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Śmiertelny wypadek
Tragiczny bilans świąt
na powiatowych drogach w Łobudzicach

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatowscy policjanci wyjaśniają okoliczności
Jedna oﬁara śmiertelna, pięcioro rannych, sześć kolizji oraz czterech kieru- śmiertelnego wypadku, do którego doszło 3 kwietnia
jących pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez policjantów. Oto staty- 2015 roku, około godziny 21:15, w miejscowości Łobudzice (gmina Zelów).
styczny obraz minionych świąt na drogach powiatu bełchatowskiego.

Najtragiczniejszym
wydarzeniem na powiatowych drogach okazał się wypadek, do
którego doszło 3 kwietnia 2015
roku około godziny 21.15 w Łobudzice (gmina Zelów). Według
wstępnych policyjnych ustaleń,
22-letni mężczyzna, najprawdopodobniej stojący na poboczu,
został potrącony przez nieustalony pojazd, którego kierowca
zbiegł z miejsca wypadku. W
wyniku odniesionych obrażeń
mężczyzna poniósł śmierć na
miejscu. W Wielki Piątek policjanci interweniowali też najwięcej razy. Tego dnia na ulicy
1 Maja w Bełchatowie kobieta
kierująca skodą doprowadziła

do zderzenia z fordem, a następnie odjechała z miejsca
zdarzenia. W Rogowcu 33-latek
kierujący oplem corsą stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Do szpitala trafił
38-letni pasażer, mieszkaniec
gminy Kluki. Kierowca miał
prawie promil alkoholu w organizmie. W Kleszczowie na ulicy
Sportowej policjanci zatrzymali
28-letniego mieszkańca powiatu pajęczańskiego, który kierował oplem, choć miał 2,04 promila w organizmie.
W sobotę, 4 kwietnia, w
okolicy bloku 202 na osiedlu
Dolnośląskim, kierowca nissana doprowadził do zderzenia
z chryslerem, którym kierował
45-latek z Bełchatowa. Kierowca nissana uciekł z miejsca zdarzenia.
W Wielki Piątek potrącona
na przejściu została 77-letnia
bełchatowianka. Do wypadku z
udziałem volkswagena kierowanego przez 40-letniego mieszkańca gminy Bełchatów doszło
o 13.24 na ulicy Wyszyńskiego
w Bełchatowie. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że piesza prze-

Według wstępnych policyjkraczała jezdnię mimo czerwo- nych ustaleń, 22-letni mężczynego światła.
zna, najprawdopodobniej stojący na poboczu, został potrącony
Kilka godzin później, około przez nieustalony pojazd, któdwudziestej, na ulicy Włóknia- rego kierowca zbiegł z miejsca
rzy w Bełchatowie, rowerzy- wypadku. W wyniku odniesiosta wymusił pierwszeństwo i nych obrażeń mężczyzna poniósł
uderzył w volkswagena jettę śmierć na miejscu. Wszystko
- uszkadzając pojazd, a następ- wskazuje na to, iż 22-latek poruszał się motorowerem, z którego
nie odjechał.
przed zdarzeniem najprawdopo-

W poniedziałek, 6 kwietnia,
w Zagadkach, 24-latka z powiatu płockiego, kierująca fordem,
utraciła panowanie nad samochodem, który zjechał z jezdni
i uderzył w drzewo. Obrażeń
ciała doznał 38-letni bełchatowianin, pasażer auta. Rannego
śmigłowcem
przetransportowano do szpitala w Łodzi. W
szpitalu znalazła się też 24-latka oraz drugi z pasażerów forda. Tego dnia policjanci bełchatowscy zatrzymali także dwóch
nietrzeźwych kierowców. 32-letniego kierowca forda na ul. Budryka w Bełchatowie, a o dwa
lata starszego kierowcę toyoty
na ulicy Przemysłowej. Obaj
mieli niemal 0,4 promila alkoholu w organizmie. 

www.oss-dent.pl

wieści z komendy

Piesza oraz pasażerka samochodu osobowego zostały ranne w dwóch wypadkach, do których doszło minionej doby na bełchatowskich ulicach.
Bełchatowscy policjanci badają okoliczności dwóch wypadków drogowych, do których
doszło 26 marca 2015 roku w Bełchatowie, a w których dwie osoby
doznały obrażeń ciała. Kwadrans
przed trzynastą, na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Staszica, zderzyły się trzy samochody osobowe:
toyota corolla kierowana przez
59-letniego
bełchatowianina,
BMW, którym kierował 22-latek
z Bełchatowa i renault, którego
kierowcą był 65-letni bełchatowianin. W zderzeniu pojazdów
obrażeń ciała doznała 63-letnia
pasażerka renaulta. Kobieta zo-

stała przewieziona do szpitala.
Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło trzeźwość kierowców.
Tego samego dnia, o 13.35,
na ulicy Włókniarzy doszło do
potrącenia 68-letniej pieszej
przez ciągnik siodłowy scania z
naczepą. Ciężarówką kierował
29-letni mieszkaniec powiatu
opoczyńskiego. Ranna bełchatowianka została hospitalizowana.
Kierowca by ł trzeźwy. Przyczyny
obu zdarzeń oraz ich sprawców
ustalają w dochodzeniach policjanci z bełchatowskiej komendy. 

Zatrzymany z narkotykami
www.oss-dent.pl

Bezbolesne tanie poranki
znieczulenie komputerowe

materiał + usługa

Dwie bełchatowianki
ranne w wypadkach

Innowacyjna metoda bezbolesnego le

n IMPLANTY (BICON)
n BEZBOLESNE ZNIECZULENIE
KOMPUTEROWE (Calaject) NOWOŚĆ!!
n PROTETYKA NA IMPLANTACH,
MOSTY PEŁNOCERAMICZNE, PROTEZY
n ESTETYKA (wybielanie , licówki porcelanowe, Componeer)
n ORTODONCJA (aparaty estetyczne)
n CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

dobniej zsiadł. Policjanci apelują do wszystkich świadków tego
wypadku, jak również do osób
poruszających się w tym miejscu
przed wypadkiem, widzących
stojącego na poboczu motorowerzystę, o kontakt z Komisariatem Policji w Zelowie przy ulicy
Kościuszki 33 lub telefonicznie
pod numerem telefonu (44) 634
12 83 ewentualnie całodobowo
pod bezpłatnym numerem 997. 

