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Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl
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Stawowczyk
bezkonkurencyjny
na Mistrzostwach
Świata w Niemczech

BEŁCHATOWSKI

ELEKTRO SKLEP

GAZETA
BEZPŁATNA
numer: 5/2019(246)
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nakład:

10.200 egzmeplarzy

PROMOCJE!
NAJWIĘKSZY WYBÓR DRZWI, OKIEN, PANELI
Bełchatów, ul. Piłsudskiego 15, piętro 1 (naprzeciwko Urzędu Skarbowego)
tel. 44 632 30 99, www.belchatow.majsterplus.com

OTWARTE: pn-pt: 8:00-17:00, sob 8:00-13:00
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Nauczyciele
mówią DOŚĆ!!!
nowo otwart sklepy elektryczny
w bełchatowie

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
codziennie
15.03.2019
2. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
3. ADR Podstawowy, ADR cysterny
15.03.2019
4. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
23.03.2019
29.03.2019
5. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
6. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
29.03.2019
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
29.03.2019
8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
29.03. 2019
9. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
codziennie
10.SzkolenieokresowedlakierowcówZawodowych(przewózrzeczy/osób) codziennielubweekendy

UWAGA!!! Istnieje możliwość do-

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

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

2

Dwaj pijani mężczyźni na zmianę kierowali oplem astrą podróżując ulicami Bełchatowa. „Pijacką” jazdę przerwał sędzia bełchatowskiego sądu, który swoim samochodem zajechał im drogę i poinformował policję. Okazało się, że każdy
z kierowców miał w organizmach ponad 2 promile alkoholu.

Przegląd Bełchatowski

Sędzia złapał
pijanego kierowcę

Bełchatowscy policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 26-latka, który odpowie za kierowanie vw golfem w stanie nietrzeźwości i w
okresie obowiązującego zakazu prowadzenia
pojazdów. 42-letni pasażer był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności.

Kierowca z 3 promilami,
a pasażer poszukiwany

du nie było powietrza. Kiedy
mundurowi skontrolowali kieGdy mężczyźni zatrzymarowcę okazało się, że 26-latek
ma w swoim organizmie poli się na parkingu przy ul. Czynad 3 promile alkoholu oraz
żewskiego sędzia zajechał im
sądowy zakaz prowadzenia
drogę, by uniemożliwić dalszą
pojazdów mechanicznych. Jejazdę i zaalarmował policję.
go42-letni kolega, wyraźnie zaskoczony kontrolą policyjną,
- Policyjne badanie stanu
okazał się osobą poszukiwatrzeźwości wykazało, że obaj
ną do odbycia kary pozbawiekierowcy astry, w wieku 42 i 50
nia wolności. 26-letni notowalat mieli w organizmie ponad
ny wcześniej mieszkaniec podwa promile alkoholu. Dodatwiatu bełchatowskiego trafił
kowo 50-latek posiada już dwa
do policyjnego aresztu. Usły1 marca 2019 roku, tuż
zakazy dożywotniego prowaprzed godziną 6.00 dyżurny szał już zarzuty. Za kierowanie
dzenia wszelkich pojazdów
bełchatowskiej policji otrzy- autem w stanie nietrzeźwości i
mechanicznych - dodaje Kamał zgłoszenie o nietrzeźwym w okresie obowiązującego zaszewska.
kierowcy vw golfa, który prze- kazu prowadzenia pojazdów
mieszczał się ulicami Bełcha- grozi kara do 5 lat pozbawieBełchatowianie trafili do towa. Policjanci skierowani nia wolności i wysoka grzywpolicyjnego aresztu, a po wy- we wskazany rejon odnaleź- na. 42-letni pasażer vw golfa,
trzeźwieniu usłyszeli zarzuty. li auto na ulicy Pabianickiej. poszukiwany do odbycia kary
Za kierowanie autem w sta- VW golf stał zaparkowany na pozbawienia wolności, trafił
Zdarzenie miało miejsce 4 policjantów, że nietrzeźwych
nie nietrzeźwości i w okresie podjeździe wulkanizacyjnym. do aresztu w Piotrkowie Trymarca. Około godziny 13.30 dy- mężczyzn poruszających się
obowiązującego zakazu pro- W lewym przednim kole pojaz- bunalskim. 
żurny bełchatowskiej policji oplem astrą zauważył na stacji
wadzenia pojazdów grozi kara
otrzymał zgłoszenie o nietrzeź- paliw przy ulicy Piłsudskiego,
POMIAR
wych kierowcach opla astry, gdy tankowali auto. Tam też od do 5 lat pozbawienia wolności
NAPRAWA
którzy przyjechali na teren jed- jednego z nich wyczuł woń alko- i wysoka grzywna. O ich dalMONTAŻ
nej ze stacji paliw w mieście.
holu. Zapytał czy to on kierował szym losie zadecyduje sędzie,
U
KLIENTA
tym
razem
już
na
sali
sądowej.
oplem. Słysząc te słowa męż- Tym razem postawą godną czyzna zamienił się miejscami Jak się okazało w astrze poZelów, ul. Sportowa 6
naśladowania wykazał się Sę- z pasażerem astry i razem od- dróżował również trzeci mężtel. 604 234 445
czyzna,
który
w
stanie
upojedzia Sądu Rejonowego w Beł- jechali – wyjaśnia przebieg zdachatowie, który uniemożliwił im rzenia Iwona Kaszewska z KPP nia alkoholowego spał na tyl533 959 785
nym siedzeniu. 
dalszą podróż. Poinformował w Bełchatowie.
www.mar-plan.pl

PRACUJ JAKO OPIEKUNKA
SENIORÓW W NIEMCZECH
SPOTKAJ SIĘ Z REKRUTEREM W BEŁCHATOWIE
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MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY,

UL. CZAPLINIECKA 19A, BEŁCHATÓW
www.promedica24.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
PIOTRKÓW TRYB. UL. NARUTOWICZA 94/96 lok. 5 tel. 501 355 924

www.ogloszeniabe

Nauczyciele podjęli decyzję o terminie strajku, zaplanowano go na 8 kwietnia. Data przypadkowa nie jest, bo praktycznie zbiega się z początkiem egzaminów gimnazjalnych, które ruszają 10 kwietnia. Zanim do strajku dojdzie, nauczyciele
będę musieli wypowiedzieć się w referendum strajkowym, wiemy kiedy takowe odbędzie się w szkołach miasta i powiatu.

Strajk szkolny. Nauczyciele mówią „DOŚĆ”!
to, bo przecież to dotyczy przyszłości ich dzieci. Nie chcemy
być osądzani, bo my również
jesteśmy rodzicami. Zdajemy
sobie sprawę, że strajk będzie
ciężkim orzechem do zgryzienia – mówi Katarzyna Strzelecka z Międzyzakładowej Komisji Wolnych Związków Zawodowych Solidarność Oświata i dodaje: - Nigdy nie było wśród naZAMÓW
USŁUGĘ
PRANIA:
uczycieli
takiej
jedności.

do pracy. Oznacza to, że nie
będzie lekcji, ale także nie będzie komu wydawać obiadów w
szkolnych stołówkach i przedszkolach. Zgodnie z ustaleniami, dzieciom, które będą przychodzić do szkoły opiekę powinien zorganizować dyrektor
placówki.

Przypomnijmy: Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga
się podwyżki
JEDYNA
PRALNIA dla pracowniStrajk ma przybrać formę ków
oświaty na poziomie
1000
W
WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM,
ul. Przemysłowa
5/A4
nieprzystąpienia
nauczycieli, zł netto do wynagrodzenia zaPIORĄCA DYWANY METODĄ
97-400
BEŁCHATÓW
ale także
pozostałych
pracow- sadniczego na wszystkich stop00
00
NA WSKROŚ
W zawodowego.
KĄPIELI
pn.-pt.: 9 oświatowych
-17
ników placówek
niach
awansu


że do akcji protestacyjnej może
przystąpić nawet ponad 80 proc.
szkół. Najwięcej w naszym województwie. W łódzkim wskaźnik
szacowany jest na 88 proc. co
jest jednoznaczne z tym, że nasz
region ma najwyższa strajkową
mobilizację w Polsce.

że to nie jest w ich kompetencji,
bo środki finansowe przyznaje organ prowadzący. Nie mając pieniędzy nie mogą spełnić
żądań związkowych – wyjaśnia
Marianna Wasiak – Zbrojewska
- prezes Zarządu Oddziału ZNP
w Bełchatowie.

