
Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza do
pierwszych klas przyjęto siedemdziesięciu jeden uczniów,
utworzono dla nich trzy klasy.
Najliczniejsza grupa absolwentów gimnazjum - dwieście
osiemnaście osób - rozpocznie naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Warto
jednak podkreślić, że w „Energetyku” nabór prowadzono
do trzech rodzajów szkół - IV
LO, Technikum Energetycznego i Szkoły Branżowej I stopnia. W dwóch klasach liceum,
wojskowej i policyjnej naukę
rozpocznie dwudziestu pięciu uczniów. Na technikum postawiło stu czterdziestu jeden
uczniów, wśród siedmiu oferowanych przez placówkę kierunków najpopularniejszy jest
technik elektryk (czterdziestu
trzech uczniów), sporo bo po
ponad dwudziestu uczniów wybrało profil technik informatyk
i technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Po kil-

kanaście osób będzie się uczyć
na kierunkach technik: budownictwa, mechanik, pojazdów samochodowych, a zaledwie pięciu na techniku elektroniki.

dwie osoby), sporo osób zdecydowało się na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych (dwadzieścia cztery). Reszta uczniów będzie się
kształcić w kierunkach technik:
Jeśli chodzi o Branżową geodeta, ekonomista, usług frySzkołę I stopnia (niegdysiej- zjerskich, hotelarstwa, organisze zawodówki) w ZSP nr 3 do zacji reklamy. W Szkole Branżoplacówki przyjęto pięćdziesię- wej ruszają dwie pierwsze klaciu dwóch uczniów - najwię- sy na kierunkach kucharz i frycej z nich, bo dziewiętnastu bę- zjer, w obu będzie po piętnastu
dzie się doskonalić na kierun- uczniów.
ku monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budowNajliczniejsza
grupa
nictwie. Niewiele mniej, bo sie- uczniów Szkoły Branżowej rozdemnaście osób poszło na me- pocznie naukę w Zespole Szkół
chanika pojazdów samochodo- Ponadgimnazjalnych w Zelowych. Ta szkoła oferuje także wie. Na tamtejszych kierunkierunki elektryk i monter urzą- kach: mechanik pojazdów sadzeń sanitarnych.
mochodowych,
elektromechanik, mechanik maszyn rolW Zespole Szkół Ponadgim- niczych i ogólnozawodowym
nazjalnych nr 4, naukę w dwóch naukę
podejmie
czterdzietypach szkół - Technikum Eko- ści osiem osób. W zelowskim
nomiczno - Hotelarskim i Bran- Technikum Mechanicznym na
żowej Szkole - rozpocznie stu dwóch profilach - pojazdów sapięćdziesięciu uczniów. Najlicz- mochodowych i informatyczniejsza grupa wybrała kierunek nym będzie się uczyć dwudzietechnik logistyk (trzydzieści stu ośmiu uczniów.

PROMOCJA!!
wizytę
umów się na

515 190 003
Zapraszamy: pn.-pt. 700-1900, sob. 800-1500

ODŚWIEŻACZ
DO KLIMATYZACJI
I NAWIEWÓW
CLEAN AIR 150ml

9,90 zł

Posadzki Anhydrytowe
www.ogloszeniabelchatow.pl

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:

536-860-730

Wzorem poprzednich lat Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat dochodów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W zestawieniu ﬁguruje blisko 2,5 tysiąca polskich miast, miasteczek i wsi, w
których przeanalizowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także
wpływów z CIT i PIT. Zaskoczeni nie ma - ranking po raz kolejny, od wielu lat otwiera gmina Kleszczów. Jak
wypadają inne miejscowości z naszego regionu?

Która gmina najbogatsza? Kleszczów
liderem, Szczerców w czołówce
Warszawa
Opole
Wrocław
Miasta na
prawach powiatu:
Sopot
Płock
Świnoujście

Autorzy raportu wzięli pod
uwagę dochody jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla: województw, miast
wojewódzkich, miast na prawach powiatu, powiatów, miast
powiatowych, innych miast i
gmin wiejskich.

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

przez podatki i opłaty eksploatacyjne regularnie zasilają samorządowe budżety.

Zestawienie otwiera Kleszczów, który z pozycji lidera nie
schodzi od ładnych kilku lat - w
tej gminie wiejskiej na jednego mieszkańca przypada 31,9
tys. zł. Na trzeciej lokacie znalazła się nieodległa, niespełna pięciotysięczna Rząśnia. Co prawda patrząc na dochód na mieszkańca daleko jej do Kleszczowa, ale kwota 8 634,17 zł na „głowę” wystarczyła by Rząśnia stała się jednym z liderów w swojej
kategorii. Na wysokiej 17. pozycji z dochodami na poziomie nieco ponad 4 tys zł. na mieszkańca
uplasowała się gmina Szczerców
Źródła bogactwa tych trzech
gmin są te same - to sąsiedztwo
energetycznych gigantów PGE,
kopalni i elektrowni, które po-

Dalej przyglądając się wynikom zestawienia najzamożniejszych nietrudno wyciągnąć wniosek, że to nie wielkość miejscowości, ale sąsiedztwo dużego zakładu przemysłowego, kopalni, elektrowni,
huty czy innego przemysłu w
największym stopniu decydują
o poziomie zamożności danego samorządu. Trzecie bowiem
w rankingu znalazły się dolnośląskie Kobierzyce, których dochód per capita to: 5 808,52 zł.
Pierwsze miasto w zestawieniu
najbogatszych gmin znalazło
się dopiero na siódmej pozycji,
to Polkowice, które korzystają na obecności kopalni miedzi
i spółki KGHM. Dla porównania warto dodać, że w Warsza-

wieści z powiatu

502 630 624

wie dochód na mieszkańca wynosi 3,3 tys. zł.
Jak wypadają inne bełchatowskie samorządy. Na 280. pozycji z dochodem 1878,81 zł jest
miasto-gmina Bełchatów, na
512. miejscu są Kluki (1595,31
zł), na 748. Rusiec (1419,29 zł).
Dalekie pozycje: 1156. osiągnęła
gmina Zelów (1202,99 zł), a 1650.
gmina Drużbice (1002,68 zł).
Biorąc pod uwagę podział na
szczeble administracji samorządowej, tegoroczne trójki rankingu w poszczególnych jednostkach samorządu prezentują się
następująco:

