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n Technik Sterylizacji Medycznej
n Terapeuta Zajęciowy
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n Technik Masażysta
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Szkoły Policealne:
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Śmiertelny wypadek
nad wodą

czyną śmierci określoną przez
lekarza było utonięcie. Decyzją
prokuratora ciało zostało wydane rodzinie.
Okres wakacyjny sprzyja
wyjazdom nad kąpieliska zarówno dozorowane przez ratowników, jak i te niestrzeżone.
W tym okresie częściej dochodzi do różnych wypadków na
zbiornikach wodnych oraz utonięć. Często ich przyczyną jest
przecena własnych umiejętności, brawura jak również alkohol. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wakacyjnego odpoczynku. 

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

wieści z komendy

Policjanci z Bełchatowa zatrzymali 43-letniego bełchatowianina, podejrzanego o zabójstwo 39-letniego znajomego. Do tragedii doszło w
jednym z pokoi hotelowych przy ulicy Przemysłowej w Bełchatowie, a
śmiertelny cios został zadany podczas alkoholowej libacji.

Zabił znajomego w hotelu
22 czerwca 2016 roku, kwadrans przed dwudziestą pierwszą, bełchatowscy policjanci
otrzymali informację o ugodzeniu nożem mężczyzny. Na miejscu zdarzenia, w pokoju hotelowym przy ulicy Przemysłowej w Bełchatowie, okazało się,
że cios zadany ofierze w tętnicę
szyjną był śmiertelny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził
zgon 39-letniego bełchatowianina. Funkcjonariusze ustalili,
że do tragedii doszło podczas
alkoholowego spotkania, w której uczestniczyły trzy osoby. Policjanci ustalili, że cios zadał
43-letni bełchatowianin, znajomy ofiary. Mężczyzna wspólnie z uczestniczącą w libacji alkoholowej 35-letnią kobietą zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania sprawca był w stanie
upojenia alkoholowego, natomiast jego partnerka miała blisko 2,5 promila alkoholu w or-

3 czerwca 2016 roku o godz.
18.00 dyżurny bełchatowskiej
jednostki policji otrzymał informację o tragedii nad wodą. Do
zdarzenia doszło w miejscowości Wdowin w gminie Drużbice (powiat bełchatowski). Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 43-letni mieszkaniec gminy Drużbice przyszedł nad staw we Wdowinie i
wszedł do wody. W trakcie pływania zaczął się topić. Zauważyli to uczestnicy imprezy towarzyskiej odbywającej się nieopodal, którzy pospieszyli mu
na pomoc. Po trwającej kilkanaście minut akcji reanimacyjnej lekarz stwierdził zgon. Przy-

ka
gotów
od ręki

tel. 888-460-461
ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

Mistrz Kominiarstwa
Włodzimierz Kudaj członek Korporacji Kominiarzy Polskich, członek Regionalnej
Izby Gospodarczej w Bełchatowie, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim w dziedzinie kominiarstwa wykonuje :
 okresowe przeglądy kominiarskie wraz

z obowiązkowymi czyszczeniami
przewodów kominowych
 odbiory kominiarskie
do Nadzoru Budowlanego
 opinie, ekspertyzy, inspekcja,
inwentaryzacja przewodów kominowych
Twój dom, Twoja twierdza.
Swoje bezpieczeństwo powierzaj specjalistom.

tel. 698-741-731
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ganizmie. Na miejscu tragedii
policjanci przesłuchali świadków, przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli narzędzie zbrodni oraz ślady kryminalistyczne, pomocne w odtworzeniu przebiegu tragicznego w skutkach spotkania.
24 czerwca 2016 roku notowa-

ny przez policję bełchatowianin usłyszał prokuratorski zarzut, a Sąd Rejonowy w Bełchatowie zastosował 3 miesięczny areszt tymczasowy. Kodeks
karny za zabójstwo przewiduje
karę 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności. 

Napadli, pobili i okradli
Działania policji doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 4 mężczyzn mających związek z rozbojem na terenie Bełchatowa. Sprawcy napadli na
20-latka, pobili go i okradli. Za rozbój grozi kara
nawet do 12 lat więzienia.

i przewrócił na ziemię.. Nie mówiąc o co chodzi, napastnik bił
leżącego na ziemi pokrzywdzonego.

Po chwili do akcji włączyło się dwóch mężczyzn, którzy
wcześniej wysiedli z samochodu. Bili i kopali bezbronną ofiarę po całym ciele. Następnie z
kieszeni jego spodni 20-letni
oprawca ukradł telefon komórkowy oraz 500 zł gotówki. BezDo zdarzenia doszło 2 lipsilny bełchatowianin leżąc na
ca 2016 roku przy ulicy Nowej w
ziemi widział jak jego oprawcy
Bełchatowie. Tego dnia o godzidzielą się łupem.
nie 20.30 pokrzywdzony umówił się telefonicznie ze swoim
Kiedy 20-latek się podniósł,
20-letnim kolegą. Kiedy mężponownie został zaatakowany
czyźni rozmawiali, podjechał do
przez swojego kolegę. Po chwinich Renault Laguna, z którego
li zdołał się wyrwać i wołając o
wysiadło dwóch młodych mężpomoc uciekł przed napastniczyzn. W tym czasie znajomy
kami. Słysząc krzyk ofiary napokrzywdzonego z zaskoczepastnicy wsiedli do samochodu
nia uderzył go pięścią w twarz
i uciekli.