25 stycznia 46 placówek w
powiecie bełchatowskim weszło w spór zbiorowy z dyrektorami szkół i przedszkoli, później odbyły się rokowania, które trwały do 31 stycznia, te również zakończyły się fiaskiem i
protokołem rozbieżności

Po etapie rokowań, rozpoczął się etap mediacji, które prowadziły zarówno bełchatowski oddział ZNP jak i Solidarność Oświata – i te działania nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Wczoraj na szczeblu ogólnopolskim zapadła decyzja o strajku.

Licencjonowany trener ogólnopolskiej sieci szkół będzie uczył szybkiego
czytania, koncentracji uwagi i technik efektywnego uczenia się

DLA AMBITNYCH

Jeśli marzysz o świetnym wyniku na egzaminie 8-klasisty i na maturze, marzysz o studiach, błyskotliwej karierze i dochodowej pracy
– koniecznie poznaj profesjonalne i unikalne narzędzia, techniki i metody efektywnego uczenia
się! Ich skuteczność jest potwierdzona naukowo
m.in. przez Akademię Marynarki Wojennej!

DYSLEKTYCY ZYSKUJĄ PODWÓJNIE

Niektórzy mówią, że jestem najlepszym
trenerem, jakiego spotkali – bo potraﬁłam odmienić ich rzeczywistość. Może tak faktycznie
jest. Pracuję z wybitnymi uczniami i studentami, którzy chcieli jeszcze bardziej usprawnić
proces uczenia się – żeby szybciej się uczyć,
także języków obcych, żeby pamiętać nie tylko do egzaminu, ale i potem, gdy już będą w
swoim gabinecie lekarskim czy w kancelarii.
Pracuję z dorosłymi na kierowniczych stanowiskach, wspierając ich efektywność i zapamiętywanie ogromnych ilości informacji (także na potrzeby np. wystąpień publicznych, podczas których czytają ze swojej pamięci, jak z otwartej
księgi). Ale ze szczególną estymą podchodzę
do pracy z dyslektykami. Wielu zaczynało zajęcia ze mną z potwornymi trudnościami w czyta-

CZY TO NA PEWNO DLA MNIE?

Jeśli zadajesz sobie to pytanie dobrze się
zastanów. Bo to, czego cię nauczę na Kursie
szybkiego czytania, koncentracji uwagi i technik efektywnego uczenia się odmieni twoją rzeczywistość. Jeśli lubisz znudzony ślęczeć długie godziny nad książkami; lubisz zakuwać, zarywać noce przed sprawdzianami czy egzaminami; jeśli lubisz stres przed kolokwiami albo

M

nadgodziny w pracy nad sprawozdaniami i raportami – TEN KURS NIE JEST DLA CIEBIE!

Wakacyjny Kurs Szybkiego Czytania,
Koncentracji Uwagi i Technik
Efektywnego Uczenia Się

Wszystko, czego potrzebujesz, by uczyć
się łatwo i szybko, i pamiętać na długo.
To kurs stacjonarny, z licencjonowanym trenerem Akademii Edukacji EDU Szkoła szybkiego
czytania i technik pamięciowych, w małych grupach. Dedykowany uczniom od klasy 7 szkoły
podstawowej, uczniom szkół średnich, studentom i dorosłym. Trwa 18 godzin zegarowych.
Zajęcia w wakacje, w Bełchatowie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

I ZYSKAJ RABAT 30%
oferta ważna tylko do końca marca
BEATA KWIECIŃSKA  PINTOS
EDU Szkoła szybkiego czytania
i technik pamięciowych
www.akademiaedukacji.pl
fb/EDUszybkieczytanie
INFORMACJE I ZAPISY:
belchatow@akademiaedukacji.pl

tel. 795 074 444
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Marzysz o dobrych studiach i świetnej pracy? Na samą myśl o zakuwaniu po nocach przechodzą cię ciarki? A używałeś kiedyś unikalnych
technik uczenia się polecanych przez absolwentów Harvardu i Oxfordu? Jeśli ja spełniłam dzięki
nim swoje marzenia – ty też możesz!
Wydaje ci się, że wiesz, jak się uczyć. Sądzisz, że znasz sposoby efektywnej pracy z tekstem. Wielu tak właśnie myśli i nadal uczy się
„po staremu”. I dziwią się, że nie idzie tak, jak
by chcieli…

Obalam mit geniuszu! Możesz czytać nawet 5 razy szybciej niż dziś i rozumieć tyle
samo albo i więcej. Nauczę cię, jak się skutecznie koncentrować na pracy z tekstem. Pokażę
ci, jak „hakować” swój umysł, żeby uczyć się
szybciej i pamiętać na dłużej. Każdą technikę i
metodę przetrenujemy wspólnie tak, by jej wykorzystywanie na co dzień było dla ciebie przyjemnością.

Michał Bajo
stów już po
atralno – wid

Podczas w
warzystwie z
najważniejsze
letniej działaln

Po raz pierwszy w Bełchatowie:

niu – nawet 48 słów na minutę… Po kursie ich
tempo czytania było ponadprzeciętne! Dyslektyczni licealiści wysyłają mi dziś wiadomości o
kolejnych piątkach i szóstkach w szkole. A dorosły pan Sebastian podczas wręczania certyﬁkatu miał w oczach łzy wzruszenia mówiąc, że
jako dyslektyk nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie tak szybko czytał i wszystko rozumiał i pamiętał z tekstu.
Te dowody skuteczności profesjonalnych
i prostych narzędzi, technik i metod, których
uczę są dla mnie bardziej cenne niż naukowe
badania Akademii Marynarki Wojennej. A specjaliści biją na alarm – problem dysleksji narasta. W jednej klasie może być nawet 3 – 4 dzieci z problemem czytania. To z kolei może powodować kłopoty o podłożu psychologicznym,
w tym dotyczące poczucia własnej wartości. A
szkolne niepowodzenia i brak akceptacji wśród
rówieśników może przekładać się na problemy
wychowawcze.

Szkołę, pro
samorząd pow
skiego, reprez
uczniów. Jakub
teusz Krawczy
dek zaprezent
stoisku różne
ne. Uczniom to
kunowie oraz
Mielczarek i st
Wyczachowski
szard Wasiłek,
rządu ds. Oper
pie Kapitałowe
towali przykła
działań w za
nia zawodoweg

„Od Kofty…
tytuł nosi najn
wa Bajora, to p
dwupłytowego
mym tytułem.
utworów, któr
maczone specj
najlepszych au
rów, pozwoliły
sny, niepowta
ki. Wybrane z
nowo z jego d
są niejako pod
nego dorobku
go aktora i pie

Wszystko jednak wskazuje
- Najczęściej dyrektorzy odna to, że sprawa jest już przesą- Liczymy na to, że rodzice
dzona. Z wcześniejszych szacun- pisywali, że nie mogą spełnić żąków Związku wynika bowiem, dań o podwyżkach, tłumacząc, nas zrozumieją. Apelujemy o

Często słyszę: Dobre studia i kariera to nie
dla mnie, mam za słabe oceny.

oraz przeds

Przegląd Bełchatowski

Jak podkreślił Sławomir
Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego: „strajk będzie do odwołania”. Zanim jednak do niego dojdzie w placówkach odbędą się referenda
strajkowe i to ich wyniki zadecydują o rozpoczęciu protestu.
Broniarz wyjaśnił, że strajk jest
możliwy, jeśli frekwencja w nich
wyniesie co najmniej 50 proc.
i większość głosujących opowie się za strajkiem. W szkołach miasta i powiatu bełchatowskiego referendum zostanie
przeprowadzone 14 i 15 marca.

wieści z powiatu

502 630 624

3 Nasz region
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Rondo u zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wy- 26 lutego Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs
szyńskiego będzie nosić nazwę Strzelców Poleskich. 28 lutego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Kurnosie Drugim. Postępowanie jest wynikiem
taką decyzję podjęli radni na sesji Rady Miejskiej.