Województwa:
Mazowieckie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Stolice województw:

Powiaty:
Człuchowski
ul. Przemysłowa 5/A4
Przysuski
97-400 BEŁCHATÓW
Przasnyski
00
00

pn.-pt.: 9 -17

Miasta inne:
Dziwnów
Krynica Morska
Gniewno

JEDYNA PRALNIA
Gminy
wiejskie: ŁÓDZKIM,
W WOJEWÓDZTWIE
Kleszczów
PIORĄCA DYWANY METODĄ
Rewal
NA WSKROŚ W KĄPIELI

Nasz regio
oraz przed
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Michał Bajo
stów już po
atralno – wi

M

Rząśnia

„Od Kofty
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go aktora i pie

Przegląd Bełchatowski

Ranking najzamożniejszych i
najuboższych gmin jasno wskazuje, że biorąc pod uwagę poziom zamożności, jako dochód
poszczególnych
samorządów
dzielony przez liczbę ich mieszkańców, to małe miejscowości, a
nie wielkie, miejskie aglomeracje
są w tymi najbogatszymi.

Miasta powiatowe:
Polkowice
Piaseczno
Zakopane

7

Podczas w
warzystwie z
najważniejsze
letniej działaln
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W dniu 4 sierpnia br. Klub HDK PCK dzia- Za swój czyn traﬁli do bełchatowskiej komendy, ale w tym przypadłający Elektrowni Bełchatów zorganizował ku nie chodziło o karę, a o nagrodę! Trójka młodych ludzi, którzy kilka dni temu, 25 lipca dokonali obywatelskiego zatrzymania pijanekolejną akcję pobierania krwi.

Zbierali podczas
Dnia Energetyka

Przegląd Bełchatowski

8

Akcja ta miała szczególne znaczenie ponieważ w okresie letnim zapotrzebowanie na
krew jest bardzo duże, krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy
,młodzież-krwiodawcy
oddająca krew przebywa na wakacjach a tym okresie zdarza się
dużo wypadków i sytuacji gdzie
krew jest niezbędna.
W tym dniu krew odda-

ło 24 osoby a R.C.K.i K. w Łodzi wzbogaciło się o 10800 mililitrów tego bezcennego leku
. Akcja odbyła się podczas obchodów Dnia Energetyka 2018
na parkingu przy MCK Giganty Mocy. Każdy kto oddał w tym
dniu krew otrzymał upominek
ufundowany przez sponsorów
PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów i Kino Helios. 

go kierowcy, odebrała podziękowania i drobne upominki od wicestarosty Grzegorza Gryczki i komendanta bełchatowskiej policji Karola
Mielczarka.

Złapali pijanego kierowcę
i otrzymali nagrodę

Przegląd Bełchatowski
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Wyjątkowy jubileusz Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej!
W tym roku przypada 40. rocznica powstania tej placówki. Za
kilka
dzieci
pracownicy
ośrodka
celebro– mówił podczas
spostan trzeźwości
okazało się, hucznie
że czeństwabędą
Było dni
po 22-ej,
kiedy iidący
60-letni kierowca miał blisko 2 tkania w komendzie Karol Mielulicą
Piłsudskiego
dwie a
dziewwać
urodziny,
honorowym
gościem
ma
być
Agata
Kornczyny i chłopak zauważyli da- promile.
czarek
ewoo
lanosa.– Auto
jechało
od
hauser
Duda,
Pierwsza
Dama Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jesteśmy dumni z naszych
Dobrzelowa w kierunku BełTrójka młodych ludzi nie
chatowa. W pewnym momen- mieszkańców. Nie ma prak- była zbyt wylewna, by mówić o
cie samochód zjechał na prze- tycznie dnia, w którym obywa- swoim czynie, potraktowali to
ciwległy pas ruchu wprost pod tele naszego miasta i powia- jako obywatelski obowiązek i
nadjeżdżające z naprzeciw- tu nie zgłaszaliby do informazatrzymali nietrzeźwego kieruka auto. Na szczęście nie do- cji o nietrzeźwych kierujących
jącego.
szło do zderzenia. Młodzi ludzie lub innych osobach zachowująszybko zorientowali się, że kie- cych się niebezpiecznie na dro- Taka postawa zasługuje
rujący daewoo może być pod dze. Tych obywatelskich ujęć
na
najwyższe
uznanie i podzięwpływem alkoholu. Kiedy tyl- mamy sporo i dotyczą one takkowanie,
tym
bardziej,
że jesteko pojazd się zatrzymał, pode- że innych spraw, kradzieży, niePrezydentowa
potwier- właściwego zachowania wobec ście bardzo młodymi ludźmi.
szliPani
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dziła w tym
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Szybkoktóteż nia dziękujemy, bo przyczynia- Zarządu Powiatu – mówił Grzewezwali
policję.na
Gdy
zbadała ją się one do poprawy bezpie- gorz Gryczka.
ra ma przypaść
19 ta
kwietnia.
- Ogromnie ucieszyliśmy
się
na wiadomość,
że Pierwsza
Latem
2019 roku
w Bełchatowie mają pojawić się nowe autobusy
Dama zaszczyci nas swoją obecMZK.
zawarł
nością wMagistrat
tym wyjątkowym
dniu umowę z ﬁrmą Solaris, na mocy której w prze–
mówi
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Szymańska,
dyrekciągu najbliższego roku dla Bełchatowa zostaną wyprodukowane trzy
tor Centrum Administracyjneautobusy
silnikiem diesla oraz trzy elektryczne.
go do Obsługinapędzane
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie. - Jednak wizyta Pani
Prezydentowej w naszej placówce to nie przypadek. W ubiegłym roku wraz w wychowankami dwukrotnie spotykaliśmy
inwestycję
przeznaczono
się Na
z Pierwszą
Damą
w Warsza11
mln,
z
czego
7,5
mln
to dofiwie. Były to dla obu
stron
barnansowanie
z
RPO.
Pojazdy
nadzo miłe chwile, dlatego korzypędzane
silnikiem
diesla
będą
stając z okazji zaprosiliśmy paspełniać
normę
Euro
nią Agatę surową
Kornhauser
– Dudę
na
6,
w której
dopuszczalna
jubileusz
naszego
domu. Nawarurotość
emisjizaproszonych
tlenku węgla wynosi
czystość
zosta400
mg/kWh,
a limit
emisji
cząło również wielu
gości,
a wśród
stek
całych
wynosi
10
mg/kWh.
nich byli wychowankowie i praDo
Bełchatowa
trafią także trzy
cownicy
Domu Dziecka.
autobusy elektryczne, które zastąpią m.in. linie nr 2, która jest
najdłuższa i podróżuje nią najwięcej mieszkańców.