Policjanci
z
bełchatowskiego Wydziału Kryminalnego podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawców tego rozboju. Wysiłki funkcjonariuszy
zakończyły się sukcesem. Dzięki znajomości środowiska przestępczego i dokładnym rysopisom kryminalni wytypowali i zatrzymali wszystkie osoby
mające związek z tym przestępstwem. Przed upływem drugiej
doby od rozboju, trzech podejrzanych w wieku od 18 do 23 lat
trafiło do policyjnego aresztu.
5 lipca 2016 roku policjanci zatrzymali również 19-letniego kierowcę Renault Laguny. 6
lipca wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty i zostali objęci
dozorem policyjnym. Za rozbój
grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 
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Od biegów po fitness, czyli

,,Powiatowe lato dla aktywnych”

wieści z powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bezpłatne zajęcia nordic walking, biegowe, ﬁtness,
rajdy rowerowe i rodzinny duathlon. W lipcu i sierpniu bełchatowskie starostwo i PCS zapraszają na
,,Powiatowe lato dla aktywnych”.
- Zachęcam gorąco do udziału w naszej
akcji - mówi Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. - ,,Powiatowe lata
dla aktywnych” to propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywny styl życia. Zajęcia w PCS są bezpłatne, a prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy. Mamy profesjonalną bazę sportową, nowoczesny stadion i chcielibyśmy, aby korzystało z nich
jak najwięcej osób.
Organizatorami ,,Powiatowego lata
dla aktywnych” są Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Powiatowe Centrum
Sportu. W programie są m.in. bezpłatne
zajęcia ,,Nordic walking, chodź jak profesjonalista” (19 lipca, 2 i 16 sierpnia), ,,Biegiem przez lato” (21 lipca, 4 i 18 sierpnia) i
,,Bądź fit latem” (20 i 27 lipca, 3 sierpnia).
W każdą niedzielę na biegowe poranki
zaprasza Klub Spartakus. Biegacze spotykają się o godz. 9 na stadionie lekkoatletycznym PCS, który jest doskonałym
miejscem rozpoczęcia treningu.
Ze specjalnej oferty pływalni będą mogli skorzystać najmłodsi (3 godziny za 5 zł,
od poniedziałku do piątku). Powiatowe
Centrum Sportu ma w sierpniu też atrakcyjną propozycję dla zainteresowanych
nauką gry w tenisa ziemnego.
W programie ,,Powiatowego Lata dla
aktywnych” są także cieszące się dużym

cenie! (profile Salamander i Veka)

powodzeniem rajdy ,,Rowerem przez powiat”. 13 sierpnia rowerzyści pojadą do
starej kopalni piasku w Gadkach.
W sierpniu w ramach ,,Powiatowego
lata dla aktywnych” zadebiutuje II Rodzinny Duathlon Ojszczywilk 2016. Zawody - 5 km bieg, 21 km rower (obowiązkowy kask) i 2,5 km bieg - odbędą się 13
sierpnia w Ciszy koło Parzna. Wpisowe 30
zł płatne do 29.07, 50 zł płatne w dniu zawodów. Organizatorem duathlonu jest
Ludowy Sportowy Klub Kolarski (LSKK)
,,Bełchatów”, a partnerem KB Spartakus
Bełchatów.
Niespodzianki czekają na najbardziej
aktywnych uczestników ,,Powiatowego
lata”. Dla wszystkich, którzy wezmą udział
w przynajmniej sześciu zajęciach z proponowanych dwunastu ,,Biegiem przez
lato”, ,,Nordic walking” i ,,Bądź fit latem”,
organizatorzy mają gadżety, a piątka najbardziej aktywnych uczestników dostanie
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Aby wziąć
udział w zabawie, należy zbierać pieczątki na ulotce ,,Powiatowego lata dla aktywnych”, która dostępna jest w PCS i bełchatowskim starostwie. Ulotki organizatorzy będą też rozdawać na wszystkich
zajęciach. Regulamin i szczegółowe informacje na stronie www.powiat-belchatowski.pl oraz www.pcs-belchatow.pl. 