Przegląd Bełchatowski

Nowe rondo w Bełchatowie
otrzymało nazwę

Do wyboru patrona nowo
powstałego ronda zgłoszono
dwie propozycje: Strzelców Poleskich i gen. Józefa DowborMuśnickiego. Pierwszą - ostatecznie tą wybraną - zgłosiło
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku
Strzelców Poleskich, które argumentując swój wniosek podkreślało, że nazwanie ronda byłoby dobrym sposobem na uho-

norowanie polskich żołnierzy
i przypomnienie bohaterskiej
obrony Bełchatowa we wrześniu 1939 roku właśnie z ich
udziałem.
Kandydaturę generała Józefa Dowbor-Muśnickieg zgłosiło z kolei Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem”, które podkreślało
nie tylko wybitne zasługi tego

wojskowego, ale również fakt,
że taka nazwa nawiązywałaby
do pozostałych bełchatowskich
rond, które nazwane są imieniem innych generałów wojska
polskiego.
W głosowaniu 17 radnych
zagłosowało „za” propozycją
Strzelców Poleskich, 5 wstrzymało się od głosu. 

odwołania ze stanowiska dotychczasowej dyrektorki – Danuty Barun, która ostatni dzień funkcję
pełniła 25 lutego.

Dyrektor szkoły
w Kurnosie odwołana

Jak informują nas pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów, Danuta Braun decyzją wójta Konrada Koca została odwołana ze
stanowiska w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający rok
szkolny.

funkcją. Kuratorium Oświaty w
Łodzi wydało pozytywną opinię
w tej sprawie. Konkurs na nowego dyrektora szkoły jest otwarty
– czytamy w oficjalnej informacji
przesłanej przez Karolinę Trzcińską z Urzędu Gminy Bełchatów.

- Decyzja jest podyktowana
faktem, że Pani Danuta Braun
nie posiada nieposzlakowanej
opinii, a jest to wymóg podstawowy zawarty w Karcie Nauczyciela. Wobec byłej Pani dyrektor
toczyły się postępowania sądowe w związku z przekroczeniem
uprawnień w związku z pełnioną

W tej chwili dyrektorskie obowiązki zostały powierzone Tamarze Gołuch, nauczycielce ze szkoły w Kurnosie Drugim. 26 lutego
został też ogłoszony konkurs na
stanowisko szefa tej placówki.
Kandydaci na składanie aplikacji
mają czas do 12 marca. 
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umów się
na wizytę

tel.

515-190-003

HODOWY
SERWIS SAMOC26
5-832
tel. 502-

Umów się
na wymianę
oleju markowych
producentów

HIT CENOWY!
WD-40

17,98 zł
AKUMULATOR HERTZ

Niezawodna jakość w dobrej CENIE!

Ź
SPRAW!D!
NAS!
Bełchatów ul. Przemysłowa 12
Zapraszamy: pn.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

W środę 27 lutego Wydział Gospodarczy piotrkowskiego sądu wydał postanowienie o tzw. upadłości dedykowanej spółki „Bawełninka”. Ta decyzja otwiera drogę spółce GBB Invest, do sﬁnalizowania transakcji zakupu galerii. Jak zapowiada Marcin Rzepecki na zakupy będzie można przyjść już za rok!

5

Bawełnianka ruszy
w przyszłym roku

8

„Bawełnianka” nie jest zbyt obciążająca dla tego obiektu. Historia, chyba jedynej wybudowanej i nieuruchomionej galerii w Polsce odbiła się szerokim
echem i trudno tu mówić o pozytywnym wydźwięku tego echa.
Do zmiany z pewnością są też
niektóre elementy graficzne i kolorystyka, która nie oszukujmy
się już „trącą myszką” – wyjaśnia
reprezentant GBB Investment
Jak sam jednak podkreśla,
są rzeczy w tym obiekcie nie-

dów na wyremontowanie nieruchomości, choć nie będzie to
taki klasyczny remont. Wszystkie prace będą „szyte” na miarę procesu komercjalizacji, czyli
- Teraz czekamy tylko na pod konkretnych najemców pouprawomocnienie się tego po- wierzchni. To na ich potrzeby
stanowienia i ogłoszenie go w będziemy realizować prace buMonitorze Sądowym Gospo- dowlane dostosowując wnętrze
darczym. Zgodnie z procedura- do konkretnych boksów – wyjami wtedy mamy 30 dni na doko- śnia Marcin Rzepecki.
nanie zakupu obiektu – mówi
Marcin Rzepecki reprezentująBawełniankę czekają jednak
cy inwestora.
spore zmiany.

- Jak najszybciej rozpoczniemy rozmowy ze spółkami
sieciowymi na temat uruchomienia dostawy mediów - prądu, wody, ciepła. Dostosowanie
obiektu do działalności będzie
wymagać olbrzymich nakła-

Jak podkreśla Rzepecki, nadal aktualna jest też koncepcja
zorganizowania w galerii punktu przesiadkowego dla autobu- Komercjalizacja, która sów. W tej sprawie inwestor rozbyła dla tego obiektu wykona- mawiał z władzami miasta, a te
na, była przygotowywana w la- do pomysłu nadal się przychytach 2011 – 2012 i dzisiaj stan- lają. Co ciekawe wcale nie jest
dardy wielu najemców są zupeł- przesądzone, że Bawełnianka,
nie na innym poziomie – wyja- Bawełniaką pozostanie. O naśnia Marcin Rzepecki, - Na pew- zwie mają przesądzić aspekty
no obiekt będzie musiał nieco marketingowe.
zmienić swoją funkcję. Oczy- Trzeba przeprowadzić bawiście nie oszukujmy się, że tą
podstawową będzie ta handlo- dania marketingowe czy nazwa

Marcowe święto od lat jest okazją
do przypomnienia o naszym szacunku i złożenia
wszystkim Paniom najserdeczniejszych życzeń
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Z całego serca życzę również, aby każdy
kolejny dzień przynosił szczęśliwe chwile,
a uśmiech gościł na Waszych twarzach
zawsze, nie tylko 8 marca.

Krzysztof Kamieniak

Wójt Gminy Szczerców

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

Ostatnie
Wolne Terminy
na 2018 rok

Wesela, Chrzciny

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

JEDYNA PRALNIA

WBełchatów
WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
ul. PrzemysłowaDAJANA
5/A4
Restauracja
PIORĄCA DYWANY METODĄ
BEŁCHATÓW 80, tel:
ul.97-400
Sienkiewicza
692-467-129
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www.ogloszeniabelchatow.pl

To oznacza, że „Bawełnianka” nowego właściciela będzie
miała już w kwietniu.

wa i usługowa, ale zmiana sytuacji prawnej dużych obiektów
handlowych – mam tu na myśli
oczywiście zakaz handlu w niedzielę – wymusza zmianę strategii dla takich miejsc. Musimy
skierować się bardziej w stronę
usług dla rodziny, dla mieszkańców, na pewno musi się tu pojawić sporo usług kulturalnych.

Wyjątkow
W tym ro
kilka dni
wać urod
hauser –
Przegląd Bełchatowski

Po lutowym postanowieniu
syndyk ma miesiąc na sfinalizowanie transakcji sprzedaży
obiektu.

naruszalne i takim elementem
z pewnością jest komin, który
króluje nad całą nieruchomością. W tej chwili w galerii, na
23 tysiącach metrów kwadratowych przygotowano sto boksów. Jak Bawełnianka zaprezentuje się za kilkanaście miesięcy, kiedy ostatecznie otworzy drzwi dla klientów? Na tą
odpowiedź przyjdzie nam poczekać co najmniej rok. To właśnie wiosną 2020 roku inwestor
zamierza uruchomić galerię. 

Krw
Elek
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok
w sprawie paczkomatów, które przeszkadzały jednemu z
mieszkańców stolicy naszego województwa. Według WSA
paczkomaty są obiektami budowlanymi wystawionymi bez
pozwolenia i powinny zostać usunięte. Czy to znaczy, że
faktycznie mogą zniknąć z naszych ulic?

Przegląd Bełchatowski

Paczkomaty zagrożone

Sprawa swoimi początkami
sięga lutego zeszłego roku. Jeden z mieszkańców Łodzi wysłał
do powiatowego nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Inspektorzy ustalili, że powstaje on bez uzyskania pozwoleń i wstrzymali prowadzenie robót. Inwestor odwołał się od tej
decyzji do wojewódzkiego nadzoru twierdząc, że w prawie nie
ma definicji paczkomatu, brak
jest więc również wymogów, które miałby spełniać. Wojewódzki
inspektorat przyznał rację inwestorowi, co zupełnie nie spodobało się z kolei wspomnianemu
mieszkańcowi Łodzi, który tym
razem zgłosił sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A ten stwierdził, że paczkomaty, w świetle przepisów prawa budowlanego, są jednak budowlami i podlegają regulacjom
tego prawa. Zgodnie z tym postawienie paczkomatu wymaga
pozwolenia na budowę.

nr 5/2019 (246)  08.03.2019 r.