Agata Duda odwiedzi Dom
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

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

www.ogloszeniabelchatow.pl
nr 15/2018
(231)  10.08.2018 r.

Nowe autobusy za rok

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

Wesela, Chrzciny

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

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

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

Od 2,5 roku przejazdy autobusami MZK są w naszym mieście darmowe. Pomysłodawcy mają nadzieję, że mieszkańcy będą jeszcze częściej korzystać z miejskiej komunikacji,
pozostawiając prywatne samochody na parkingach. To z ko-

lei
ma się
przełożyćBełchatów
na ekolocy przy
Elektrowni
gię,
jak
podkreślają
urzędnizorganizował akcję oddawacy, mniejsza ilość osobówek na
nia krwi. Akcja odbyła się w
rzecz większej liczby autobuDomu Parafialnym przy Parafii p.w. Najświętszej Maryi Pan-

sów
liczmałaemitujących
upominek mniejszą
ufundowany
bę
spalin
przyczynią
się
do
zreprzez naszych strategicznych
dukowania smogu oraz ochrony
sponsorów, jakim jest Kino
środowiska w Bełchatowie. 
Helios , Market Brico Marche,
trzeci sponsor siłownia GYM

Tegorocznym koncertom stypendystów towarzyszyć będzie wiele atrakcji – trening nordic walking przeprowadzi wicemistrz świata, będzie też specjalne danie z wielkiej patelni. Miłośników militariów i historii miasto
zaprasza natomiast na piknik rekonstrukcyjny „Żar 1939”
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Lato w mieście: od koncertów
po armatnie wystrzały
19 w parku przy Muzeum Regionalnym odczytane zostanie ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego". Wybór tegorocznej lektury był nieprzypadkowy. Ma przybliżyć doświadczenia Polaków związane z odzyskaniem niepodległości.
Podróżą w czasie, tym razem do roku 1939, będzie Piknik
Rekonstrukcyjno-Historyczny „Żar 1939”, na który zapraszają Muzeum Regionalne
oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 84. Pułku Strzelców Poleskich. Nalot, bombardowanie, armatnie wystrza-

ły, serenady karabinów, krzyk
żołnierzy i płacz cywilów - 18
sierpnia, na błoniach za muzeum, przypomniany zostanie
dramat, jaki rozgrywał się we
wrześniu na przedpolach wsi
Żar, niedaleko Kluk. W tegorocznej inscenizacji udział weźmie około 40 rekonstruktorów
z różnych grup. Wcielą się oni w
role polskich i niemieckich żołnierzy. Rekonstrukcja zapowiada się ciekawie, zobaczyć będzie można jedyną w kraju armatę 40 mm Bofors, wzór 36,
produkcji polskiej. 
mat. informacyjny UM Bełchatów

Szanowni Państwo

W ubiegłym roku można było zobaczyć obronę Jeżowa

Mariola Czechowska

Prezydent Miasta Bełchatowa

OGŁOSZENIE
Letnie koncerty to okazja posłuchania uzdolnionych bełchatowian

12 sierpnia o godz. 18 na letniej scenie na placu Narutowicza zaprezentują się: Kinga Borowska (taniec współczesny), Maria Wójcik i Arkadiusz
Kuśmierek (mistrzowie Polski
w tańcu towarzyskim na wózkach) oraz Mateusz Walas w
duecie z Sandrą Tomczak (taniec towarzyski). Niedzielny
koncert uświetnią goście specjalni. Wystąpi zespół ludowy
Ikstiliuks z litewskiego mia-

We wtorek, 14 sierpnia,
na skwerze przy Parafii pw.
Wszystkich Świętych w Grocholicach odbędzie się Letnia
Biesiada pod Lipą (godz. 18).
Wystąpią miejscy stypendyści,
wokaliści i muzycy z Grocholic, Miejska Orkiestra Dęta Bełchatów – Grocholice, chór Moderato oraz zaproszeni goście.

kalne popisy młodych muzyków. W niedzielę, 19 sierpnia,
od godz. 17 na błoniach przy
Muzeum Regionalnym będzie
można posłuchać Tomasza Orłowskiego (w duecie z Marcelim Bąkiewiczem), Weroniki Kępy, Adrianny Urbańskiej,
Aleksandry Rabędy oraz Aleksandry Szurgot. Organizatorzy
przygotowali również wystawę prac uzdolnionych plastycznie bełchatowian. Zaprezentują się Blanka Gorgoń (fotografia) i Olgierd Gorgoń (grafika).
Prawdziwą gratką dla miłośników sportu będzie z pewnością
trening z wicemistrzem świata
w nordic walkingu Ryszardem
Cyranem, który rozpocznie się
około godz. 18.30 (trzeba zabrać ze sobą kijki do marszu).
Sporą niespodzianką będzie z
pewnością danie, przygotowywane na największej w Polsce
patelni. Jednym z jego składników będzie jabłko.