Złap lato w obiektyw
Lato tam, gdzie mieszkasz,
jest wyjątkowe? Zrób zdjęcie i
wyślij do nas. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie po raz drugi
organizuje konkurs fotograficzny „Złap lato”.
Autor
najlepszych
zdjęć
otrzyma nagrodę starosty bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego, a będzie nią tablet. Fotografie nadesłane na
konkurs znajdą się także w folderze promującym powiat bełchatowski, który starostwo planuje wydać jeszcze w tym roku.
Zasady konkursu są proste - chodzi o pokazanie regionu w letniej, wakacyjnej odsłonie. Czekamy na zdjęcia przyrody, wakacyjnych zabaw, romantycznych zachodów słońca, czy
pieszych i rowerowych wycieczek. Ważne, aby fotografie dotyczyły lata i były zrobione na
terenie powiatu bełchatowskiego. Każdy uczestnik może nadesłać trzy zdjęcia, czekamy na nie
do 31 sierpnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu.
Zdjęcia będą publikowane na Facebooku, najciekawsze
pokażemy na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl i biuletynie ,,Echo”. Nadesłane na konkurs fotografie
oceniać będzie jury pod przewodnictwem starosty Waldemara Wyczachowskiego, w którym
zasiądą m.in. fotograficy.
AutoJesteœmy
rzy pięciu najlepszych
fotografii
z Pañstwem od
17 lat. Dziêkujemy
otrzymają nagrody,
główną bęza zaufanie!
dzie tablet.
Fotografie nadsyłać można

Fot. ,,Solpark” Piotr Lakowski, jedno z nagrodzonych
zdjęć w ubiegłorocznej edycji konkursu
na adres kkocinska@powiatbelchatowski.pl wraz z krótką informacją na temat zdjęć i

autora. Ich przesłanie oznacza
zgodę na publikację. Szczegóły
konkursu w regulaminie. 
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1 lipca w życie weszło zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wyceny procedur medycznych. Obniżono m.in. wycenę świadczeń z obszaru kardiologii inwazyjnej
i chirurgii naczyniowej. Już dziś słychać głosy, że zmiana ta zagraża oddziałom takim jak ten
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bełchatowie i cofa polską kardiologię o kilkanaście lat.

NAJLEPSZE profile w NAJNI¯SZEJ cenie!

da złotych rocznie) zostały w systemie ochrony zdrowia, ale zasiliły inne dziedziny
medycyny. Zostały przeznaczone m.in. na leczenie psychiatryczne czy opiekę paliatywną, co wcześniej zapowiadał wiceszef resortu zdrowia
Krzysztof Łanda.

się każda minuta.
Jaka będzie przyszłość bełchatowskiego ośrodka? Tutaj
jednoznacznej odpowiedzi jeszcze nie ma. W komunikacie prasowym grupy poinformowano,
co następuje:
„W związku z zaproponowanymi przez Agencję Rozwoju
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
drastycznymi obniżkami wycen
procedur medycznych grupa
American Heart of Poland zmuszona jest do zamknięcia sześciu ośrodków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trzy z
nich to jednostki kardiologii interwencyjnej, do których trafia-

TRANSPORT
BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

 rozkładamy izolacje

i styropian
 docieplenia Karamzytem
 wylewki garaży ze spadkami,
koperta, eko-dryna, kanał

ul. Wojska Polskiego 13
www.emkat.pl

17

SPRAWD OFERTÊ
W SALONIE

 posadzki betonowe, zarówno

w domkach jednorodzinnych,
jak i halach, blokach, obiektach
przemysłowych, podwórkach
oraz docieplenia strychów
 posadzki na ogrzewaniu
podłogowym, wylewki tarasów,
ogrodów zimowych, piwnic
oraz hudziaka
Mauryców 54, 97 - 425 Zelów
tel. 500-263-563, 517-566-812
Email: tomarposadzki@wp.pl

wieści z powiatu

W Bełchatowie i najbliższej okolicy działa tylko jeden
oddział kardiologii inwazyjnej. Jest to placówka PolskoAmerykańskich Klinik Serca (PAKS) prowadzona przez
grupę American Heart of Poland. To głównie tam trafiają pacjenci z naszego powiatu
w przypadku bezpośredniego
Zaoszczędzone w ten spo- zagrożenia życia, czyli np. w
sób środki (około 1 miliar- przypadku zawału, kiedy liczy

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała projekt wyceny kardiologicznych świadczeń
gwarantowanych. Większość z
procedur została wyceniona niżej niż poprzednio. Często były
to cięcia drastyczne, bo sięgające od 30% nawet do 60%. Już
wówczas podniosły się krytyczne głosy. Stanowisko w debacie
zajęło m.in. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Na niewiele się to jednak zdało. Pierwotny zamysł został zrealizowany i od 1 lipca doszło do obniżki wyceny świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej.

ją chorzy z zawałem serca, a ko- zawałów serca) obniżono o okolejne trzy – chirurgii naczynio- ło 30%. Przyznaje, że może to
wej (...)”.
doprowadzić do likwidacji oddziału w ciągu nawet kilku tyMiałoby to nastąpić do koń- godni. Jednocześnie zaznacza,
ca roku. Nie wskazano jednak, że ostateczna decyzja należy do
o które placówki chodzi. Dziś właściciela placówki.
Grupa American Heart of Poland ma w naszym kraju ponad
Wygląda więc na to, że w
30 placówek. Jedną z nich jest
niedługim czasie mieszkańcy
ta działająca w naszym mieście.
powiatu bełchatowskiego doOrdynator
bełchatowskie(profile Salamander i Veka)wiedzą się, czy na jego terenie
go oddziału PAKS, dr n. med. wciąż będą mogli liczyć na wyMaciej Kośmider informuje, że sokospecjalistyczną pomoc z
wycenę świadczeń, którymi zaj- zakresu kardiologii inwazyjnej,
muje się tutejszy ośrodek tzn. czy tak jak w przeszłości będą
leczeniem ostrych zespołów musieli szukać ratunku np. w
wieńcowych (przede wszystkim Łodzi. 