Spółka InPost Paczkomaty nie daje jednak za wygraną i
wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Firma uważa, że paczkomat
to urządzenie techniczne, które
nie jest budowane na miejscu, a
przywożone jako gotowa całość,

wymagająca jedynie podłączenia do prądu. Nie może być więc
mowy o procesie budowania, na
które potrzebne są pozwolenia.
- Paczkomat nie różni się od
innych tego typu urządzeń, np.
automatów sprzedażowych czy
informacyjnych - mówi w rozmowie z portalem Prawo.pl Wojciech Kądziołka z Grupy Kapitałowej Integer.pl, będącej właścicielem marki InPost. - Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie
jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to można by go porównać po prostu ze sporym gabarytowo meblem. To obrazowe
porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym miejscu jako procesu budowlanego. Gdyby jednak
ten pogląd nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na rozwoju
sieci paczkomatów. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do każdego urządzenia, co pociągałoby
za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym miejscu. 

Nadchodzi kres ery znanych nam dotychczas plastikowych dowodów osobistych. Od 4 marca, wszystkie wydawane dokumenty mają nowe, cyfrowe oblicze. Mają posiadać warstwę elektroniczną oraz zostaną wyposażone w czip.

Era nowych dowodów osobistych
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną – mówi Marek Zagórski,
minister cyfryzacji. - Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi – dodaje.
Zgodnie z założeniami, nowy
dokument ma dać nam sporo nowych możliwości i ułatwić życie.
Dzięki umieszczonemu czipowi,
będzie można błyskawicznie potwierdzić nim tożsamość, co będzie przydatne podczas legitymowania lub przy ustalaniu wizyty
lekarskiej. Dzięki e-dowodom będziemy mogli też podpisać dokumenty oraz korzystać z elektronicznych bramek na lotniskach w
Unii Europejskiej. Nowe dowody
osobiste mają być bezterminowe,
a wymianie będą podlegały jedynie na wniosek właściciela.

Stare dowody będą funkcjonować do 2029 r. Oznacza to, że
nie musimy wymieniać starego
dowodu na nowy, aż do momen-

tu, kiedy upłynie jego ważność,
chyba że sami zadecydujemy o
przejściu na e-dokument. 

KREDYTY | POŻYCZKI
Konsolidacje kredytów
Kredyty gotówkowe również od

0 PROWIZJI

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

Szukasz najtańszej oferty?

ZADZWOŃ!

TYLKO U NAS NAJLEPSZE
PRODUKTY BANKOWE

ODDŁUŻYMY CIĘ
Bełchatów | ul. Piłsudskiego 1 Damy dodatkowe
tel: 660 326 227, 44 633 56 15 PIENIĄDZE

!

W piątek 1 marca ruszył kolejny rządowy program mający na celu wsparcie i promocję modelu
rodziny wielodzietnej, „Mama 4+”. Sama nazwa jest nieco myląca, bo o świadczenie mogą starać się również ojcowie.
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Rusza program „Mama 4+”!
Kto może się ubiegać o 1100 zł
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające o wysokości minimalnej
emerytury skierowane jest do osób,
które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie podjęły pracy zawodowej lub z niej zrezygnowały, przez co nie były w stanie
wypracować prawa do chociażby minimalnych świadczeń emerytalnych
czy też rentowych. W budżecie państwa na 2019 roku zabezpieczono na
ten cel kwotę ponad 800 milionów
złotych.

zbędnych środków do życia i osiągnęły już wiek emerytalny (60 lat w
przypadku kobiet i 65 w przypadku
mężczyzn) oraz mieszkają w Polsce.
Co ważne, przy sprawdzaniu kondycji finansowej wnioskodawcy pod
uwagę brany jest jedynie dochód
osoby ubiegającej się o świadczenie.
Zarobki współmałżonka nie mają
żadnego znaczenia.

centrum
farmaceutyczne

Bełchatów
ul. Mielczarskiego
Mielczarskiego2a
2a
Bełchatów ul.
PabianicePabianice
ul. Zamkowa 18ul.
| Piotrków
Tryb. Słowackiego
38
Zamkowa
18
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Czynne 7 dni
w tygodniu

Przegląd Bełchatowski

Świadczenie będzie przyznawane
na wniosek, który należy złożyć do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Świadczenie w ramach progra(ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpiemu „Mama 4+” może być przyznane
czenia Społecznego (KRUS).
matce, która urodziła i wychowała co
najmniej czworo dzieci, a w przypadOsoby nieposiadające prawa
ku jej śmierci lub porzucenia dzieci
do
żadnego świadczenia otrzymaprzez matkę również ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. ją kwotę równą wysokości najniższej
To jednak nie oznacza, że wszystkie emerytury (obecnie 1 110 złotych
matki lub też ojcowie, którzy speł- brutto). Te pobierające świadczeniają powyższe kryterium automa- nie niższe od wskazanej kwoty otrzymają swoiste wyrównanie. Z rządotycznie otrzymają świadczenie.
wych szacunków wynika, że program
Mogą się o nie ubiegać się jedy- „Mama 4+” obejmie około 86 tysięcy
nie te osoby, które nie posiadają nie- osób. 

8

Potłuczone butelki, niedopałki papierosów i fetor, tak nasza czytelniczka opisuje stan jednego
z przystanków na ulicy Czaplinieckiej. Na tym jednak nie koniec „atrakcji”, bo wiata, która znajduje się nieopodal szkół i... schroniska dla bezdomnych, jest areną scen – jak opisuje pani Justyna – przechodzących ludzie pojęcie.

„To przystanek, czy melina?”

- To co się tutaj dzieje przechodzi ludzkie pojęcie. Załatwianie potrzeb fizjologicznych
do kosza na przystanku, bijatyki, picie alkoholu na przystanku. Smród do tego wszędzie brud, niedopałki papierosów, rozbite butelki – relacjonuje pani Justyna.

kiwania na autobus, co gorsza
nie tylko takie „widoki” uprzykrzają korzystanie z niej.

- Dzisiaj przechodząc z
dziećmi jeden stał obok kosza
ze zdjętymi spodniami i sikał,
drugi siedział na koszu i można się domyślić co robił... Do
tego ciągłe zaczepianie przeNasza wizyta na miejscu po- chodniów – żali się pani Justytwierdziła opisywany stan rze- na i dodaje: - Tą drogą chodzą
czy. Potłuczona butelka po dzieci do szkoły, muszą patrzeć
wódce, kosz wypełniony po na to wszystko. Na przystanku
brzegi i ślady niedawnej kon- też nie da się usiąść bo ławka
sumpcji piwa, do tego wszech- zajęta przez menelstwo. Trzeobecne niedopałki. Wiata przy- ba moknąć obok. Policja i straż
stankowa z pewnością nie na- miejska już nawet nie zwraca
daje się do komfortowego ocze- na nich uwagi.

Kolekcja wiosenna 2019 już w sprzedaży
Bełchatów, ul. Kościuszki 12

Przegląd Bełchatowski

otwarte: pn-pt. 1000-1800, sob. 1000-1400

Łopatka
wieprzowa b/k
-42%

11,99

99 *

6

kilogram

* przy zakupach za min. 49 zł
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Rzodkiew pęczek

Winiary
majonez
400 ml

149

449
Góralki

Napój Mleczny
Gratka
1,49

-43%

1,39

779
opak.

przy zakupie
3 opak.

*

1 19

bez delikarty

1,49

099
z delikartą

Bełchatów ul. 1 Maja (dawniej Polo Market)
otwarte: pn.- sob.: 630-2130, nd 900-1800

Problem zauważają też inni
mieszkańcy, stale korzystający
z przystanku.

ski podkreśla, że temat wszystkim służbom jest znany, natomiast niestety – wraca jak bumerang.