Kolejną odsłoną Letnich
Koncertów ze Stypendystami
będą instrumentalne oraz wo-

Letnie koncerty zakończy
wielkie, narodowe czytanie.
W piątek, 31 sierpnia, o godz.

sta partnerskiego Taurogi oraz
bełchatowska grupa folklorystyczna Rajka.
Publiczność będzie miała
możliwość darmowego spróbowania pysznego jabłecznika, który specjalnie na koncert
upiecze bełchatowska restauracja "Kubuś". To jednocześnie
zapowiedź tegorocznego Festiwalu Sztuki Jabłka, któremu
towarzyszą konkursy, objęte
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Bełchatowa – części osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice
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/224/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Bełchatowa – części osiedli: Politanice, Binków i Zdzieszulice
w dniach: od 23 sierpnia 2018 do 12 września 2018r.
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 7 września 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 26 września 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
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Czwarta edycja Letnich
Koncertów ze Stypendystami
startuje w niedzielę, 12 sierpnia. Rozpocznie cykl czterech
imprez pokazujących dokonania rodzimych artystów. – Cieszę się, że młodzi bełchatowianie mają możliwość zaprezentowania się w swoim mieście – mówi Mariola Czechowska,
prezydent
Bełchatowa. – To zdolni ludzie, którzy
robią wspaniałe rzeczy, warto
ich zobaczyć, posłuchać i docenić. Zapraszam wszystkich
mieszkańców na sierpniowe
koncerty.

Przegląd Bełchatowski

Z okazji Dnia Energetyka składam
życzenia dla całej społeczności Energetyków
i Elektryków. Życzę Wam spokojnej i stabilnej
pracy zawodowej, satysfakcji i wielu
sukcesów, szczęścia w życiu osobistym
oraz pozytywnej energii każdego dnia
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Siedem drużyn wystartowało w czwartej edycji konkursu „Pływanie na Byleczym”. Fantazja uczestników
- jak zwykle - nie zawiodła. Pływadła przygotowane przez drużyny były zróżnicowane zarówno pod kątem
konstrukcji jaki i tematów. Były motywy bożonarodzeniowe i dotyczące reprezentacji piłki nożnej, czerpano
też z inspiracji bajkowych - Flinstonów i Spider Mena. Wszystkiemu towarzyszył jeden wspólny mianownik świetna zabawa zarówno na wodzie, jaki wśród licznie zgromadzonej na brzegu widowni.

Przegląd Bełchatowski

Za nami IV edycja konkursu
„Pływanie na Byleczym”

Kur Domowy, Włodek Flynstone, Byle Mistrzowie Świata, Spieder Car, Sanie Świętego Mikołaja, Zatonęła Tu, Katamaran Mega Paka i Fleming
- to właśnie między takimi drużynami rozegrała się w ośrodku
Wawrzkowizna walka o miano
najlepszego Byleczego.
- Wybór najlepszej załogi
zawsze jest mega wyzwaniem.
Obserwuję zmagania zawodników już od trzech edycji i zawsze wybranie najlepszego Byleczego stwarza u jury ból głowy - mówi Waldemar Stawowczyk z jury.
Wtóruje mu Rafał Różycki,
który w tegorocznej edycji imprezy, w obradach wziął udział
po raz pierwszy:
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- Do tej pory obserwowałem zawodników z perspektywy widza i dziennikarza rela-

cjonującego tę imprezę. Przyznaję szczerze, nie sądziłem,
że ocena to taki twardy orzech
do zgryzienia. Wszystkie załogi
stanęły na wysokości zadania i
wykazały się zabawną i imponującą kreatywnością - mówi
dziennikarz Rafał Różycki
Każdej drużynie mierzono czas w jakim pokonała wyznaczoną trasę - w przypadku tego konkursu jednak prędkość to sprawa drugorzędna.
Liczył się wygląd pływadła, elementy charakteryzacji załogantów, a czasem nawet elementy choreograficzno - aktorskie... W tym zakresie bezkonkurencyjni okazali się Byle
Mistrzowie Świata. Na drugiej lokacie uplasowali się zawodnicy z Spider Cara. Trzecie
miejsce „wypływał” sobie duet
na Saniach Świętego Mikołaja. Wśród nagród indywidualnych bezkonkurencyjnym oka-

zał się Kur Domowy - jego pływadło z deski do prasowania i
talerze w roli wioseł zaskarbiły sobie nie tylko przychylność
jury, publiczność również ubawiła się podczas tego występu
znakomicie!
Organizatorzy - Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania pamiętali także o licznie zgromadzonych widzach - dla nich
przygotowano konkurs pływania na materacach i kajakach.
Najmłodsi oblegali stoisko z
animacjami Ośrodka Realizacji Inicjatyw.
Poza dobrą zabawą, IV edycja konkursu w „Pływaniu na
Byleczym” miała też wymiar
charytatywny - podczas imprezy zbierano pieniądze na
leczenie Julii Spalińskiej, która zmaga się z lekooporną padaczką. Udało się zebrać ponad 2 tys 600 zł. 

Zapaśnicy GKS-u
w kadrze wojewódzkiej
Czterech zapaśników z sekcji
zapaśniczej GKS Bełchatów, zostało wyróżnionych przez powołanie ich do kadry wojewódzkiej.

nicy zostali docenieni - mówi
trener Janusz Wastowski

Na obóz kadry jadą:
-Dominik Proszak
- Z reguły było tak,że w kakategoria wagowa do 100 kg
drze województwa łódzkiego
nie było żadnego zawodnika -Jakub Rzepecki do 75 kg
GKS Bełchatów albo zaledwie -Dominik Stasiak do 62 kg
dwóch. W tym roku moi zawod- -Aleksander Kaniowski do 52 kg

Przegląd Bełchatowski
Przegląd Bełchatowski

Farmaceuta
Farmaceuta radzi
radzi
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tobie. Jeśli się ją źle dobierze lub
przedawkuje, zamiast poprawić
samopoczucie i zdrowie – może
zaszkodzić.