- rozk³ada
- docieplen
- wylewki g
eko-dryna
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Dni Bełchatowa za nami

Dni Bełchatowa przyciągnęły jak zwykle
sporą rzeszę bełchatowian, którzy mimo kapryśnej pogody, bawili się świetnie podczas
koncertów, występów oraz korzystając z
atrakcji oferowanych przez wesołe miasteczko. Nie zabrakło równie stoisk z rozmaitymi
wyrobami.
Podczas tegorocznego święta miasta wystąpili na scenie tacy wykonawcy jak: Krzysztof Krawczyk, Andrzej „Piasek” Piaseczny
czy Donatan i Cleo.
Nowością na XXXVII Dniach Bełchatowa
było zastąpienie fajerwerków, wieńczących
zwykle to święto, pokazem laserowym.

fotorelacja

www.ogloszeniabelchatow.pl
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W ubiegłym tygodniu do Bełchatowa
przybyła rodzina emigrantów z objętych
działaniami wojennymi terenów Ukrainy.

Uchodźcy

w Bechatowie

na do opuszczenia swoich rodzinnych stron zostanie życzliwie przyjęta przez mieszkańców Bełchatowa. Tym ludziom,
z niezależnych od nich samych
przyczyn, życie już wystarczająco się skomplikowało, oby Bełchatów stał się dla nich miejscem bezpiecznego i stabilnego życia – mówi Prezydent Czechowska.
Bełchatowa już siedmiokrotnie podejmował wysiłek pomocy osobom chcącym osiedlić
się w Polsce w ramach programu repatriacji. Łącznie w naszym mieście mieszka ponad
trzydzieści osób, które zasymilowały się z lokalną społecznością.
Warto podkreślić, że w pomoc rodzinie zaangażowali się
zarówno bełchatowianie jak i
firmy z naszego miasta. „Lear”
Spółka Jawna Bełchatów A. i
R. Kłucjasz i salon Ociepek Meble S.C – ufundowały meble niezbędne do kompleksowego wyposażenia mieszkania. Prywatne osoby doposażyły nowy
dom czteroosobowej rodziny w
sprzęt gospodarstwa domowego, domowe dekoracje i tekstylia, często uszyte własnoręcznie. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2015r. poz. 199 z późn. 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 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/381/14 Rady Miejskiej z dnia
27 lutego 2014r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Bełchatowa dla obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica i rzeką Rakówką wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 18 lipca do 8 sierpnia 2016r.

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 8 sierpnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego, II piętro, pokój nr 316
o godz. 12.00Zgodnie 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 22 sierpnia 2016r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,
na adres: e – mail: bppb@op.pl.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

wieści z miasta

Do naszego miasta przyjechała czteroosobowa rodzina, małżeństwo z dwójką małych dzieci, 9-letnim chłopcem
i 2-letnią dziewczynką. Małżonkowie to osoby z wykształceniem wyższym. Ojciec rodziny, z pochodzenia Polak, sprawnie mówiący po polsku jest ekonomistą, jego żona jest inżynierem transportu, na Ukrainie
była uniwersyteckim wykładowcą. - Liczę na to, że rodzina, która została w tak dramatycznych okoliczność zmuszo-

www.ogloszeniabelchatow.pl

Przypomnijmy,
samorząd
Miasta Bełchatowa w ubiegłym roku zadeklarował możliwość pomocy dla czteroosobowej rodziny. Wtedy to, odpowiadając na pytanie skierowane
do wszystkich polskich miast i
gmin przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, Prezydent
Mariola Czechowska zwróciła uwagę, że w pierwszej kolejności Bełchatów jest gotowy
udzielić pomocy uchodźcom z
terenu Ukrainy. - Bełchatów posiadając dwa partnerskie, ukraińskie miasta w sposób priorytetowy i naturalny czuje się zobowiązany do udzielenia wsparcia uchodźcom z sąsiedniego
kraju ogarniętego konfliktem.
Słowa dotrzymaliśmy i przyjazd rodziny jest faktem – podkreśla Prezydent Mariola Czechowska.
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Wakacje
z
PGE
Skrą
Drażen Luburić

w Bełchatowie

W czwartek 23 czerwca PGE Skra oﬁcjalnie ogłosiła, że do
bełchatowskiej drużyny dołączy atakujący reprezentacji
Serbii Drażen Luburić. Jest to najprawdopodobniej ostatni
transfer żółto-czarnych przed startem sezonu 2016/17.

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

fot.ﬁvb

Plavich, i jest jedną z najważniejszych postaci rodzimej reprezentacji w XXVII edycji Ligi
Światowej. Docelowo w reprezentacji, przynajmniej w najbliższym czasie, ma być zmiennikiem świetnie znanego w Bełchatowie Aleksandara Atanasijevicia.