ście reagujemy, ale osób, które z tego miejsca korzystają w
nieuprawniony sposób jest sporo. Będziemy starali się często
- Cały czas jest to samo. Menelnia urządza sobie popijawki,
- To wiata przystankowa w nadzorować to miejsce, prosić
albo śpi na ławce. To przysta- najbliższym otoczeniu schro- o jego opuszczenie i zwracać
nek, czy melina? Czemu nikt z niska dla osób bezdomnych, uwagę służbom, żeby na bieżątym nie zrobi porządku? - żali znamy ten problem doskonale co sprzątały ten rejon. Doraźnie
się mieszkaniec Czaplinieckiej, – mówi Piotr Baraasiński i do- chcemy poprawić stan tej sytuczekający na autobus.
daje: - Osoby bezdomne wykoacji, ustawiając w trochę odlerzystują fakt, że wiata jest zaZapytaliśmy w Straży Miej- daszona, że jest tam ławka, glejszym miejscu ławki, żeby te
skiej co dzieje się na Czapliniec- więc siadają i zaśmiecają naj- osoby mogły siedzieć z dala od
kiej. Komendant Piotr Barasiń- bliższe otoczenie. My oczywi- wiaty. 

W przeciągu czterech miesięcy przywiózł cztery najcenniejsze trofea z Mistrzostw Świata i to w skrajnie różnych
warunkach. Od błota i deszczu, po śnieg i tęgi mróz, zespół Waldemara Stawowczyka udowadnia, że maszerowi
żadna pogoda nie jest straszna, zwłaszcza jeśli chodzi o sportową rywalizację na najwyższym poziomie!
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Stawowczyk bezkonkurencyjny
na Mistrzostwach Świata w Niemczech

studio nowoczesnej protetyki
i stomatoLogii estetycznej
Implanty - mIS ,Bego
Licówki /korony pełnoceramiczne
protezy bezkLamrtowe
endodoncja
chirurgia stomatoLogiczna

Przegląd Bełchatowski

Dwa złota Waldemara StaW przypadku klasy 2-Dogs2, która biegła trasę 5,5 kilome- wowczyka pozwoliły pewnie
tra zdobywanie przewagi nad wejść na pudło „drużynówki”.
rywalem z Rosji szło powoli, ale Polska reprezentacja w ogólmetodycznie. Pierwszego dnia nej klasyfikacji zajęła II miejsce.
Stawowczyk był lepszy od Mi- Poza bełchatowskim maszerem
W weekend 22-24 lutego, w stwach w Szwecji, nie ukończy- i wiedziałem, że to między nami
szina o 6 sekund, drugiego dnia dwa złota wywalczyli: Mateusz
niemieckim Haidmuhle obyły ła biegu. Tym razem wszystko będzie walka o złoto – podsuo 8, a trzeciego dnia dołożył 30 Surówka (UL dogs sprint – 12
się Mistrzostwa Świata w wyści- szło zgodnie z założeniami i spo- mowuje bełchatowski maszer.
sekund. Ostatecznie, więc róż- psów husky) i jego córka Alicja
gach psich zaprzęgów na śniegu. kojnie, z dużą czasową przewagą
nica między dwoma pierwszy- (2-Dogs junior – 2 psy husky). Ze
Do rywalizacji w kilkunastu ka- pokonaliśmy z Sagą, Viggo, KimJak sam podkreśla zdecydotegoriach łącznie stanęło ponad mo i Dagnir konkurentów w kla- wał się na maksymalne ryzyko mi miejscami zamknęła się w srebrem wyjechał Tomasz Radwieście zespołów, wśród nich sie z czterema psami – podsumo- wystawiając do tej rywalizacji niespełna minucie. Na trzeciej dłowski, który rywalizował na
lokacie uplasował się Włoch, sześciu psach grenlandzkich w
reprezentacja biało – czerwo- wuje zawodnik.
swój sławny duet czarnych diabiegu średniodystansowym. 
Francesco Biagiotti.
nych ze Stawowczykiem włączbłów – Shantu i Ulvara.
W klasie 4-Dogs-2 maszer
nie.
rywalizował z Francuzem, Bel- Te psy są wspaniałe, ale nie
- Do Haidmuhle pojechało 21 giem, Holendrem i Litwinką. oszukujmy się ich „pesel” robi
polskich maszerów. Ja jechałem Już pierwszego dnia wyraźnie swoje... Zwłaszcza w przypadbronić mistrzowskiego tytułu ze zaznaczył swoją silną pozycję
ku Shantu, który właśnie skońSveg. Plan był też taki, by zdo- uzyskując po przebiegnięciu poczył 12 lat! To weteran, już w
być złoto nie tylko z dwójką, ale nad 9-kilometrowej trasy 2 mipoprzednim sezonie sądziłem,
również i w czwórkach – mówi nuty przewagi nad drugim Nibełchatów | ul. budryka 2, tel. 668-408-288
colas’em Menerat’em. Każde- że zdobywa swoje ostatnie złoWaldemar Stawowczyk.
to
na
MŚ.
Wróżyłem
mu
zwieńgo kolejnego dnia Stawowczyk
Założenie udało się wypełnić „dokładał” przeciwnikom kolej- czenie kariery na tak dużych imw całości. Maszer wyjechał po ne cenne minuty. Ostatecznie, prezach, ale on jakby na przekór
trzech dniach sportowej rywali- po trzech dniach wyścigów oka- wszystkiemu, zwłaszcza biolol
zacji z dwoma złotymi krążkami! zał się lepszy od drugiego ze- gii udowadnia, że i będąc dziadkiem
można
dać
popalić
przespołu o prawie 5 minut! To na
l
ciwnikom! Co ciekawe, Shantu
- Jeśli mnie pamięć nie myli sportowe warunki przepaść.
l
swój pierwszy mistrzowski tytuł
ostatni raz dwa złota na jednej,
- Zdecydowanie bardziej wywalczył dokładnie 10 lat temu
mistrzowskiej imprezie udało mi
l
się wywalczyć w 2014 roku. Przez nerwowo sprawa układała się i od 2009 roku ani razu nie szedł
l
pięć ostatnich lat różnie się ukła- w dwójkach, gdzie rywalizacja z 1. miejsca. Jestem z niego niedała sprawa z czwórką, która lą- szła na sekundy. Mój najwięk- zwykle dumny – mówi Stawowpełna diagnostyka
dowała albo ze srebrem, albo tak szy rywal, Rosjanin Siergiej Mi- czyk
stomatologiczna
jak było na ostatnich Mistrzo- szin ciągle siedzi nam na ogonie

Pantomograf 2D

PARAPETY

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

tel. 665 870 870, Plac Narutowicza 2, Bełchatów

Dêby Wolskie 23
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Chwilówki z komornikiem do 1500 zł,
pożyCzki
pozabankowe

OKNA PCV

DRZWI (zewnêtrzne
i wewnêtrzne)

Reprezentantki Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego Ida i Aniela Lis ze złotymi medalami Mistrzostw Polski Juniorów w trójboju siłowym klasycznym. Uzdolnione sportowo siostry przywiozły tytuły
wywalczone w dwóch kategoriach wiekowych, do lat 18 (kat. 47 kg) i
do lat 23 (kat. 72 kg).
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Siostry - siłaczki
najlepsze w Polsce!

Bełchatów, ul. Kolejowa 4

Dla starszej z sióstr, Idy występ w Białymstoku był obroną
tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Ida była na tyle doskonale przygotowana, że nie
tylko wywalczyła złoto w kat.
do lat 23, ale została także najlepszą zawodniczą turnieju!
Przyglądając się poszczególnym bojom w przysiadzie Ida
osiągnęła wynik 175 kg, w wyciskaniu 95 kg, w martwym ciągu
185 kg. Sumarycznie dało to 455
kg. To wynik o ponad 20 kg lepszy niż zeszłoroczne osiągnięcie na MP – wówczas Ida zakończyła mistrzostwa z rezultatem
432,5 kg. To oznacza jedno – forma bełchatowskiej siłaczki ciągle idzie w górę!