gnezu, więc łagodzi stres, nerwice
i nadmierną pobudliwość.
 MAGDALENA – wykorzystywana w chorobie wrzodowej żołądka
i dwunastnicy, problemach z droPrzegląd najpopularniejszych
gami żółciowymi. Zalecana w nerwódlek
leczniczych
deponuje się na ścianach wicach i otyłości.
Poprawiają
zdro-  MIESZKO – pobudza apetyt,
oskrzelisamopoczucie
także podczasi wydewie.chu.
Każda z nich ma inne dziaułatwia trawienie, pomaga w załanie.
• Wypłucz jamę ustną w celu burzeniach nerek i układu moczousunięcia cząsteczek leku, wego. Stosowana w przewlekłych
 JAN
– się
szczawa
które
w niejwodorowęglaosadziły, aby i alergicznych nieżytach dróg odnowo-wapniowa z zawartością dechowych, pylicy, dychawicy
nie przeniknęły do krwi. Pochlorków, ma silne działanie mo- oskrzelowej, a także w rekonwalestępowanie takie w przypadczopędne, dlatego jest wykorzy- scencji po zapaleniu płuc.
ku sterydów wziewnych jest
stywana w leczeniu chorób nerek  WIELKA PIENIAWA – zawiera
wymagane,
w przypadku
poi dróg
moczowych,
idealna w kawiele wodorowęglanów: wapnia,
zostałych
leków
– zalecane.
micy
nerkowej.
Stosuje
się ją w żelaza, magnezu, potasu, sodu i
cukrzycy i miażdżycy (w połącze- pierwiastki śladowe, których częmgr
farm. wpływa na ob- sto brakuje w codziennym pożyniu z wodą
Zuber
niżenie poziomu
cukruSosnowska
i choleste- wieniu, a są niezbędne do właściMagdalena
rolu we krwi).
wego funkcjonowania organizmu.
 JÓZEF – podobnie jak woda Dlatego sprawdza się w przewleJan ze względu na działanie mo- kłym stresie, nerwicach i depreczopędne ma zastosowanie w sji, wzmacnia odporność, chroprofilaktyce i leczeniu dróg mo- niąc przed chorobami. Przydatczowych oraz nerek, w tym ka- na w leczeniu wrzodów żołądka
micy nerkowej. Oczyszcza nerki z i dwunastnicy, chorób kardiolotoksyn.
gicznych, układu krwionośnego i
 ZUBER – unikatowa w Europie trzustki. Ma świadectwo jakości
szczawa o bardzo dużej minerali- wystawione przez Instytut Leków
zacji. Ma działanie żółciopędne i w Warszawie.
żółciotwórcze, doskonale spraw-  FRANCISZEK – pomaga w chodza się w leczeniu schorzeń wą- robie wrzodowej, przewlekłych
troby i dróg żółciowych. Skutecz- nieżytach żołądka i dwunastnina w przypadku nadkwasoty, cho- cy oraz w niektórych problemach
roby wrzodowej żołądka i dwu- z drogami żółciowymi. Polecana
nastnicy. Obniża poziom chole- jest odchudzającym się, mającym
sterolu i cukru we krwi. Pomoże zaparcia oraz niedobory jodu.
pozbyć się zbędnych kilogramów.  HENRYK – wskazana w przy SŁOTWINKA – szczawa stoso- padku nadkwasoty, chorób dwuwana w leczeniu schorzeń prze- nastnicy, wrzodów żołądka i zawodu pokarmowego. Ma działa- burzeń przemiany materii. Wsponie przeciwalergiczne i bakterio- maga leczenie cukrzycy i schożyczą
bójcze. Pomaga usuwać metale rzeń dróg żółciowych. Uzupełnia
ciężkie z organizmu. Ze względu niedobór jodu w organizmie.
na dużą zawartość wapnia przydatna w leczeniu osteoporozy i
mgr farm
urazów kostnych. Zawiera nieMagdalena Sosnowska
zbędne dla organizmu ilości ma-

Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

WODY LECZNICZE

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

- jak korzystać z ich uzdrawiających
właściwości
Zasady
prawidłowej inhalacji

Większość pacjentów korzysta z małych inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych, które
mieszczą się w kieszeni.
Tych pierwszych można błyWody klasyfikowane
jako
leczskawicznie
użyć w każdej
chwili.
nicze
mająjest
przeważnie
dużo skowięIch
wadą
konieczność
cej składników
mineralnych
niż
ordynowania
początku
wdechu
inne (od 2000 nawet do 24 000
z pobieraniem leku. Jeśli obie te
mg/l) i właśnie temu zawdzięczaczynności nie zostaną zsynchroją swoje silne właściwości teranizowane,
peutyczne. zbyt mała ilość leku
trafi do oskrzeli, a nawet może
w ogóle
dolecznicze
nich nie dotrzeć.
Wody
należą doCzęnastym
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przez
turalnych
wódpopełnianym
podziemnych.
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inhalatorów
ciPochodzą z głębokich
warstw
wodonośnych jest
odizolowanych
od
śnieniowych
także krótki,
zanieczyszczeń
środowiska
zepośpieszny
wdech
i zbyt szybkie
wnętrznego, dlatego
są pierwotwydmuchiwanie
powietrza.
nieUżywając
czyste, mają
stały neutralny
inhalatorów
proszskład chemiczny
i dużą
zawarkowych,
nie trzeba
koordynotość
niektórych
składników
miwać początku wdechu z uwalneralnych. Znajdujące się w nich
nianiem leku. Jego dawkę przypierwiastki tworzą związki wystęgotowuje
się przed rozpoczępujące w rozmaitych stężeniach i
ciem
inhalacji
proporcjach
(np.(np.
wapńwkładając
i magnez
do
urządzenia
kapsułkę
lubkilku
też
mogą występować w ilości