8%

38-letni bełchatowianin od- kaniu 38-latka funkcjonariusze zapowie za posiadanie narkotyków. bezpieczyli kilka kolejnych dilerek
Zatrzymanemu przez bełchatow- z amfetaminą oraz marihuaną. Do
bez borowania
i znieczulenia!
skich policjantów mężczyźnie
gro- policyjnego
depozytu trafiło 12,47
zi kara do trzech lat więzienia.
grama amfetaminy i 1,06 grama
Bełchatowscy policjanci za- marihuany. Bełchatowianin został
trzymali 24 marca 2015 roku, na zatrzymany. Prowadzący postęterenie gminy Zelów, kierowcę powania karne funkcjonariusze
samochodu daewoo, przy którym badają, skąd pochodzą narkotyki,
znaleźli 4 torebki foliowe z zapię- za posiadanie których mężczyźnie
ciem strunowym, tzw. „dilerki”, grozi kara do trzech lat pozbawiewypełnione amfetaminą. W miesz- nia wolności. 

VAT

DACHY
HURTOWNIA
BAAARDZO
ATRAKCYJNE...
...CENY

www.mluksus.com.pl

PPHU mLUKSUS
Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000
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Na upadłość Bawełnianki brakuje pieniędzy

fot.: www.bawelnianka.pl

Właściciel Galerii Bawełnianka w Bełchatowie nie może rozpocząć procesu
upadłościowego, bo brakuje mu na to pieniędzy – uznał sąd w Piotrkowie
Trybunalskim. Co więc dalej z galerią?

Restauracja - Sala Weselna

P£YTY
TARASOWE

OGRODZENIA

Balu
Andrzejkowego

KAMIEÑ
NATURALNY
ELEWACJE

NA WIOSNÊ WYMIEÑ KOSTKÊ!
Kostka Akropol Libetwkrótce
ju¿ od
29,99 z³/m
informacje
na temat
Kostki z posypk¹ ju¿ od
42,90 z³/m

Przypomnijmy, że zarówno Galeria Bawełnianka, jak i
Olimpia, planowały otwarcie
swych obiektów w 2012 roku.
Galeria Olimpia zgodnie z zapowiedziami pod koniec roku
ogłosiła wielkie otwarcie, Bawełnianka natomiast co kolejny kwartał przesuwała termin.
Obiecywano mieszkańcom, że
na powierzchni 23 tys. m2 na
klientów będzie czekać 90 butików i sklepów światowych marek, liczne kawiarnie i restauracje oraz 5-salowy kompleks
kinowy i klub fitness. Szacowano także, że po zakończeniu
budowy, dzięki galerii pracę
znajdzie około 1 000 osób. Na
zapowiedziach się jednak skończyło.
Co więc dalej z drugą galerią
w Bełchatowie? Czy wycofanie
wniosku o upadłość przez bank
może oznaczać, że na horyzoncie pojawił się jakiś inwestor? 

Rok więzienia za
rzucanie kamieniami

przyjêcie weselne
z poprawinami
tylko 160z³/ osobê!

Na rok pozbawienia wolności
został skazany 39-latni mieszkaniec gminy Kluki, który w 2010 r.
rzucał kamieniami na krajowej
„ósemce” w przejeżdżające auta.
Sprawca dopuszczał się chuligańskich wybryków o zmroku
przez około rok czasu. Codziennie usiłował celować kamieniami w kolejno jadące samochody.
Pech chciał, że jednym z nich był
przejeżdżający nieoznakowany
radiowóz policyjny, który został
trafiony kamieniem. Po zatrzymaniu, sprawca przyznał się do

winy, tłumacząc swoją frustrację
ciągłymi przegranymi na automatach.
Po przesłuchaniach świadków, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał mężczyznę na rok więzienia oraz
1 tys. zł zadośćuczynienia dla
kobiety, która została zraniona
kawałkiem szyby pękniętej na
skutek uderzenia kamieniem.
Ogólne straty poniesione na
skutek czynów 39-latka wynoszą
od kilkuset do kilku tysięcy złotych. 
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KOSTKA
BRUKOWA

31 marca Sąd Rejonowy w
Piotrkowie Trybunalskim oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości przez spółkę Bawełnianka,
właściciela nigdy nie otwartej
galerii handlowej w Bełchatowie. Powód jest prosty- spółka
nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, by móc przeprowadzić
proces upadłościowy.
Początkowo
ogłoszenie
upadłości Bawełnianki chciały
dwie strony- właściciele spółki
i bank, który posiada jej wierzytelności. Ostatecznie bank
wycofał swój wniosek. Wyjścia
w postępowaniu sądowym były
trzy: albo sąd ogłosi upadłość,
albo wniosek oddali za względu
na brak środków na przeprowadzenie postępowania, ewentualnie sąd w ogóle nie zgodzi się
na ogłoszenie upadłości. Ostatecznie z powodu bardzo wysokich kosztów postępowania,
sięgających ok. 5 mln złotych,
sąd oddalił wniosek właścicieli
Bawełnianki uznając, że spółka
taką sumą nie dysponuje.
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‘KiM’
 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

wieści z miasta i regionu

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

tylko

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

/osobê!
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Charytatywna akcja „Malowany Piątek” odbyła się już po raz trzeci.
Przedstawiciele miasta,
powiatu i bełchatowscy
sportowcy wsparli Fundację Mariusza Wlazłego.

wieści z miasta i regionu
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3 kwietnia w Galerii Olimpia w Bełchatowie odbyła się
doroczna edycja akcji organizowanej przez Fundację Mariusza
Wlazłego – „Malowany Piątek”.
W wydarzeniu wzięli udział
m.in, prezydent Mariola Czechowska, starosta Waldemar
Wyczachowski, przedstawiciele drużyny GKS Bełchatów i
znane osobistości - piosenkarka Marta Ławska i blogerka
Katarzyna Przydryga. Dzięki
wspólnemu malowaniu pisanek, bełchatowianie zebrali
3417 zł, które zostaną przekazane na cele Fundacji. Najdroższa
pisanka, należała do Katarzyny
Przydrygi i została kupiona za
150zł. W sumie udało się pomalować 400 jajek. 

nr 7/2015 (153)  10.04.2015r

Pisanki pomalowane!
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NAJLEPSZE profile w NAJNI¯SZEJ cenie!