Przegląd Bełchatowski

- Jestem szczęśliwa, że udało mi się przełamać pewne bariery i wiem, że jesteśmy gotowi na więcej i do tego będziemy
dążyć! Widzimy się w maju na
mistrzostwach Europy w sprzęcie! - napisała chwilę po osiągnięciu tytułu Ida Lis dziękując
przy tym swojemu niezastąpionemu trenerskiemu teamowi Michale Tyborze i Oldze Kirpicenko-Tyborze: - Jesteśmy teamem już od 3 lat nie potrafię
wyrazić jak bardzo wam dziękuje za wszystko, bez was by
tego nie było!
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Dominacja „Lisków” w trójboju siłowym rośnie i to nie tylko dzięki zwyżkowej formie
Idy, ale także jej młodszej siostry – Anieli. Mało tego, że ta
niepozorna, drobna blondynka w Białymstoku zdobyła złoto w kat. U-18, to jeszcze pobiła kilka rekordów Polski, w tym
dwa kilkuletnie seniorek!W Bia-

łymstoku mieliśmy jeszcze jeden bełchatowski akcent – Daniela Wasilewskiego, który rozpoczyna przygodę z trójbojem
klasycznym. Podopieczny „Teamu Tybory” osiągając totalny wynik na poziomie 502,5 kg
(przysiad - 175 kg, 135 kg - wyciskanie 192,5 - martwy ciąg) wywalczył wicemistrzostwo Polski
w kat. do 74 kg.
Zawody
w
Białymstoku
były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata Juniorów (U-18 i U-23), które rozpoczną się na początku czerwca w Szwecji. Ida z pewnością

pojedzie reprezentować biało
– czerwonych na tej imprezie, o
starcie Anieli zdecyduje trener
narodowej kadry
- Aniela jest od tego roku w
kadrze Polski Juniorek, ale nie
wszyscy medaliści MP pojadą
do Szwecji. Wyniki zawodników muszą bowiem dawać realne szanse w rywalizacji na
tak dużej imprezie jaką są mistrzostwa świata, ale na pewno,
przynajmniej jednej „Liscy” nie
zabraknie! I sądzę, że będzie
to wyjątkowo mocny akcent –
mówi Dariusz Lis, dumny tata
bełchatowskich siłaczek. 

Kupuj jakość oryginalnych części
w cenach zamienników

Serwis Mechaniczny i Blacharski

RENOCAR

Serwis Opon, Stacja Kontroli Pojazdów

Autoryzowany Serwis RENOCAR
Bełchatów, Huta 33 [droga na Piotrków]
tel. 602-438-316

OBSŁUGUJEMY
POJAZDY
WSZYSTKICH
MAREK

Grupa RENAULT

W drugim stadium choroby Alzheimera dominują stopniowo narastające zaburzenia zachowania,
takie jak bezcelowe chodzenie, wykonywanie tych samych ruchów,
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dotyczą
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wymagane,
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wzrozostałych
lekówZdarza
– zalecane.
kowe
lub słuchowe.
się, że
chory nie rozpoznaje członków włamgrszczególnie
farm.
snej rodziny,
jeżeli nie
ma z nimi Magdalena
stałego kontaktu.
OgląSosnowska
dając telewizję, chory może uważać oglądane tam postacie za realne i aktualnie go otaczające i reagować na nie lękiem i agresją. Na tym
etapie może występować nadmierny apetyt, niekiedy nawet żarłoczność, ssanie, gryzienie, żucie różnych przedmiotów, niekoniecznie
jadalnych. Zdarza się, że obserwuje się odhamowanie seksualne oraz
zaburzenia prawidłowego rytmu
snu i czuwania, kiedy chory większą część dnia przesypia, wykazując
zwiększoną aktywność w nocy. Na
tym etapie chory wymaga pomocy
podczas ubierania się, jedzenia posiłków, kąpieli.

cy, stopniowo przechodząc w trwałe
pozostawanie w łóżku w terminalnej fazie choroby. Chory traci możliwość komunikacji z otoczeniem,
kontroli nad własnym ciałem, nie
rozpoznaje najbliższych osób, swojego odbicia w lustrze. Wymaga stałej pielęgnacji, karmienia.

Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

Choroba Alzheimera

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

W przebiegu choroby dochodzi
do odkładania się w mózgu białek
o patologicznej strukturze głównie
tak zwanego beta-amyloidu i białka
tau. Pojawienie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych. Zmniejszenie
liczby neuronów powoduje zmniejszenie ilości produkowanych przez
nie substancji przekaźnikowych,
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu.
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Leczenie powinno być długoterminowe i ciągłe. Należy je wprowadzić jak najwcześniej i pozostawać
pod stała opieką lekarską. Obecnie
stosowane leczenie ma charakter
jedynie objawowy, czyli nie likwiduje przyczyn choroby, a jedynie zwalcza lub łagodzi jej objawy.
Zazwyczaj stosuje się takie leki
jak donepezil, rywastygmina, galantamina, memantyna. Leczenie powinno się zawsze odbywać pod ścisłą kontrolą lekarza.

poprawy stanu poznawZdrowych, czegoW celu
i spowolnienia klinicznych
choroby Alzheimera zalerodzinnych objawów
ca się - oprócz leczenia farmakologicznego - oddziaływanie psychologiczne: terapię kognitywną (trei pełnych radości
ning pamięci, orientacji w rzeczywistości),Nocy,
reminiscencyjną (wywołyŚwiąt Wielkiej
wanie wspomnień z użyciem odpowiednich bodźców stymulujących,
a także mnóstwa
np. fotografii, listów, pamiątek), zajęciową (utrwalanie umiejętności
W trzecim
stadium choroby Al- na
optymizmu
wiosnę
jeszcze
posiadanych przez chorego,
zheimera dołączają się zaburzenia ruchowe, na przykład zwiększenie napięcia mięśniowego, spowolnienie ruchowe (tzw. bradykinezja,
czyli niezdolność do prawidłowego wykonywania szybkich ruchów),
nietrzymanie moczu, stolca. Tryb
życia staje się coraz bardziej siedzą-

odtwarzanie tych, które zostały nieutracone) i środowiskową
(stworzenie bezpiecznego i przyjaznego otoczenia choremu).

życzą
dawno

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST
mgr farm.

Magdalena Sosnowska
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APTEKA MEDEST VIII

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

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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farmaceuta radzi

Farmaceuta
radzi
farmaceuta
radzi
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Przegląd Bełchatowski

www.ogloszeniabelchatow.pl

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, charakteryzującą się postępującymi zaburzeniami pamięci oraz zachowania, które z czasem całkowicie uniemożliwiają
prawidłowenrfunkcjonowanie
chorego
Przegląd Bełchatowski
6/2018 (222)  23.03.2018
r.
12
w codziennym życiu, wykonywanie pracy oraz zaburzają kontakty społeczne.
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Przegląd Bełchatowski
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KRZYŻÓWKI
POTRZEBNA POMOC

PILNIE

Wielki 40-dniowy post rozpoczynamy w środę popielcową od symbolicznego posypania głowy popiołem.
Jest on symbolem kruchości i przemijalności ludzkiego życia, ale także znakiem żałoby i pokuty. Znak ten
ma ogromne znaczenie dla przeżywania Wielkiego Postu. Każdy, kto posypuje głowę popiołem przyznaje
przed Bogiem, że jest grzeszny i pragnie prawdziwego nawrócenia.
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Po co nam Wielki Post?
wstrzymanie tego tempa życia?
Tylko w ten sposób można coś
zauważyć, kiedy człowiek ma
czas na przemyślenia, kontemplację, zwyczajne pobycie z samym sobą, a także z Bogiem.
Jeść czy nie jeść słodyczy?

Tak naprawdę przez wszystkie wieki, odkąd Kościół zaczął celebrować Wielki Post,
niewiele się zmieniło. Nadal nawołuje się ludzi do mo-

Wielki Post, szczególnie w
tym ogólnym pędzie, pokazuje nam swoją wartość. Pomaga nam podjąć refleksję nad
swoim życiem. Poszukiwanie
Boga w tym czasie staje się poszukiwaniem samego siebie.
Co roku Bóg daje nam możliwość wyciszenia się i wsłuchania w Jego słowa. Tylko w
ten sposób namacalnie zobaczymy Chrystusa w swoim życiu, jeżeli wsłuchamy się w to,
co do nas mówi. A posty będą
namacalnie uczyły, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Bardzo ważna jest właśnie w
tym czasie modlitwa. Kościół
daje nam wiele możliwości kontemplowania ofiary Chrystusa:
jest możliwość udziału w drodze krzyżowej, śpiewania Gorzkich Żali czy też adorowania
krzyża. Wszystko to przybliżać
nas będzie do Boga, do prawdy,

Wielki Post ma nas nie tylko przybliżać do Boga, ale także do każdego człowieka poprzez jałmużnę i uczynki miłosierdzia. Miłość do Boga wyrażamy poprzez miłość bliźniego,
dlatego w tym czasie powinniśmy dawać coś z siebie drugiemu człowiekowi. I nie chodzi
tu tylko o datki materialne dla
potrzebujących, ale o zwyczajne przebywanie z drugą osobą, pomaganie bliźnim nawet
w najdrobniejszych sprawach.
W ten sposób wyzbywamy się
egoizmu, staramy się żyć dla innych i otwieramy się na potrzeby innych ludzi.