przesuwając dźwignię). Preparat ma postać proszku, który
podczas wdechu trzeba wciągnąć z zagłębienia połączonego
z ustnikiem. Inhalatory proszgramów
litr wody,wsód–
nawet
kowe
sąna
prostsze
obsłudze.
kilkunastu).
niektórych
woAle
i tu jestWpewien
problem.
dach sąmusi
również
gazy:
dwutlenek
Chory
mieć
wystarczająwęgla, siarkowodór, radon.
co
dużo siły, aby jego wdech porwał cząsteczki leku i zaniósł je
W zależności od zawartości
do
oskrzeli.i ich
Przywzajemnej
zaawansowaminerałów
pronej
astmie,
słabych
porcji przynoszą ulgęmięśniach
w wielu
oddechowych,
zaburzeniach
chorobach. Poprawiają
metaboneurologicznych
nie
jestchorobę
w stalizm, pomagają leczyć
nie
tego zrobić.
takiej sytuwrzodową,
nieżyt W
żołądka,
nerki
acji
najlepszym
rozwiązaniem
i walczyć
z cukrzycą.
Wody lecznicze
najczęściej
pija się podczas
są
elektryczne
inhalatory
do neleczenia uzdrowiskowego
(najbulizacji.
Korzystając z nich,
korzystniej
działają
te pite bezchory
po prostu
spokojnie
odpośrednio
ze źródła),
które zwydycha
aerozolem
zawierającym
kle trwa
21 dni.
Alesłużą
w przypadku
lek.
Aparaty
takie
nie tylniektórych chorób przewlekłych
ko do podawania różnych far(przewodu pokarmowego, nerek)
maceutyków,
ale także do rehaleczenie trzeba kontynuować w
bilitacji
dróg oddechowych.
domu, kupując
zaleconą przezNalewilżają
je,
oczyszczają
z wydziekarza wodę (w butelce lub
karto-

Dotyczą inhalatorów ciśnieniowych i proszkowych, które są stosowane nie tylko w astmie oskrzelowej, ale także w innych chorobach płuc, np. w
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) czy rozstrzeniu oskrzeli.
• Oczyść oskrzela, odkrztuszając to, co w nich zalega.
• Zrób głęboki wydech.
• Włóż ustnik inhalatora do
ust, kierując jego koniec na
tylną część gardła, na języczek. Ustnik, który trzeba
ściśle objąć wargami, powinien leżeć płasko na języku.
nie)
w głęboki
specjalistycznym
sklepie
• Weź
wdech. Jeśli
użybądź aptece. Jednak tylko niewasz inhalatora ciśnienioweliczne spośród wód leczniczych są
go, rozpoczynając go, jeddostępne poza pijalnią.
nocześnie naciśnij przycisk
uwalniający
lek zlecznicze
kanisterJak
działają wody
ka (uwaga:
ma wpływają
być skieroWody
lecznicze
w
wany
do góry).
Gdy posługuistotny
sposób
na fizjologię
orgajesz Mogą
się dozownikiem
prosznizmu.
neutralizować
albo
zakwasić
żołądka,
zwiękkowym,treść
przed
rozpoczęciem
szyćinhalacji
lub ograniczyć
wydzielanie
przygotuj
dawkę
moczu
pH. Przyleku.i zmienić
Wdech jego
powinien
być
śpieszają
jelit, wpływają
wolny pracę
lub szybki,
zależnie na
od
gospodarkę
wodno-elektrolitotypu urządzenia,
ale zawsze
wą, uzupełniają niedobór okregłęboki.
ślonych minerałów. Właśnie dla• Wyjmij ustnik (dotyczy to
tego przy wyborze wody lecznii zaczejwiększości
nie wolno inhalatorów)
kierować się tylko
trzymaj
powietrze
w płucach
smakiem
czy
opinią innych.
Taok. 10 sekund.
kie na
postępowanie
jest dość ryzy• Wydmuchnij
powietrze
ustakowne.
To, że woda
komuś pomoto powoli,
ponieważ
gła,mi.
nie Rób
znaczy,
że pomoże
także
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Zdrowych,
rodzinnych
i pełnych radości
Świąt Wielkiej Nocy,
a także mnóstwa
optymizmu na wiosnę

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST

Ł
O
A
D
C
O
A
B
K
O
E
W
T
P
A
A
BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII
APTEKA
VII
ZELÓW ul. Poznańska
1a | czynna:MEDEST
pn.- wt., czw.- pt.:
8 -16

, śr. 800 - 1600
ZELÓW ul. Poznańska 1a | czynna: pn.- wt., czw.- pt.: 830-1630, śr. 800 - 1600
30

30

apteka internetowa: e-medest.pl
apteka internetowa: e-medest.pl
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APTEKA
MEDEST
VIII
APTEKA
MEDEST
VIII
BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka
8 | czynna:
NON STOP 24h
(również w niedziele i święta)

Przegląd Bełchatowski

farmaceuta radzi
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Przegląd Bełchatowski
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Kongres górniczy pod
13
patronatem
Premiera
INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ W POWIECIE
BEŁCHATOWSKIM

na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń, zmienionego
MRiRW ważne
z dnia 9dla
luteTrzydniowe
obrady rozporządzeniem
odbę- zostaną tematy
go- lobranżowa se
go 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).
dą się tradycyjnie w bełchatow- spodarki, związane z przyszło- cza, podczas k
skiej
hali widowiskowo
– sportościąPowiatowego
najtańszego
źródła Weener- dukty i osiągni
Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu ochronę stad świń przed ASF Od kwietnia 2018 r.
– prowadzone
będą, przez
inspektorów
Inspektoratu
jakim
jest węgiel
brunatny. ją firmy sektor
wej. planowe
Przewidziane
jest uczest- w gii,
w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcja- terynarii w Bełchatowie,
kontrole weterynaryjne
zakresie
spełnienia
ww. wymagań.
Omówiona zostanie
m.in. rola i elektroenerge
kilkuset
osób, w tym
mi w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami Postępowanie wnictwo
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości
- na podstawie
przedstawicieli
prestiżowych
węgla brunatnego
w krajach
euOrganizator
i ochronnym).
przepisów ustawy
z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt
oraz
ośrodków
naukowych
oraz osób ropejskich i na świecie, inwesty- su jest spółka
zwalczania chorób
zakaźnych
zwierząt:
związanych z branżą górniczą i cje w nowe złoża, czy wykorzy- i Energetyka
Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:
energetyczną
z kraju i zagranistanie węgla
brunatnego
w spo- na, Kopalnia W
1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości
w spełnianiu
powyższych
wymacy, m.in.weterynarii:
z Kanady, Japonii, Nie- sób niekonwencjonalny.
Bełchatów oraz
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospo- gań, powiatowi lekarze
Belgii,
Bułgarii.
Tradycyjnie
jednymz nakaz ele- Inżynierów i Te
darstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
1. zgodnie z art. 48miec,
b ust. Austrii,
1 pkt 1 ww.
ustawy
będą wydawać decyzje
administracyjne
W trakcie
kongresu
podjęte
mentówlubkongresu będzie wie- twa Oddział w
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolzem usunięcia uchybień
w czasie
nie dłuższym
niż 5 miesięcy;