Poszukiwania drugiego atakującego zajęły włodarzom
PGE Skry zdecydowanie najwięcej czasu. Obsadę wszystkich innych pozycji udało się
skompletować już kilka tygodni temu. Długo wydawało się,
że zmiennikiem Mariusza Wlazłego zostanie któryś z polskich
zawodników. Najbliżej tego
miał być doświadczony Dominik Witczak, który był już związany z Bełchatowem w latach
2004-2008. Jednak jego transfer
zablokowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z którą zawodnik
ma wciąż ważny kontrakt.

Transfer Luburicia wygląda na przemyślany ruch. Zawodnik ten znajdował się pod
obserwacją żółto-czarnych od
mniej więcej dwóch lat. Jeszcze
w czasach, kiedy bronił barw
Vojvodiny Nowy Sad, z którą w
2015 roku wygrał puchary Challenge oraz Serbii. To po tamtym sukcesie do Bełchatowa
sprowadzono jego dwóch kolegów, przyjmujących Mihajło
Stankovicia i Milana Katica.
Dwudziestodwuletni atakujący również nie zagrzał miejsca
w Vojvodinie. Jego dobra postawa nie umknęła przedstawicielom najmocniejszych lig europejskich. Ostatecznie zdecydował się na występy w LPR Volley Piacenza, gdzie zetknął się
z legendami siatkówki, w osobach Samuele Papiego i Hristo
Zlatanova.

Obecnie Drażen Luburić
zbiera cenne doświadczenie
międzynarodowe reprezentując drużynę narodową w rozgrywkach Ligi Światowej. Podczas dwóch pierwszych weekendów czterokrotnie wychodził
w podstawowym składzie. Za
każdym razem solidnie punktował, zdobywając w sumie blisko
50 oczek.

Wraz z końcem roku szkolnego wystartowała już V edycja, organizowanego przez
bełchatowski klub, wakacyjnego konkursu
„Gdzie ja, tam i PGE Skra”. Autorzy najbardziej zaskakujących zdjęć mogą liczyć na
atrakcyjne nagrody.

Wcześniej z dobrej strony pokazał się m.in. w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, gdzie w starciach przeciwko Polsce i Belgii zdobył w suNa czym polega zabawa zamie 45 punktów, będąc prawdziwym liderem swojego zespo- proponowana przez klub fału. Bardzo utalentowany siat- nom? Sprawa jest banalnie prokarz z ogromnym potencjałem. sta, wystarczy pokazać swoje
przywiązanie do żółto-czarnych
Zakontraktowanie drugie- barw także w trakcie letniego
go atakującego było prawdopo- wypoczynku.
dobnie ostatnim ruchem PGE
Skry podczas obecnego okienka transferowego. Wcześniej
dołączyli przyjmujący Bartosz
Bednorz, Artur Szalpuk (oficjalnie potwierdzono 1 lipca)
i Nikołaj Penczew. Obecnie w
Bełchatowie mamy podwójną obsadę na każdej z pozycji.
Także nikt nowy nie powinien
już dołączyć.

Każda z osób zainteresowanych udziałem w konkursie powinna przesłać na adres e-mail
press@skra.pl swoją wakacyjną fotografię (z krótkim opisem uwiecznione sytuacji), której motywem przewodnim jest
związek z PGE Skrą Bełchatów.
Co ważne, każdy z uczestników
zabawy może przez cały okres
jej trwania, wysłać tylko jedno
zdjęcie. Ze szczegółowym reguW trakcie debiutanckieOstatni personalny znak za- laminem można zapoznać się na
go sezonu we włoskiej Serie A1
nowy nabytek żółto-czarnych pytania dotyczy młodych za- oficjalnej stronie internetowej
Ostatecznie trzeba było zde- zdobył w sumie 187 punktów, co wodników, którzy związali się z PGE Skry – www.skra.pl.
cydować się na opcję zagranicz- było drugim wynikiem w druży- PGE Skrą w latach ubiegłych.
ną. Bełchatowianie po raz kolej- nie. Lepszy okazał się tylko Ka- W kadrze znajdzie się miejsce
Podobnie jak w latach ubieny ściągnęli do siebie młodego i nadyjczyk John Gordon Perrin, prawdopodobnie tylko dla jed- głych, tak i teraz, letnie przedzdolnego Serba. Tym razem pa- którego również wkrótce zoba- nego z nich. Pozostali zostaną sięwzięcie zorganizowane przez
dło na Drażena Luburicia, który czymy w PlusLidze (Asseco Re- wypożyczeni. 
klub ośmiokrotnego mistrza
zyskał uznanie także w oczach sovia Rzeszów).
kraju w piłce siatkowej mężNikoli Grbicia, selekcjonera
B.B. czyzn, zostało podzielone na

dwa etapy. Pierwszy potrwa do
31 lipca (godzina 23:59), a drugi
od 1 do 31 sierpnia włącznie. Wyniki pierwszego etapu zostaną
ogłoszone do dnia 7 sierpnia, a
dla drugiego do dnia 7 września.
Na najlepszych w każdej turze „Gdzie ja, tam i PGE Skra”
czekają atrakcyjne nagrody.
Zwycięzcy otrzymają aparaty fotograficzne. Dwie kolejne osoby
zostaną obdarowane klubowymi
gadżetami. Jest o co walczyć. W
sumie nagrodzonych zostanie aż
sześc osób.
Przed rokiem wakacyjny
konkurs bełchatowskiego klubu cieszył się ogromną popularnością. Kibice żółto-czarnych
przesłali ponad czterysta fotografii, dowodzących wielkiego
przywiązania do żółto-czarnych
barw. Podczas obecnych wakacji odzew kibiców powinien być
równie duży. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