Wszystkie te propozycje
mogą pomóc nam właściwie
przeżyć Wielki Post, ale wszystkie te czynności muszą wynikać z głębokiej potrzeby serca,
z chęci wewnętrznej przemiany
i potrzeby spotkania się z Bogiem. Bóg nie zostawia nas samych, każdemu z nas pomaga
dźwigać krzyż i podnosi z upadków, gdy nie mamy już sił, aby
wstać samemu. Wielki Post powinien być właśnie takim podnoszeniem się z upadku, do
którego Chrystus wzywa każdego z nas.
Monika Borkowska
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40 dni pracy nad sobą

Po co nam ten czas umartwiania? Mało nam w życiu
problemów i przykrych sytuacji? Każdego dnia człowiek przeżywa jakieś trudności, więc po co jeszcze dokładać sobie nowych obowiązków i zmartwień? Żyjemy
w ogromnym pędzie, chcąc nadążyć za wszystkimi przemianami, które dzieją się wokół
nas, sami zaczynamy gonić za
ulotnymi wartościami. Będąc w
ciągłym ruchu i chaosie, trudno usłyszeć Boga. Kościół jednak każdego roku pokazuje,
że wcale nie trzeba zawsze za
czymś gonić. Wielki Post może
się stać właśnie taką próbą zatrzymania się w tym pędzącym
świecie nad tym co ważne, co
istotne dla naszego życia. Nigdy na nic nie wystarcza nam
czasu, więc może niech pierwszym postanowieniem będzie

Zawsze trzeba pamiętać, że
Wielki Post kończy się Zmartwychwstaniem, że to dzięki śmierci krzyżowej zostało otwarte dla nas niebo. Dlatego nigdy sam post nie powinien stanowić wartości samej w sobie tylko ma służyć wewnętrznej przemianie.

Wszystkim
tym
praktykom powinna towarzyszyć spowiedź, traktowana nie jako
wielkopostny obowiązek, ale
jako autentyczna chęć pojednania się z Bogiem. Wyzbycie
się grzechu sprawi, że łatwiej
będzie nam czynić dobro, dostrzeżemy ciemne strony naszego życia, ale też będziemy
mieć więcej siły na przeciwstawianie się pokusie grzechu.

Przegląd Bełchatowski

Jak
powiedział
Benedykt XVI – Nie jest to oczywiście zwykły rytuał, ale coś bardzo głębokiego, co porusza nasze serca. Pozwala nam zrozumieć aktualność napomnienia
proroka Joela, który w imieniu
Stwórcy woła: „Nawróćcie się
do Mnie całym swym sercem,
przez post i płacz, i lament.
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do
Pana, Boga waszego!” (Jl 2,12).
Zaraz jednak papież dodaje, że
nie wystarczą jedynie zewnętrzne znaki – Po cóż bowiem – pyta
natchniony autor – rozdzierać
szaty, jeśli serce pozostaje dalekie od Pana, a zatem od dobra
i sprawiedliwości? Oto co jest
naprawdę ważne: nawrócenie do Boga sercem szczerze skruszonym, aby zjednoczyć w sobie Jego miłosierdzie (por. Jl 2, 12-18). Benedykt
XVI w orędziu na Wielki Post
w roku 2008 podkreślił także,
że – Wielki Post każdego roku
stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami
z kolei stawali się bardziej
miłosierni
względem
braci.
W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina pewne szczególne zobowiązania, które w
konkretny sposób mają pomagać wiernym w tym procesie
wewnętrznej odnowy; są nimi
modlitwa, post i jałmużna.

Wiele osób podejmuje zobowiązania czysto zewnętrzne, jak np. niejedzenie słodyczy czy niepicie kawy. Dobrze,
że mamy jakieś postanowienia, tylko co z naszym sercem
i duszą? Często właśnie skupiamy się na takim „zewnętrznym” przeżywaniu postu. Traktujemy ten czas tylko jako piękną tradycję, bliską naszej naturze. My, Polacy, szczególnie lubimy się umartwiać, więc podejmujemy jakieś postanowienia, o których mówimy wszystdlitwy, postu i jałmużny. Ko- kim wokół, żeby każdy widział,
ściół każdego roku nawołuje jak bardzo cierpimy, że nie jemy
do 40-dniowej pracy nad sobą. tych słodyczy. W ten sposób w
Skąd się w ogóle wzięła ta licz- ogóle nie przeżywamy tego czaba 40 dni? Związana jest ona su, tylko go przeczekujemy.
z wieloma ważnymi wydarzeniami w Biblii jak: 40-letCel? Ku spotkaniu
nia wędrówka narodu wyze Zmartwychwstałym
branego,
40-dniowy
potop,
40-dniowy czas, jaki dał JoPrzecież w tym czasie wcanasz Niniwie na nawrócenie
się, a wreszcie jest to 40-dnio- le nie chodzi o to, żeby się kawy pobyt Chrystusa na pustyni tować. Wielki Post ma nas przyi walka z szatanem. W każdym bliżać do Zmartwychwstałez tych wydarzeń mamy przed- go, ma budzić w nas drzemiące
stawioną specyfikę Wielkiego dobro, usuwać skutki grzechu.
Postu: modlitwa, walka z grze- Ten czas ma nas doprowadzić
chem, praca nad sobą, pokuta. do większego rozmodlenia, do
W każdym z tych wydarzeń wi- uważnego słuchania słów Boga
dzimy, że osiągnięcie celu jest i do kierowania się w życiu tymi
jakimś procesem i aby go osią- słowami. A te posty i wyrzeczegnąć, trzeba ciężko pracować, nia mają nam tylko pomóc osiąwyzbywać się wszystkiego, co gnąć ten cel. Mają nam ułatwić
grzeszne i oddawać całe swoje spotkanie z Panem.
życie Bogu.

że Bóg nie umarł za jakiś nieokreślonych ludzi tylko właśnie
za mnie!

z miasta i regio

wodowania śmierci 37-letniego
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Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

MASŁO
EXTRA 200G

4,99 zł
MLEKO
WIEJSKIE
SWIEŻE
3,2% 1L

SER KASZTELAN
W ASORT. 150G
SER KRÓLEWSKI
W ASORT. 135G

3,95 zł

OFERTA WAŻNA
11-24.03.2019 r.

Przegląd Bełchatowski

SEREK WIEJSKI 200G

2,89 zł

1,85 zł

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

ła na wokandę piotrkowskiego
Sądu Okręgowego. Ten orzekł

nia, a chłopiec będzie otrzymywać 500-złotową rentę. 

Sprzedam działkę budowlaną w
Bełchatowie na ul. Żytniej, pow.
961m2, Wod-Kan, prąd, C.O.,
droga utwardzona kostką betonową, cena 170 000zł.
Tel. 784-553-615

Mam do wynajęcia lokal pow.
60m2 przy ul. Okrzei (po biurze
Sami Swoi). Wolny od 1.04.
Tel. 531-935-227

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w
Sprzedam działkę rolno-inwesty- Bełchtowie, ul. Graniczna. Działcyjną pow. 1,18ha Postękalice
ka uzbrojona : woda, energia
-mozliwość podziału.
elektryczna, kanalizacja, działka
Tel. 515-938-022
przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę budowlaną
w miejscowości Grębociny koło
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Zelowa (dojazd od ulicy SłoDziałka zadbana ze starym
necznej w Łobudzicach) pow.
domkiem do remontu, prąd+wo4492m2. Cicha okolica w poblida. Miejscowość Zabłocie gm.
żu las i rzeka. Uzbrojona w poWidawa.
staci energia elektryczna i wodo- Tel. 698-102-509
ciąg w drodze.
Tel. 508-840-416
Sprzedam ziemie rolną 3.30ha
w Kurowie gmina Zelów.
Sprzedam działki budowlane w
Tel.782-150-211
Woli Mikorskiej.
Tel. 503-509-551
Sprzedam dwie działki budowlane 3700m2 + działkę rolną o
Sprzedam działkę w Kielchinopow. 2ha2ary we wsi Borowa,
wie 44 ary dojazd drogą asfalgm. Wola Krzysztoporska
tową.
Tel. 696-458-889
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę budowlaną
Sprzedam działkę rolno-budow- z lasem o pow. 1,17ha w miejlaną o pow. 20ar oraz działscowości Zawadów w pow. bełkę leśną o pow. 21ar, 27ar oraz
chatowskim (10km od Bełchato1.03ha w miejscowości Wólka
wa) w obrębie 6km znajduje się
Łękawska
Góra Kamieńsk. Działka w ciTel. 691-641-660, 661-371-826
chej okolicy. Istenieje możliwość
zamiany na mieszkanie.
Sprzedam działkę budowlaTel. 792-103-130
ną w Łobudzice przy trasie Bełchatów - Zelów, pow. 3939 m2
Sprzedam dom w zabudowie
cena 64800 zł, media: Wod-Kan, szeregowej w centrum BełchatoPrąd, wymiary: szerokość 26 m, wa. Pow. 180m2. Przystosowadługość 150 m.
ny do prowadzenia działalności
Tel: 500-540-000
gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z Wynajmę pokój dla 1-2 osób os.
2012r. Cena 47tys.
Olsztyńskie, Bełchatów
Tel. 536-560-707
Tel. 512-115-383