Ważne daty: od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

BEŁCHATÓW

Oferta ważna od 07.08 do 11.08.2018 r.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Po ponad 4 latach rodzina 37-latka, który utonął w ba
na mocy którego ubezpieczyciel ﬁrmy zatrudniającej
odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ostateczny wyrok w s
za śmiertelny wyapde

Przygotowywany jest program wsparcia ﬁnansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków ﬁnansowych będzie realizowana przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych ma wynosi 131,40 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok
nieutrzymywania świń: Tragiczna sprawa sięga 2013
1. za każdą świnię,roku.
w gospodarstwach
utrzymujących
10 września,
37-latek do
z 50 świń,
2. w gospodarstwach
utrzymujących
50 świń, w
wsparcie będzie wypłacane maksymalgminy
Rząśniapowyżej
zanurkował
nie za 50 sztuk. Powiatowy
basenie w Solparku, niestety,
najprawdopodobniej w wyniku
Lekarz Weterynarii
w Bełchatowie
przypomina!!!!!
zasłabnięcia
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Przegląd Bełchatowski

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:
1. 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok
dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2. 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3. 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej
przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
4. 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,
chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

2. zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
3. zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
4. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
5. nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo
spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

z miasta i regionu

no żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do
innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują
te czynności tylko w danym (jednym) gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się
afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie
obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna
być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1
m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń
w gospodarstwie w systemie otwartym.

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

0

1 szt.

ZESZYT OKŁADKA
LAMINOWANA A5,
16 KARTEK, KRATKA,
LINIA
Majewski

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

2999
1 szt.

PLECAK
JEDNOKOMOROWY
4 KIESZENIE
Kredania

999
1 szt.

T-SHIRT DZIECIĘCY
BIAŁY
J&J Trend
4-16 lat

999
1 szt.

SPODENKI
DZIECIĘCE
SPORTOWE
różne rozmiary
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SZKOLNE
WYPRAWY

79
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BIURO POSELSKIE
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1
97-400 Bełchatów

pn., śr., czw. 1530-1830

DARMOWE
PORADY PRAWNE
środy godz. 1600-1700
Zapraszam!

Małgorzata Janowska
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Przegląd Bełchatowski

Poseł na Sejm RP z Bełchatowa

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Bełchatowie
7arów. Cena 68 000zł.
Tel. 601-831-509

sie, ogrodzona z altanką i dwiema
studniami. Pow. 1400m2.
Tel. 508-840-416

Sprzedam uzbrojoną (woda, światło) działkę budowlaną o pow.
30-arów w Wólce Łękawskiej oraz
las o pow. 3Ha
Sprzedam działkę budowlaną 12
ar ogrodzoną Dobrzelów przy Beł- Tel. 572-913-318, 882-053-165
chatowie. Cena 85 000.
Sprzedam działkę rolno-budowlaTel. 501-982-738
ną o pow. 20ar oraz działkę leśną
Sprzedam pilnie działkę rolno-bu- o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
dowlaną przy ul. Zdzieszulickiej o miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826
pow. 59arów.
Tel. 536-853-661
Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Sprzedam 3 działki w pasie zabu- Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
dowy (siedlisko gm. Kamieńsk) o
Tel. 536-560-707
wym 2,26h
Tel. 505-637-471
Sprzedam działkę ok. 4800m2
leśno-budowlaną (w tym
Sprzedam działkę budowlną w
ok.1200m2 części budowlanej)
Wadlewie o pow. 3200m2. Działka położona jest przy trasie Piotr- obręb Nowy Świat-Ludwików.
Bardzo atrakcyjna cena!
ków-Łask, 18km od Bełchatowa.
Tel. 693-045-757
Prąd i woda przy działce. Cena
do uzgodnienia.
Sprzedam działkę budowlaną w
Tel. 44 632-57-91, 721-997-484
Bełchatowie na ul. Żytniej, pow.
961m2, Wod-Kan, prąd, C.O.,
Sprzedam działkę budowlaną w
Grębocinach koło Zelowa (dojazd droga utwardzona kostką betonood ul. Słonecznej w Łobudzicach) wą, cena 179 000zł.
Tel. 784-553-615
pow. 4492m2, cicha okolica, las,
rzeka.
Sprzedam działkę budowlaną o
Tel. 508-840-416
pow. 30ar (30x100), położona w
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85ha w miejscowości Buj- uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przyny Książe, przy Zalewie Patyki.
lega do ul. Granicznej.
Tel. 601-150-086
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę w Kielchinowie
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Działka zadbana ze starym
Tel. 44 632-58-99
domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm.
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny Widawa.
Tel. 698-102-509
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę budowlaną
z lasem o pow. 1,17ha w miejSprzedam zadbaną działkę letniscowości Zawadów w pow. bełskowo-rekreacyjną we wsi Fauchatowskim (10km od Bełchatostynów, gm. Zelów, w niedalekiej
wa) w obrębie 6km znajduje się
odleglości Uroczyska Św. Ługi
Góra Kamieńsk. Działka w cikoło Szczercowa. Działka w le-

chej okolicy. Istenieje możliwość
zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Działki budowlane w Kielchinowie sprzedam. Prąd i woda w
działce pow. 1700 m2, warunki
zabudowy z 2017r.
Tel. 605-088-255
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow. 180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności
gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w centrum na
osiedlu domków jednorodzinnych w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszytskie media.
Tel. 607-887-626, 536-853-661
Sprzedam dom na działce
40-arowej wraz z dwoma budynkami produkcyjno-usługowymi
dla rolnictwa-Wólka Łękawska 9
Tel. 572-913-318, 882-053-165
Sprzedam lub zamienię dom
jednorodzinny pow. 110M2 na
mieszkanie w bloku.
Tel. 511-946-572
Sprzedam mieszkanie pow.
70m2 na os. Przytorze, mieszkanie z antresolą.
Tel. 781-985-816
SPRZEDAM- mieszkanie NOWE
tak(!) =50,3m2 gotowe do zamieszkania. OFERTA warta(!)
uwagi- Osiedle „Przytorze”.
Tel. 692-319-209
Sprzedam mieszkanie pow.
70M2 w bloku w Bełchatowie,
os. Przytorze, ul. Słowackiego, 4p z antresolą. Cena przystępna.
Tel. 518-420-681
Sprzedam mieszkanie os.
Okrzei, M-3 po remoncie. Atrakcyjna cena.
Tel. 607-887-626