148.000

internetowych kibiców!

nr 13/2016 (183)  08.07.2016r

Przegląd Bełchatowski

Znamy terminarz PlusLigi
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Zmagania o Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2016/17 wystartują 1 października i potrwają do 6 maja. PGE Skra występy w PlusLidze zainauguruje 5 października domową potyczką z MKS-em Będzin.

B.B.
Zbliżający się wielkimi krokami sezon PlusLigi będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii o mistrzostwo kraju rywalizować będzie aż 16 zespołów.
Do elity dołączą GKS Katowice
i Espandon Szczecin. Oznacza
to aż 30 kolejek w rundzie zasadniczej. To niejedyne zmiany
na jakie się zdecydowano. Faza
play-off rozgrywana będzie od
poziomu półfinałów i w innej
niż dotychczas formule. Podobnie jak w europejskich pucharach będziemy mieli dwumecze.
W przypadku remisu decydujący będzie tzw. złoty set.

14.45). To pozwala zupełnie inaczej go reklamować, budować
napięcie, być na niego przygotowanym. Ta nowinka będzie
tak naprawdę zweryfikowana
dopiero po sezonie, mam jednak nadzieję, że będzie to trafny wybór – mówi wiceprezes
PGE Skry Bełchatów Grzegorz
Stawinoga.

Podopieczni Philippe Balina zmagania zainaugurują 5
października meczem z MKS
-em Będzin. Pojedynek ten odbędzie się w bełchatowskiej hali
„Energia”. Trzy dni później żółto-czarni zmierzą się na wyjeź– Główny argument za ta- dzie z mistrzem kraju, ZAKSĄ
kim systemem play-off jest to, Kędzierzyn-Koźle.
że już dziś wiemy dokładnie,
kiedy odbędzie się ostatni mecz
Już 15 października PGE
sezonu (6 maja 2017, o godz. Skrę czeka pierwsze hitowe

www.ogloszeniabelchatow.pl

starcie domowe. Rywalem będzie Asseco Resovia Rzeszów.
Kolejne ciekawie zapowiadające się starcia na własnym terenie to potyczki z LOTOS-em
Treflem Gdańsk (29 października) i Cerradem Czarnymi Radom (12 listopada). Już w nowym roku Mariusza Wlazłego i
jego kolegów czekają pojedynki m.in. z ZAKSĄ (7 stycznia),
Cuprum Lubin (18 lutego) czy
Jastrzębskim Węglem (25 lutego). Terminy spotkań są na
razie orientacyjne. W związku
z planowanymi transmisjami
telewizyjnymi mogą one ulec
delikatnym przesunięciom, o
czym będziemy informować na
bieżąco.
Dobrą informacją dla kibiców, ale też zawodników, jest z
pewnością fakt, że tylko 6 z 30
kolejek rundy zasadniczej bełchatowianie rozegrają w środku tygodnia.
Regularna część zmagań
zakończy się w pierwszy kwietniowy weekend. Półfinały zaplanowano na 8 i 18 kwietnia, a
mecze o medale na 23 kwietnia
i 6 maja.

e-mail: kost-jack@wp.pl
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format 100 x 50mm już od 67zł netto
format 150 x 85mm już od 199zł netto
Projekt wykonamy dla Ciebie GRATIS!
Zapytaj o pełną ofertę!

,

Zadzwon: 575-811-808

sport
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
14ar położoną w miejscowości Chmielowiec, gm. Kluki. Działka ogrodzona jest płotem betonowym. Na działce
znajdują się budynek garażowy oraz
przyłącza światła. Działka posiada warunki do zabudowy.
Tel. 793-836-342

OCET
SPIRYTUSOWY 0,5L

PRZECIER
POMIDOROWY 500G

1,49 zł

Sprzedam działki budowlane 17 aròw, wymiary 25m x
68m, Kielchinòw, gm, Belchatòw (przy
drodze do Janowa).
Tel. 500-034-597

2,49 zł
MĄKA SZYMANOWSKA

2,19 zł

OFERTA WAŻNA od 4-17.07.2016r

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1800m2, Mokracz - 7km od Bełchatowa.
Tel. 609-784-443

MASŁO
KLAROWANE
500G

www.ogloszeniabelchatow.pl

10,99zł

Sprzedam działkę o pow. 10ar w
okolicy Bełchatowa. Wydane warunki zabudowy.
Tel. 694-004-570
Sprzedam działki budowlane w centrum Zdzieszulic Górnych o pow.
0,111ha do 0,1357ha warunki zabudowy z 2016r- cena zawiera udziały w
drodze wewnętrznej.
Tel. 505-008-043, 660-435-268

w w w . e - l e c l e r c . p l

Oferta ważna od 12.07 do 17.07.2016 r.

Sprzedam działkę rolno-bud. 35 ar.11zł
za metr kwadratowy. Nowy Janów
gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472

Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka, urokliwe
miejsce otoczone lasami, niedaleko jezioro. Gospodarstwo 7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej informacji udzielę
telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)
w Danielowie, położone w pobliżu zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę pod zabudowę 7ar
w Bełchatowie. Cena 85tys.
Tel. 609-447-864
Klapki damskie

Baleriny damskie

różne wzory i rozmiary

1199
16

ogłoszenia

Podkaszarka 450 W

różne wzory i rozmiary

para

99

0

999

para

14

99

99999
14

szt.

99

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Sprzedam działkę rekreacyjną na „Poziomce”.
Tel. 791-727-686
Sprzedam działkę z warunkami zabudowy w miejscowości Zdzieszulice
Górne ok. 3km od Bełchatowa, o pow.
1500m2(szer. 27,5mbxdł.55mb).Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Prąd na działce.
Cena 50tys.
Tel. 515-124-688

OGŁOSZENIE
Starosta Bełchatowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19, od dnia 29.06.2016 r., na
tablicy ogłoszeń, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
● działka nr 473/4 o pow. 0,0040 ha, położoną w obrębie Piaski, gm. Kleszczów ,
● działka nr 872/2 o pow. 0,29 ha, położoną w obrębie Parchliny, gm. Szczerców,
● działki nr 742/5 o pow. 0,04 ha, 742/6 o pow. 0,0010 ha, 743/2 o pow. 0,10 ha, 744/2 o
pow. 0,07 ha, 745/2 o pow. 0,04 ha, 1028/1 o pow. 0,18 ha, 1029/1 o pow. 0,08 ha, 1030/1
o pow. 0,26 ha, 1134 o pow. 0,20 ha, 1135 o pow. 0,37 ha, 1136 o pow. 0,09 ha, 1137 o
pow. 0,16 ha, 1171 o pow. 0,08 ha, 1321 o pow. 0,27 ha, 1330 o pow. 0,09 ha, 1363 o pow.
0,09ha, 1421 o pow. 0,45 ha, 1495/4 o pow. 0,0003 ha, położone w obrębie Folwark, gm.
Kleszczów.
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Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30Ar (30x100), położona w Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka uzbrojona:
woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działki budowlane w Woli
Kruszyńskiej. Działki z podłączonymi
mediami.
Tel. 533-181-047
Sprzedam działkę o pow. 1000m2 w
okolicy Bełchatowa. Wydane warunki zabudowy.
Tel. 694-004-570
Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działki : 0.68ha w pasie
zabudowy. Wszystkie media w drodze włącznie z kanalizacją 800mb
zjazd narciarski Góra Kamieńsk (gmina Ozga).
Działka 0,81ha 300mb zjazd narciarski
Góra Kamieńsk(gmina Ozga).
Tel. 505-637-471
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30Arów (30x100)m położona w Bełchatowie, ul. Graniczna. Działka uzbrojona, woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przyległa do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej. Blisko centrum Bełchatowa, o
pow. mieszkalnej 136m2, 6 pokoi, 2 łazienki. Cena 310tys.
Tel. 796-359-995
Sprzedam dom szeregowy w
Bełchatowie pow. 90m2+poddasze, działka 4ary, do częściowego remontu.
Tel. 505-395-017
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 175m2, a mieszkalnej 109 lub zamienię na mieszkanie
w bloku o pow. 60-70m2(poza parterem i poddaszem).
Tel. 500-157-560

Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie, umeblowane, księga
wieczysta. Bełchatów, os. Okrzi
6, IIIp. (winda)
Tel. 513-766-045
Sprzedam mieszkanie pow. 20m2 przy
ul. Czaplinieckiej.
Tel. 782-456-812
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Posiadam do wynajęcia dwa lokale przy salonie fryzjerskim na
ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227
Atrakcyjne lokale biurowe
w centrum Bełchatowa
(22m2 oraz 52m2)
Tel. 601-375-438
Wynajmę pokój dla 1-2 osóbna os.
Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383
Wynajmę M-3, os. Dolnośląskie 127,
IIIp.,(winda), częściowo umeblowane.
Tel. 603-770-417
Do wynajęcia duży budynek 360m2 na
żłobek, przedszkole, centrum zabaw
dla dzieci w Piotrkowie Tryb.
Tel.601-319-737
Wydzierżawię teren o pow. 1,5ha na
działalność gospodarczą w centrum
Zelowa.
Tel. 512-036-660
Zamienię mieszkanie 58,65m2, os.
Dolnośląskie, 3pokoje na mieszkanie
większe (4-pokojowe). Spłacę zadłużenie lub dam odstępne.
Tel. 661-544-907

SPRZEDAM
Kozę z młodym.
Tel. 536-326-044
Sprzedam młode owieczki.
Tel. 694-751-283
Drewno opałowo- kominkowe (dab,
klon,brzoza,olcha,osika ,sosna).
Tel.600-529-561
Modem Huawei mobilny sieci plus i 2
rutery cdma bezprzewodowe orange
po 50 zł.
Tel 663-558-868
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Akwarium owalne 110l ze stolikiem.
Tel 663-558-868

montów.
Tel. 726-325-664

Krzesła 4szt. W starym stylu, królewskie. Niska cena.
Tel. 796-359-995

Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w systemie prowizyjnym, bez wymiaru czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807

Dywan jasny wełniany 280x380. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 603-378-084
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Siatkę ogrodzeniową nową , powlekaną .
Tel. 728-355-553

Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Posiadam doświadczenie zawodowe w
zakresie medycznym oraz dośwadczenie w opiece nad osobami starszymi.
Tel. 881-689-953

Stemple budowlane o długości 3-ech
metrów. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605-932-776

Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

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

Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500

Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011

Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą.
Tel. 516-666-477

Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051

PRACA
Firma handlowa zatrudni SPEDYTORA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz
doświadczeniem. Praca okolice
Tomaszowa Maz. CV pod adres
rafal_karp.biuro@o2.pl
Poszukuje osoby do postawienia dewutni. Posiadam własny materiał.
Tel. 531-935-227
Zatrudnię kierowcę na kraj kat. C+E
Tel. 601-991-598
Praca sezonowa przy zbiorze
owoców borówek amerykańskich.
Od 20.07.-15.09. Praca w akodzie. Plantacja w okolicy Bełchatowa. Dojazd we własnym zakresie.
Tel. 601-406-967
Praca sezonowa przy sortowaniu, pakowaniu borówki amerykańskiej. Od 20.07.-15.09. Okolice Bełchatowa dojazd do pracy w
zakresie własnym.
Tel. 601-406-967

Zlecę przeszycia szwalni dzianina,
tkanina.
Tel. 668-038-978
Pilnie poszukuję fryzjera damsko-męskiego.
Tel. 515-169-680
Zatrudnię energiczną osobę jako
pomoc w szwalni (najlepiej z doświadczeniem) oraz szwaczki do
zakładu.
Tel. 691-160-984
Praca w remontach Bełchatów i okolice.
Tel. 726-325-664
Firma Handlowa zatrudni HANDLOWCA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca okolice Tomaszowa Maz.
CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do re-

Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód osobowy Renault Kangoo , 5 osobowy, rok 2004,
dobrze wyposażony, w dobrym stanie.
Tel. 601-458-331, 603-770-417
Sprzedam Mazdę Premacy DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik,
Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS ,
Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie
kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 ,
Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy właściciel w Polsce - sprowadzony
z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Wizytówki
1000szt./projekt gratis!!!
Cena 190zł/netto
Czas realizacji 3 dni robocze.
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail:wizytowki@activmedia.net.pl

Centrum odszkodowań
powypadkowych.
Tel. 531-881-669
Twój piekny ogród -Twój relaks.
Kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników,
wymiana podłoża, zasadzanie, przycinanie drzew, architektura ogrodowa,
pielęgnacja roślin kwitnących, strzyżenie trawników.
20 lat doświadczenia! 100% zadowolenia. Oferta dla instytucji publicznych,
-10%i wspólnot
szkół, osób prywatnych
mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280
Pranie dywanów:
tapicerki meblowej/samochodowej
Tel. 606-399-165, (44)632-45-55
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-montaż nowych instalacji elektrycznych,
-tzw. biały montaż czyli montaż wszystkich opraw oświetleniowych, łączników,
gniazdek, taśm led,
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideodomofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz gwarancji
na wykonane prace.
www.trego-instalacje.pl
Tel. 515-098-068
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie, docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Pożyczki bankowe i pozabankowe
z BIK i bez BIK-u w 10 minut
bez zbędnych formalności
do 1600 zł bez kosztów
Szybko ,tanio ,profesjonalnie
Dukat PL.Wolności 14 p I
Tel.660-326-227 lub 44/633-56-15
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
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

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
Matematyka. Matura poporawka. Egzaminy komisyjne.
Tel. 519-744-689
Korepetycje z chemii, przygotowanie
do matury.
Tel. 791-855-592

kolejne wydanie
29 lipca 2016

UWAGA
W dniach 11-13.07.2016 biuro ogłoszeń
Przeglądu Bełchatowskiego będzie nieczynne.
Ogłoszenia drogą SMS przyjmowane są
bez zmian i przerw.

Jak nadać ogłoszenie drobne

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

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

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

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

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

ogłoszenia drobne

Zatrudnię prasowaczkę.
Tel. 609-026-555

Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 791-012-334

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nowe stemple budowlane o długości
3,10m ilosc 300szt. -cena do uzgodnienia.
Tel. 600-011-381

Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową na
terenie Bełchatowa lub okolic. Posiadam wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B+własny samochód, doświadczenie zawodowe w handlu oraz chęć
do pracy.
Tel. 796-151-919
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JUŻ OD 29zł netto/m2

w Przeglądzie Bełchatowskim - już od 67zł netto + projekt GRATIS!

...i wiele
innych ofert
w super
cenach...
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