Wydzierżawię budkę przy cmentarzu w Bełchatowie (sprzedaż
zniczy i kwiatów).
Tel. 504-184-141
Wspólnie z żona szukamy
mieszkania do kupna. Bez pośrednikow, może być do remontu
lub zadlużone. Rozważymy każda uczciwa propozycje.
Tel. 513-302-622
Mieszkanie małe pilnie kupię w
Bełchatowie. Okolo 30-40 m2.
Kawalerkę lub 2 pokoje. Może
być w stanie do remontu. Bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub SMS.
Tel. 513-302-622

SPRZEDAM
Sprzedam kuchnie czeską z
płaszczem wodnym oraz cztery
grzejniki + dodatki.
Tel. 888-230-989
Sprzedam ryby: kroczek i karpia.
Tel. 603-341-900
Sprzedam sunie York 3,5
roku. Sunia jest z tych większych Yorków. Cena 450zł
Tel. 536-326-044
Sprzedam glazurnik do cięcia
płytek ﬁrmy „Walmer” 800mm,
nowy. Cena 290zł.
Tel. 784-339-208
Sprzedam cyklop troll, sieczkarnię do kukurydzy Pottinger2, kopaczkę do ziemniaków II rzędowy, sadzarkę czeską, pług Grudziądz czteroskibowy
Tel. 725-912-876

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl
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Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
codziennie
15.03.2019
2. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
3. ADR Podstawowy, ADR cysterny
15.03.2019
4. Rusztowania Budowlano- Montażowe, Metalowe
23.03.2019
29.03.2019
5. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa
6. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
29.03.2019
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
29.03.2019
8. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
29.03. 2019
9. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
codziennie
10.SzkolenieokresowedlakierowcówZawodowych(przewózrzeczy/osób) codziennielubweekendy

UWAGA!!! Istnieje możliwość do-

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

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

Sprzedam tunele 4x30 6x30
7x30
Narybek i kroczek, karpia oraz
sandacza
Kompresor śrubowy Kessel,
CSU150
Tel. 796-603-679, 534-617-067
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551
Siano 6 zł kostka, Rożniatowice
Drewno kominkowe - opałowe
Rożniatowice,
Tel. 505-386-828
Brama garażowa segmentowa
Wiśniowski, automatyczna z pilotem, 2500x2250, nadproże 400,
nowa, kolor antracyt z strukturą
drewna, Bełchatów - 3600zł - odbiór własny lub z dostawą i montażem za dopłatą
Drzwi wewnętrzne, pokojowe,
powystawkowe, nowe Bełchatów - 100zł
Tel. 503-550-505

PRACA

nika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Rencista ze stałą grupą inwalidzką umiarkowany 10N. Poszukuje
pracy w charakterze portier/dozorca w Bełchatowie. Mam prawie 10-letnie doświadczenie w
pracy jako ochroniarz. Nie posiadam pojazdu ani prawa jazdy.
Tel. 667-195-719
Młoda, ambitna dziewczyna
zdecydowanie podejmie pracę: sprzedawca, pomoc biurowa.
Bełchatów, Szczerców
Tel. 797-258-241
Poszukuje pracy dodatkowej
sprzątanie mieszkań oraz domów , mycie okien itp. Bełchatów i okolice +15km .
Tel. 725-162-097

MOTORYZACJA
Samochód Volkswagen JETTA
1,6 D - jeżdżący, 33 letni, w dobrym stanie Rożniatowice.
Tel. 505-386-828

ny, service`owany, garażowany.
Tel. 692-319-209

USŁUGI
Banery, ulotki, wizytówki
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: biuro@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 9-15
Tel. 790-40-45-99
Usługi remontowo-budowlane. Budowa małych domów pod
klucz. Karton gips, elektryka, hydraulika, instalacje CO, docielpenia budynków i inne.
Tel. 609-777-255
Glazurnik, płytkarz, kafelkarz.
Tel. 784-339-208
Kompleksowe usługi ogrodnicze. Prześwietlanie drzewek owocowych, sprzątanie ogrodu po zimie, przycinanie oraz formowanie krzewów, pielenie, zakładanie
nowych trawników, koszenie
trawnika, jego aeracja oraz
wertykulacja, rabatykwiatowe, nawożenie, opryski.
Zachęcamy do konkatu.
Tel. 537-673-747

Sprzedam Hyundaia Atosa
1.0 1999r. z gazem i hakiem
wbitym w dowod, 1800zl.
Proszę dzwonić po 15.
Tel. 791-223-715

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.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
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Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje. Wszystkie poziomy nauki, w
tym również małe dzieci i maturzyUsługi hydrauliczne wod-kan, ko- ści, osoby planujące wyjazd do pratłownie, awarie.
cy za granicę. Zapewniam indywiTel. 795-749-793
dualne podejście do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość
Sprzątanie mieszkań, domów,
dojazdu do ucznia.
biur, lokali, posesji, działek, myTel. 797-344-972
cie okien, prasowanie, pielęgnacja ogrodów i wiele innych prac
potzebnych do utrzymania poBEZ WYSIŁKU
rządku i czystości. Bełchatów i
okolice.
metoda BICOM
Agnieszka
tel.
535-842-244
Tel. 884-826-252

RZUĆ PALENIE

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.

PGI Energo Eko

Bełchatów
ul. Daleka 76

508 502 307
508 508 616
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TWÓJ NAJLEPSZY DOSTAWCA

EDUKACJA

Przegląd Bełchatowski

Szukamy do współpracy brygad polskich, ukraińskich, ﬁrm
podwykonawczych. Przyjmiemy
do pracy osoby ﬁzyczne w branSkup samochodów do wyżach: remontowych, dociepleniozłomowania. Odbiór lawetą!
wych, wykańczania wnętrz. OfeSkup starych motocykli.
rujemy cotygodniowe rozliczenie.
Tel. 791-096-871
Tech-bud, B-tów, www.rusztowania-belchatow.pl
Mitshubishi ASX, poj. 1.6 rok
Tel. 698-308-180
prod. 2010- kolor czarna perPodejmę pracę przy zbiorach se- ła+ gaz, nowy BRC, przebieg
znonowych owoców, opiece nad 193,430km. Bogate wyposażenie, serwisowany. Bezwypadkodzieckiem lub sprzątaniu.
wy-dobrze utrzymany. Nie wyTel. 516-437-814, 570-258-308
maga nakładów ﬁnansowych.
Tel. 518-785-556
Dam zlecenie podwykonawcom
lub brygadom na prace dociepleSprzedam felgi stalowe 16cali
niowe, wykończeniowe, dekar5x112,skoda,vw,audi,270zl.
skie. Przyjmę do pracy fachowTel 604-476-818
ców w/w zawodach.
Tel. 726-325-664, 698-308-180
SPRZEDAM- FIAT =SeDiCi
typ-SUV. 1,6 16V 120KM salon
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracow- 02.2011. doposażony, b.zadba-

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

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

BIURO POSELSKIE

Dariusza

Kubiaka
zaprasza na dyżury

Bełchatów, ul. Kościuszki 10
tel. 720 835 377

e-mail: biuro@dariuszkubiak.pl

NA BIEŻĄCO
Wszystkim Bełchatowiankom
życzy

Dariusz Kubiak
Poseł na Sejm RP

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

Wydawca: Agencja Prasowo-Reklamowa „Activ Media”, ul. Wojska Polskiego 23a, 97-400 Bełchatów | tel: 790-404-599 | e-mail: przeglad@activmedia.net.pl

Bądź zawsze

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet