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
codziennie
2. Podesty ruchome
27.08.2018
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
27.08.2018
4. Wózki widłowe z egzaminem UDT
27.08.2018
5. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
27.08.2018
6. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
27.08.2018
7. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
31.08.2018
8. ADR podstawowy
23.08.2018
9. ADR cysterny
24.08.2018
10. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty.
18.08.2018
11. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
31.08.2018
12. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
31.08.2018
13. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób) codziennie lub weekendy

Pokój do wynajęcia Bełchatów,
os. Olsztyńskie dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Sprzedam młode owce i jagnięta
Tel. 44 681-75-20
Sprzedam 6-miesięcznego byczka, rasa mięsna.
Tel. 667-808-246
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Betoniarkę 180l nowa
oraz silnik 3 KW
Tel. 721-302-601
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

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

Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Poszukuje pracy dodatkowej
sprzatanie domów, mieszkań
, mycie okien itp. Bełchatów i okolice +15km .
Tel: 725-162-097

MOTORYZACJA
Sprzedam Volkswagena Polo 1,4
benzyna, rocznik 2009, salon Polska, bezwypadkowy, pierwszy
wlasciciel, przebieg 52 000 km.
Tel. 698-793-795
Sprzedam Mazdę Premacy DITV
„Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
El.szyby i lusterka , klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 , Radio sterowane z kierownicy.
Cena : 3900 zł
Tel. 518-940-757
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Przyjmę osoby do roznoszenia
ulotek. Praca od pon-czw, godz.
8-16. Osoby pełnoletnie.
Tel. 508-625-091

Oferuje prasowanie ubrań u siebie w domu z dowozem i odwozem na terenie Bełchatowa oraz
sprzątanie domów, mieszkań
, mycie okien itp. bądź też drobna opieka nad starszą osobą. Bełchatów i okolice +15km .
Tel: 725-162-097
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664

Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664
Balustrady, Bramy, Ogrodzenia
kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793
Sprzątanie mieszkań, domów,
biur, lokali, posesji, działek, mycie
okien, prasowanie, pielęgnacja
ogrodów i wiele innych prac potzebnych do utrzymania porządku
i czystości. Bełchatów i okolice.
Agnieszka
Tel. 884-826-252
Zabijamy komary i kleszcze.
Profesjonalne opryski twojej
działki.
Tel. 793-689-090
OGRÓD od A-ranżacji
do Ż-ywopłotu
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów
i terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża,
rekultywacja terenu, wertykulacja
i aranżacja, stzryżenie trawników i
formownie żywopłotów. Przycinanie
drzew, nasadzenia roślin, nawożenie roślin, opryski, usuwanie kretowisk. Sprzątanie ogrodów po zimie,
wygrabianie liści i inne prace ogrodowe. W pięknym ogrodzie marzenia się rodzą i spełniają. Oferta
skierowana do odbiorców indywidualnych instytucji, ﬁrm, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

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

SPRZEDAM
Wyposażenie:
ABS, Elektryczne szyby przednie, Poduszka
powietrzna kierowcy, Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja automatyczna, CD, Elektrycznie
ustawiane lusterka, Poduszka powietrzna pasażera, Alarm, Czujniki parkowania tylne, Relingi
dachowe, Centralny zamek, Immobilizer, Radio
fabryczne, Komputer pokładowy, Wielofunkcyjna kierownica, Hak

tel. 506 592 305
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Pragnę złożyć serdecznie podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 w Bełchatowie, koleżankom i kolegom oraz wszystkim uczniom, którzy byli
razem z nią przez ponad 20 lat.
Szczególne podziękowanie:

1) Małgosi Szewczyk
2) Wioli Cieślik
3) Basi Kaczorowskiej
za wszelką pomocą i wsparcie w trudnych chwilach mojej
córki Iwonki Chojnackiej

- Mama Iwonki

Podziękowanie
Pragnę złożyć serdecznie podziękowania
pani Ordynator Anecie Pukaczewskiej
- Wolińskiej, panu Dr. Andrzejowi Łucińskiemu,
pani Dr. Kaszewskiej oraz pozostałym lekarzom i personelowi medycznemu z Oddziału
Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie za troskliwą i profesjonalną opiekę
medyczną, życzliwość, fachowość i wielkie
zaangażowanie w ratowanie życia mojej
córki Iwony Chojnackiej
- Mama Iwonki

Jak nadać
ogłoszenie drobne?

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

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

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

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

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania
ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.
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Bezwypadkowy samochód z polskiego salonu, użytkowany przeze mnie przez ostatnie 5 lat. Na karoserii nosi znaki codziennego użytkowania (drobne rysy), bez znamion korozji. Zadbane wnętrze, tapicerka bez zarzutu, czysta, bez jakichkolwiek
uszkodzeń. Miesiąc temu wymienione
układ hamulcowy (bębny, klocki, tarcze),
zregenerowany rozrusznik z gwarancją na
12 miesięcy.

Podziękowanie

Przegląd Bełchatowski

Dam zlecenie podwykonawcom
lub brygadom na prace dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do pracy fachowców w/w zawodach.
Tel. 726-325-664, 698-308-180

USŁUGI

Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
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EKO-GROSZEK
U nas kupisz

NARATY

Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych | Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi
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