Rezonans magnetyczny

5

- szpital zakończył projekt związany z zakupem sprzętu
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył realizacje
projektu pn.: „Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zakup RM ”. Dzięki zakupionemu sprzętowi pacjenci z naszego miasta mogą na miejscu poddać się
szczegółowym badaniom.
Zakupiony w 2011 roku w
ramach projektu rezonans magnetyczny daje możliwość wykonywania badań całego ciała
oraz poszczególnych regionów
np. głowy, klatki piersiowej czy
jamy brzusznej. Badania przy
użyciu tego sprzętu są krótsze, a powstałe obrazy znacznie bardziej dokładne dzięki
nowocześniejszej technologii.
Zakup nowego rezonansu magnetycznego
przyczynił
się
do zwiększenia efektywności
działań diagnostycznych, poprawił ich jakość, umożliwiając zwiększenie liczby badań
oraz poszerzenie ich zakresu .
oraz wykonanie szeregu badań,
niezbędnych we współczesnej
medycynie - mówi Aneta Kurzyńska – Kierownik Sekcji inwestycji

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013 Oś priorytetowa V
Infrastruktura społeczna Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowita wartość
Projekt jest współfinan- projektu wyniosła 4 280 483,31
sowany przez Unię Europej- zł, z czego 74% stanowi dofiską ze środków Europejskiego nansowanie pozyskane z EuroFunduszu Rozwoju Regional- pejskiego Funduszu Rozwoju
nego w ramach Regionalnego Regionalnego. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Realizacja projektu polegająca na zakupie w 2011 roku
nowego aparatu typu 1,5 T pozwoliła na szybką i precyzyjną
diagnostykę, zwiększyła szybkość i jakość wykonywanych
badań i tym samym komfort
leczenia pacjentów. Dotychczasowy sprzęt oparty był
na przestarzałych technologiach i uniemożliwiał przeprowadzenie pełnej diagnostyki

wieści z miasta i regionu
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Na konferencji o zmianach stawek za ścieki
Na zwołanej konferencji prasowej prezes WOD-KAN - Piotr Kopek poinformował o wielkości i powodach wprowadzenia podwyżki cen za ścieki. Zapewnił też, że ceny wody nie wzrosną.

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Zgodnie z obowiązującymi
przepisami każda spółka wodnokanalizacyjna przygotowująca
stawki taryf ma ustawowy obowiązek, a nie swoje „widzi mi się”
skalkulować koszty z planowanymi przychodami. W celu zbilansowania wyniku finansowego
spółka jest zobowiązana określić
prognozę sprzedaży wody i ścieków w planowanym okresie taryfowym. Jest to bardzo ważna
informacja, która - mam nadzieję
- w dużym stopniu ucina spekulacje idące w kierunku, że: WOD
- KAN podwyższa opłaty po to,
żeby mieć więcej pieniędzy - mówił otwierając konferencję prasową Piotr Kopek, prezes podległej
mu spółki.

2009rok

Taryfy opłat muszą być skalkulowanie zgodnie z kosztami
jakie rokrocznie generuje spółka. Co więc ma wpływ na poziom
opłat ponoszonych przez każdego z mieszkańców? Składowych
jest bardzo wiele, podczas blisko
godzinnego spotkania z dziennikarzami P. Kopek wyjaśniał jak
na przestrzeni ostatnich kilku
lat zmieniały się wskaźniki finansowe w podległej mu spółce.
2010rok

2011rok

Przede wszystkim koszty przez
nią ponoszone pięły się w górę i
to radykalnie. - Każda podwyżka, nawet 10-groszowa jest rzeczą
bardzo trudną z punktu widzenia
społecznego. Rozumiem to, natomiast pełniąc funkcję prezesa
spółki absolutnie nie mogę łamać
prawa i nie kierować się chłodną
finansową kalkulacją. Dlatego w
tym roku musiałem przedłożyć
propozycję nowych taryf. Cena
wody zostaje niezmieniona, opłata za ścieki wzrośnie o 0,81 zł
brutto - podkreślał na spotkaniu
prezes WOD-KAN-u. Podstawą
dla obliczenia nowej taryfy były
koszty wygenerowane przez spółkę w roku 2014.
Przypomnijmy: w 2010 roku
WOD-KAN podpisał umowę z
Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację inwestycji „Budowa i modernizacja systemu sieci
wodno - kanalizacyjnej na terenie
Miasta Bełchatowa” to ogromny projekt współfinansowany ze
środków unijnych mający potężny wpływ nie tylko na jakość
świadczonych usług, ale także
na koszty funkcjonowania spół-

1,6

1,4

1,2
1
0,8
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wzrost ceny scieków zł brutto

suma wzrostu cen wody i sciek
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Prezes Piotr Kopek
zaprezentował na
wykresach podwyżki
cen wody i ścieków
wprowadzanych
w ostatnich latach
w Bełchatowie
oraz odpowiadające
im sumy kosztów rodzajowych
[plansze WOD-KAN sp. z o.o.]
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PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA OGŁASZA

SZÓSTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie
Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku
przy ul. Św. Barbary 2 o powierzchni użytkowej 35,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,10 m2, usytuowanym na działce nr
362/1 o pow. 0,3781 ha w obrębie 14 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywana jest ułamkowa część wyżej opisanego gruntu
określona stosunkiem 3710/494075 oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 3710/494075.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na VI piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i dwóch przedpokoi.

Cena wywoławcza – 75 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja o godz. 9:30 w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1.
Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.
pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, pokój 408,
tel. (0-44) 733-51-78.

wieści z miasta

2008rok

Przegląd Bełchatowski

6

PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA OGŁASZA
CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie
Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku
przy ul. Turkusowej 3 o powierzchni użytkowej 44,86 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,41 m2, usytuowanym na działce nr
372/1 o pow. 0,1215 ha w obrębie 14 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywana jest ułamkowa część wyżej opisanego gruntu
określona stosunkiem 4827/110044 oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 4827/110044.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na IV piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
Cena wywoławcza – 100 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2015r. o godz. 9:15 w sali nr 316
(II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1.
Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (0-44) 733-51-78.
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ki, a w konsekwencji i na portfele
mieszkańców korzystających z
sieci WOD-KAN. - Podejmując
kilka lat temu decyzję o rozpoczęciu tak bardzo potrzebnej miastu
inwestycji zarówno ówcześni radni - łącznie ze mną - jak i prezydent doskonale wiedzieliśmy, że
będzie się to wiązało ze wzrostem
cen wody i ścieków w przyszłości
i dzieje się tak w całej Polsce, nie
tylko w Bełchatowie - zaznaczał
Piotr Kopek.
Siedem lat temu majątek
WOD-KAN-u miał wartość 40
milionów złotych, w tym roku
to już ponad 200 milionów. Jeśli
w związku z tym przyjrzymy się
kwotom z tytułu amortyzacji to
również zauważymy znaczący
wzrost z: 1 miliona 360 tysięcy
złotych w 2008 roku do 7-milionowego kosztu w 2015.
Jak wyjaśnia prezes Kopek,
na przestrzeni ostatnich lat wzrosły też koszty: podatku od nieruchomości (od 2013 roku jego
wartość wzrosła o 25%), czynszu
dzierżawnego czy energii elektrycznej. W minionym roku koszt
opłat za prąd zamknął się kwotą
niewiele ponad miliona złotych,
w tym roku WOD-KAN na ten cel
wyda już półtora miliona złotych.
- Po pierwsze została wynego-
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2014rok

cjowana przez poprzedni zarząd
wyższa stawka niż w latach wcześniejszych. Było to z pewnością
podyktowane tym, że wszyscy dostawcy i dystrybutorzy, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert
przedstawili je na podobnym poziomie - to jedna konsekwencja.
Druga to taka, że na przełomie
września i października minionego roku spółka odebrała potężną,
bardzo energochłonną inwestycję - suszarnie osadu. To cztery
wielkie szklarnie permanentnie
podgrzewane, również z energii
z odzysku, niemniej jednak szacujemy 25-procentowe zwiększenie zużycia prądu w stosunku do
roku poprzedniego - wyjaśniał
prezes Piotr Kopek. Analizując
koszty wynagrodzenia dla pracowników spółki w ostatnich latach również można zauważyć,
że słupki pną się w górę. Od początku roku 2013 do końca roku
2014 spółka zwiększyła zatrudnienie aż o dwadzieścia dwa etaty, co bezpośrednio przekłada się
na wzrost kosztów wynagrodzeń,
które są jedną ze składowych taryf. Z tego tytułu fundusz płac w
spółce na przestrzeni ostatnich
trzech lat wzrósł o ok. 1 milion
złotych to blisko 17-procentowa
zwyżka. -Ktoś kiedyś zdecydował

2015rok

o wzroście zatrudnienia i o zwiększonych kosztach, które muszą
być uwzględnione w taryfie, a ja
nie znam argumentów poprzedniego prezesa na zasadność tych
decyzji – powiedział Piotr Kopek.
Przedstawiając wskaźniki finansowe z ostatnich lat prezes
spółki zwrócił również uwagę,
na to jak kształtowały się taryfy
opłat za wodę i ścieki w latach
poprzednich. Podwyżki były. W
2008 roku na ponad złotówkę, w
2009 na 0,83 zł, w roku 2010-0,07
zł, w 2011 o 0,36 groszy. Najwięcej, bo w latach 2012 i 2013 opłaty
skoczyły w górę po 1,60 zł w każdym roku. - Wówczas nie było to
dla nikogo niespodzianką, a powiem więcej było to za akceptacją radnych, którzy zdecydowaną
większością głosów byli „za” podwyżkami taryf w 2012 i 2013 roku.
Wówczas - podobnie jak zrobiłem
to teraz ja - prezes zarządu przedstawił prezydentowi propozycje
nowych opłat i radni zaakceptowali uchwałę wiedząc, że jest to
konsekwencja planu inwestycyjnego zapoczątkowanego wiele
lat wcześniej. Mam poczucie, że
zdemonizowano problem teraz,
a dlaczego się tak stało? Pozostawię to bez komentarza - podsumował prezes P. Kopek. 
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Cztery łapy tropiciela
Dzięki dotacji bełchatowskiego starostwa Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie zakupiła psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków i środków
odurzających. Czworonożny funkcjonariusz został oﬁcjalnie przekazany policjantom przez Waldemara Wyczachowskiego, starostę bełchatowskiego.

której w ostatnich latach przekazaliśmy setki tysięcy złotych,
między innymi na służby ponadnormatywne, remonty w
komendzie czy zakupy sprzętu, samochodów i wyposażenia. Zakup psa sfinansowano
z budżetu powiatu w ramach

Usługi Budowlane
tel. 600 817 186
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PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA OGŁASZA
TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie
Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 55 A położony w budynku w Os.Żołnierzy POW 8 o powierzchni użytkowej 23,88 m2 wraz z
pomieszczeniem przynależnym, usytuowanym na działce nr 180 o pow.
0,0647 ha w obrębie 10 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywane jest prawo użytkowania wieczystego ułamkowej części wyżej opisanego gruntu określone stosunkiem 2388/532127
oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 2388/532127.

Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na XI piętrze, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza – 50 000,00 zł. w tym:

wartość prawa własności ułamkowej części gruntu – 397,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2015r.
o godz. 9:00 w sali nr 316
(II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1.

Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.
pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, pokój 408,
tel. (44) 733-51-78.

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO
REMONTU. WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, paneli itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, pawlaczy;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- wyburzeniu ścian działowych, demontażu futryn;
- sprzątaniu poremontowym, wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic,;
- wnoszeniu ciężkich materiałów budowlanych:
kleje, gipsy, płytki, panele itp.

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Kwestie bezpieczeństwa
obywateli są niezwykle ważne
dla samorządu powiatowego,
dlatego w szerokim zakresie dbamy o bezpieczeństwo
mieszkańców, przede wszystkim finansowo wspieramy straż
pożarną, dbamy także o policję,

powiatowej kampanii „Dopalacze – stop!”. Miejmy nadzieję,
że dzięki dobremu węchowi wyszkolonego tropiciela policjanci
będą mogli jeszcze skuteczniej
chronić dzieci i młodzież przed
używkami i narkotykami.
Samorząd powiatu regularnie wspiera bełchatowską
komendę policji. W ostatnich
latach przekazano ponad pół
miliona złotych na zakupy
sprzętu, wyposażenia i remonty
jednostki.
Suczka Nania ma 1,5 roku,
jest owczarkiem niemieckim.
- Pies jest z sukcesami wykorzystywany do szeregu przedsięwzięć
prewencyjnych,
w
miejscach, gdzie spodziewamy
się, że mogą znajdować się narkotyki, bądź środki odurzające
– mówi inspektor Sławomir Barasiński, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. - Ponadto zbliżają się wakacje, czas
kiedy ludzie chętniej sięgają
po środki odurzające, wtedy to
niezwykle przydatna będzie pomoc tropiciela. Pies wraz z opiekunem przeszedł czteromiesięczny kurs, który zakończył
się wydaniem specjalistycznego
certyfikatu potwierdzającego
umiejętności i przydatność do
służby. Proces doboru psa był
skomplikowany,
dokonywaliśmy selekcji z hodowli na wolnym rynku i dopiero po kilku
podejściach udało się zakupić
odpowiednie zwierzę.
Opiekunem Nani jest sierżant Aneta Kozłowska z zespołu ds. nieletnich KPP Bełchatów. 
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Miododajne lipy

zakwitną w powiecie

- Współpraca z pszczelarzami jest dowodem na to, że nasz
powiat dba o ekologię i środowisko naturalne – mówi Grzegorz
Gryczka, wicestarosta bełchatowski. - Statystycznie na tysiąc
mieszkańców naszego regionu
przypada jeden pszczelarz, co
myślę jest dobrym wynikiem.
Mam nadzieję, że lipy, które
przekazujemy, wpłyną na wzrost
ilości rodzin pszczelich i udane
zbiory miodu.
Lipy rosną nawet do wysokości 30 metrów, są drzewami
długowiecznymi, ich żywotność
dochodzi nawet do 1000 lat. Ponieważ jest drzewem rozłożystym, może zaspokajać potrzeby
żywieniowe wielu rodzin pszczelich. Miód lipowy jest łagodny i
słodki, ma mnóstwo właściwości
prozdrowotnych. Miód lipowy
podobnie jak napar z kwiatów
lipy posiada właściwości lecznicze szczególnie na dolegliwości
górnych dróg oddechowych jak i
typowe przeziębienia. 

wieści z powiatu

1500 sadzonek lipy, jednego z najbardziej miododajnych
polskich drzew, przekazało bełchatowskie starostwo pszczelarzom zrzeszonym w Rejonowym
Kole Pszczelarzy w Bełchatowie.
Pszczelarze zasadzą lipy w pobliżu swoich pasiek. Dzięki temu
ma wzrosnąć ilość pożytków
pszczelich oraz ilość zbieranego
miodu, bowiem według orientacyjnych obliczeń, z hektara lipy
można uzyskać aż 1000 kilogramów miodu.
- Dziękuję władzom powiatu, że co roku przekazują nam
sadzonki lipy – mówi Jan Polak, prezes Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Bełchatowie. - Z
tegorocznej partii za 10-15 lat
wyrosną piękne lipy, które są doskonałym pożytkiem dla pszczół.
Cieszę się, że na naszym terenie
pszczelarstwo się rozwija, kiedy piętnaście lat temu wybrano
mnie na prezesa, w naszym kole
było 25-ciu pszczelarzy, obecnie
jest nas 117-stu.

Przegląd Bełchatowski
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Już za kilka miesięcy ruszy pionierska inicjatywa
kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i
bełchatowskiego magistratu – Uniwersytet I Wieku. Niecodzienna uczelnia to propozycja dla młodych bełchatowian, których ambicje sięgają dalej
niż poza mury szkoły. Zajęcia, na ten moment z
historii rozpoczną się, jak na akademicką tradycję
przystało - w październiku.

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Młody żak? Tak!

W miniony piątek, 3 kwietnia prezydent Mariola Czechowska i dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Uniwersytetu I Wieku

-U podstaw naszej idei leżało to by nie tylko przez książkę,
nie tylko przez szkołę, która –
powiedzmy to wprost – w wielu sytuacjach jest traktowana
jako ciężki obowiązek, uczyć
o przeszłości. My będziemy
starać się w naszych zajęciach
rozwinąć myśl, że historia, zrozumienie tego co się w niej działo jest możliwe nie tylko przez
odczytywanie dat, suchych
faktów i szeregu nazwisk, ale
na przykład poprzez kontakt
z przedmiotem, możliwością
wytworzenia czegoś - wyjaśnia
dziekan Wydziału Filologiczno
-Historycznego, prof. UJK dr
hab. Marek Dutkiewicz. Dlatego już dziś wykładowcy uchylając rąbka tajemnicy mówią,
że mali studenci będą czerpać
papier, lepić garnki czy wybijać
monety – w trakcie takich praktycznych zajęć będą przemycane informacje o historii pisma,
pieniądza czy kulturach rozmaitych narodów.
Studenci zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Zgodnie z wiekiem słuchaczy wykładowcy
przygotują adekwatną formę
zajęć. Na pewno u dzieciaków
z podstawówek przyjmą formę
w przeważającej części tych
praktycznych, młodzież gimnazjalna może liczyć na większą
liczbę godzin wykładów, ale z
naciskiem na urozmaicone ćwiczenia.
Zajęcia Uniwersytetu I Wieku „ubrano” w bardzo dorosłą
formę. Każdy młody żak dostanie indeks, w którym będzie
zbierał zaliczenia i oceny z egzaminów. Cały tok dwuletniego
nauczania będzie też według
akademickich standardów po-

dzielony na cztery semestry.
- Ta idea, ku wielkiej radości
naszego środowiska akademickiego wreszcie się skrystalizowała, ale muszę to podkreślić:
rodziła się już od paru lat, od
kiedy zaobserwowaliśmy, że
wśród młodych ludzi znacząco
rośnie zainteresowanie historią. Niestety programy szkolne
ze względu na ograniczenia nie
dają szansy na pełną realizację
ich pasji. My chcemy dać rozwinąć tej pasji skrzydła i to jak
najszerzej - mówił dr hab. Jacek Bonar, dyrektor Instytutu
Historii i Stosunków Międzynarodowych z Uniwersytetu J.
Kochanowskiego. Satysfakcji
z projektu nie kryją też władze
miasta.
- Dziś, w dobie wszechobecnego internetu czy dostępu do
niezliczonych wydawnictw popularno-naukowych o wiedzę
nie jest trudno. Ale to tylko
pozorna łatwość w zdobywaniu
wiedzy, bo z dóbr nauki trzeba
też umieć korzystać. Młodym
ludziom należy przede wszystkim pokazać gdzie i jak mają
szukać wiedzy, zgodnie z zasadą by oddzielić ziarno od plew.
Sądzę, że kontakt ze środowiskiem wykładowców z wyższej
uczelni, posiadanie indeksu,
mobilizacja przy okazji przygotowań do sesji może przynieść
naszym młodym mieszkańcom
same pozytywy - podkreślała
prezydent Mariola Czechowska
podczas spotkania z przedstawicielami uczelni. 
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Oczyszczalnia na tapecie
Montaż profesjonalnych zamgławiaczy, nawiązanie współpracy z kadrą
Politechniki Poznańskiej, badania stężenia zanieczyszczeń, a wreszcie
zamknięcie basenów fermentacyjnych – to działania, które władze miasta wraz ze spółką WOD-KAN podjęły w walce z dokuczliwym zapachem z
oczyszczalni ścieków.

Montaż instalacji zamgławiaczy. Chociaż instalacja wygląda
niepozornie ma ona pomóc w likwidacji uciążliwych zapachów z oczyszczalni.

- Likwidacja uciążliwych
odorów z oczyszczalni ścieków
to inwestycyjny priorytet zarówno dla spółki WOD-KAN
jaki i dla miasta. Mam nadzieję,
że podjęte przez obecne władze
spółki działania, będą skuteczne, co w efekcie poprawi jakość
powietrza i przyniesie komfort
mieszkańcom – podkreśla wiceprezydent Ireneusz Owczarek. W ramach walki z nieprzyjemnymi zapachami na terenie
bełchatowskiej
oczyszczalni
ścieków została zainstalowana
mokra bariera antyodorowa. Półkilometrowa instalacja z 333
dyszami ma dozować środki
dezodoryzujące i neutralizujące
związki odorowe wzdłuż otwartych basenów i hal suszarniczych. Jest to największa tego
typu instalacja w Polsce – mówi
Aleksandra Zarzyńska-Błażejewska, technolog spółki WODKAN dodając, że podobne instalacje, z tym, że mniejsze, z

wa”. - Dzięki temu będziemy
mieć zhermetyzowaną komorę
krat i piaskownik. Powietrze z
Na tym nie koniec. Kolejnym tych obiektów będzie trafiało
krokiem podjętym przez spółkę na pierwszy w naszej oczyszw walce z nieprzyjemnym zapa- czalni biofiltr. Dodatkowo zochem jest całkowite zamknię- stanie zmodernizowany osadcie basenów fermentacyjnych z nik wstępny, co też zmniejszy
hermetyzacją i dezodoryzacją. uciążliwość odorową – podkrePrace związane z przygotowa- śla technolog WOD-KAN.
niem projektu budowlanego
W dalszych działaniach anmają się zakończyć w czerwcu
br., a cała inwestycja powinna tyodorowych spółkę będzie
wspierać także kadra naukobyć gotowa w roku 2017.
Już teraz bełchatowska wa z Politechniki Poznańskiej,
oczyszczalnia przypomina plac a dokładnie z Instytutu Inżybudowy. Od stycznia na tere- nierii Środowiska. Z ramienia
nie obiektu trwają prace zwią- uczelni konsultantem będzie
zane z modernizacją części prof. Tymoteusz Jaroszyński.
mechanicznej i węzła przyjmo- W planach WOD-KAN ma rówwania ścieków. Jest to jedno z nież wykonanie pierwszych w
czterech dodatkowych zadań swojej historii badań tzw. imisji
– kontrakt nr 10, realizowane zanieczyszczeń, czyli ich stężew ramach unijnego projektu nia. Analiza wyników pozwoli
„Budowa i modernizacja syste- na sprawdzenie oddziaływania
mu sieci wodno-kanalizacyjnej oczyszczalni na okoliczne terena terenie Miasta Bełchato- ny – miasta jak i gminy. 
powodzeniem są stosowane w
wielu oczyszczalniach.

Od minionego piątku dr Dariusz Rogut jest dyrektorem bełchatowskiego Muzeum Regionalnego.

Dyrektor Rogut
piastujący rolę wiceprzewodniczącego tego gremium. Na
stanowisko szefa muzeum został powołany przez prezydent
Mariolę Czechowską. - W mojej opinii konkurs nie był tu
potrzebny, Pan Dariusz Rogut
to kompetentny i kompletny
człowiek. Posiadający zarówno
gruntowne, merytoryczne przygotowanie jaki i niezbędną przy
takich funkcjach – charyzmę.
Jestem głęboko przekonana, że
Dariusz Rogut to doktor to połączenie wyjdzie placówce
historii,
powiatowy radny na dobre - argumentowała pre-

zydent.
Dariusz Rogut zapowiada,
że w Muzeum rewolucji nie będzie. - Moim zdaniem zmieniane tego co nienagannie działa,
czyli kadry byłoby dużym błędem. Zamierzam wspólnie z
zespołem realizować już wdrożone projekty, mam też kilka
swoich pomysłów. Na przykład
chciałbym rozszerzyć działalność wydawniczą placówki,
jeszcze po cichu – ale z dużymi nadziejami na powodzenie
– chce rozwinąć i przygotować
projekt modernizacji dawnego
spichlerza. Mamy w mieście tak
niewiele zabytków, że uratowanie choćby jednego obiektu
przed dewastacją stawiam sobie za priorytet – mówił tuż po
oficjalnym powołaniu nowy dyrektor. 
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Siatkarze PGE Skry nie obronią odzyskanego przed rokiem tytułu mistrza
naszego kraju. Podopieczni Miguela Falasci w Wielką Sobotę po raz trzeci
ulegli LOTOS-owi Treﬂowi Gdańsk (2:3) i przegrali półﬁnałową rywalizację
(1:3). Bełchatowianie o brązowe medale powalczą z Jastrzębskim Węglem.

Złoto nie dla PGE Skry

O brąz z Jastrzębskim Węglem!

w kadrze Antigi

Stephane Antiga - selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił 2 kwietnia 29-osobową kadrę drużyny
narodowej na 2015 rok. Znalazło się w niej trzech
zawodników związanych z PGE Skrą Bełchatów.
W szerokiej kadrze na zbliżający się wielkimi krokami sezon reprezentacyjny znaleźli się
dwaj środkowi PGE Skry Karol
Kłos i Andrzej Wrona. Swoją
szansę otrzymał też inny zawodnik bełchatowskiego klubu,
Bartosz Bednorz. Młody przyjmujący jest w tym sezonie wypożyczony do Indykpolu AZS
Olsztyn, gdzie w drugiej części
sezonu przebił się do wyjściowego zestawienia i tym zwrócił
na siebie uwagę sztabu sztabu
szkoleniowego drużyny narodowej.

sporcie bywa. Zwycięzca może
być tylko jeden.
W dalszym ciągu żółto-czarni
mają jednak o co walczyć. Sezon
się jeszcze nie skończył. Przed
nimi przecież turniej finałowy
Pucharu Polski (18-19 kwietnia),
gdzie w 1/2 finału przyjdzie ponownie zmierzyć się z LOTOSem Treflem. Także w PlusLidze
jest się o co bić. Każdy medal
jest przecież sukcesem. Nawet
ten brązowy. Zwłaszcza, że może
on otworzyć drogę do gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Polska
federacja ma tylko dwa gwarantowane miejsca w tych rozgrywkach, ale jest niemal pewne, że
aż trzy drużyny z naszego kraju
ponownie wystąpią w siatkarskiej Champions League. Trzecia za sprawą „dzikiej karty”
przyznawanej przez Europejską
Konfederację Piłki Siatkowej
(CEV). Gdyby tak się stało to
pierwszeństwo w ubieganiu się o
nią będzie miała trzecia drużyna
naszej ligi, a nie na przykład zdobywca krajowego pucharu jak to
bywało w przeszłości.
Mecze „finału pocieszenia”
zaplanowane są wstępnie na 15,
24 i 28 kwietnia oraz 2 i 6 maja.
Będzie trochę czasu na złapanie

oddechu i świeżości. Rywalizacja podobnie jak we wcześniejszej rundzie toczyć się będzie do
trzech wygranych, a spotkania
rozgrywane będą naprzemiennie
w hali „Energia” i na terenie rywala. Przewagą własnego boiska
dysponować będą żółto-czarni,
bo to oni zajęli wyższe miejsce w
rundzie zasadniczej rozgrywek.
W regularniej części zmagań
PGE Skra wygrała z podopiecznymi Roberto Piazzy na wyjeździe 3:0. U siebie przegrała po
tie-breaku, ale akurat ta druga
potyczka przypadła na grudniowy dołek formy bełchatowian.
W przeszłości z bojów PGE Skry
z Jastrzębskim Węglem zdecydowanie częściej z tarczą wychodzili Mariusz Wlazły i jego
koledzy, więc na tym można budować optymizm przed ostatnim wyzwaniem bełchatowskich
siatkarzy w sezonie 2014/15.
Szczegółowe
informacje
o dystrybucji wejściówek na
pierwsze ze spotkań pojawią się
wkrótce na oficjalnej stronie internetowej PGE Skry Bełchatów
(www.skra.pl). Można ich też zasięgnąć na klubowej wyspie handlowej w Galerii Olimpia. 
B.B

służonych siatkarzy. Tylko i wyłącznie z tego powodu na liście
nie znajdziemy m.in. Michała
Winiarskiego i Mariusza Wlazłego, ale też na przykład Pawła Zagumnego czy Krzysztofa
Ignaczaka.

Obecny sezon reprezentacyjny będzie bardzo intensywny. Reprezentacja Polski rywalizować będzie aż na czterech
frontach. Przed Biało-Czerwonymi Igrzyska Europejskie,
Liga Światowa, Puchar Świata
i Mistrzostwa Europy. Priorytetem są te dwie ostatnie imprezy
Po zdobyciu złota Mi- z naciskiem na Puchar Świastrzostw Świata w roku ubie- ta, gdzie można bezpośrednio
głym z występów w reprezenta- zdobyć przepustkę na Igrzyska
cji – przynajmniej w bieżącym Olimpijskie 2016. 
roku – zrezygnowało wielu zaB.B

Kadra Narodowa na sezon 2015
Rozgrywający:
Fabian Drzyzga (Asseco Resovia Rzeszów), Michał Kędzierski (Cerrad Czarni
Radom), Grzegorz Łomacz (Cuprum Lubin), Grzegorz Pająk (Effector Kielce)
Atakujący:
Grzegorz Bociek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Bartłomiej Bołądź (Cerrad
Czarni Radom), Jakub Jarosz (Transfer Bydgoszcz), Dawid Konarski (Asseco Resovia Rzeszów), Szymon Romać (Cuprum Lubin), Damian Schulz
(LOTOS Treﬂ Gdańsk)

www.ogloszeniabelchatow.pl

Do sobotniej konfrontacji w
zdecydowanie lepszych nastrojach przystępowali gdańszczanie. Nie dość, że w rywalizacji
toczonej do trzech zwycięstw
prowadzili 2:1 to mieli zdecydowanie więcej czasu na spokojny
trening przed starciem numer
cztery. W tym czasie żółto-czarni walczyli w Berlinie w turnieju
finałowym Ligi Mistrzów, gdzie
stracili mnóstwo sił. Czasu na
regenerację i poprawę szwankujących elementów nie mieli za
wiele.
Pomimo tych niedogodności w Wielką Sobotę siatkarze z
Bełchatowa grali naprawdę nieźle. Nie byli tylko tłem dla rywala jak to miało miejsce podczas
trzeciej potyczki, którą przegrali
w hali „Energia” 0:3. Zresztą słowa uznania należą się obydwu
drużynom, bo stworzyły niezapomniane widowisko. Było to
chyba najbardziej intensywny
pojedynek w sezonie 2014/15 na
krajowym podwórku. Samo to,
że trwał trzy godziny bez pięciu
minut dobitnie o tym świadczy.
Doskonale widać to też po rezultatach poszczególnych setów.
Patrząc z perspektywy Wlazłego
i spółki wyglądało to tak: 26:24,
25:27, 22:25, 25:21, 13:15. W tym
morderczym starciu podopieczni Andrei Anastasiego byli dokładnie o jedną (!) piłkę lepsi
(111-112 w małych punktach) i
to oni powalczą już niedługo o
złoto Mistrzostw Polski z Asseco
Resovią Rzeszów, która uporała
się w trzech meczach z Jastrzębskim Węglem.
Wiemy już na pewno, że drużyna prowadzona przez Miguela
Falascę nie obroni mistrzowskiego tytułu. Nie będzie dziewiątej
korony dla klubu z Bełchatowa już w tym sezonie. Niedosyt
pewnie pozostanie, ale trudno
mieć pretensje do zawodników
PGE Skry, bo dali z siebie tyle ile
mogli. Tym razem to nie wystarczyło na finał. Czasem tak to w

Trójka bełchatowian

9

Środkowi:
Mateusz Bieniek (Effector Kielce), Wojciech Grzyb (LOTOS Treﬂ Gdańsk),
Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów), Grzegorz Kosok (Jastrzębski Węgiel),
Marcin Możdżonek (Halkbank Ankara), Piotr Nowakowski (Asseco Resovia Rzeszów), Andrzej Wrona (PGE Skra Bełchatów)
Przyjmujący:
Bartosz Bednorz (Indykpol AZS Olsztyn), Rafał Buszek (Asseco Resovia
Rzeszów), Michał Kubiak (Halkbank Ankara), Bartosz Kurek (Cucina Lube
Treia), Mateusz Mika (LOTOS Treﬂ Gdańsk), Artur Szalpuk (AZS Politechnika
Warszawska), Aleksander Śliwka (AZS Politechnika Warszawska), Marcin
Waliński (Transfer Bydgoszcz), Wojciech Żaliński (Cerrad Czarni Radom)
Libero:
Piotr Gacek (LOTOS Treﬂ Gdańsk), Damian Wojtaszek (Jastrzębski Węgiel), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

139.000

internetowych kibiców!

10

Przegląd Bełchatowski

Bez medalu w Lidze Mistrzów
Bez medalu XV edycji Ligi Mistrzów wrócili do Bełchatowa siatkarze PGE Skry.
W berlińskim Final Four przegrali oba spotkania i ostatecznie zajęli czwartą
pozycję w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie.
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Od porażki 1:2 z Lechem Poznań swoją przygodę
z PGE GKS-em Bełchatów rozpoczął nowy trener,
Marek Zub. „Brunatni” zanurkowali już prawie na
samo dno ligowej tabeli.

Na wstępie trzeba podkreślić,
że już sam awans do czwórki najlepszych klubów na Starym Kontynencie w sezonie 2014/15 jest
sporym sukcesem bełchatowian.
Nawet najlepszym drużynom nie
zdarza się to co roku. Wystarczy
przypomnieć, że uważana przez
lata za najlepszą ligę świata włoska Serie A nie miała swojego
przedstawiciela w turnieju finałowym Champions League od
dwóch lat. W tegorocznym Final
Four zabrakło też dwóch najlepszych zespołów poprzedniej edycji, a więc Biełogorie Biełgorod
i Halkbanku Ankara, które dysponują zdecydowanie większymi
budżetami niż którykolwiek z klubów PlusLigi.
Nie można o tym zapominać,
bo samo zakwalifikowanie się do
Final Four naprawdę jest osiągnięciem. Także dla europejskich
potentatów. Po drodze aktualny
mistrz naszego kraju musiał rywalizować z najlepszymi ekipami
Italii i udowodnił swoją wyższość.
Najpierw żółto-czarni odprawili
Lube Banca Treię z Bartoszem
Kurkiem w składzie, a następnie

Sir Safety Perugię, której barw
broni kolejny dobry znajomy bełchatowian, Serb Aleksandar Atanasijević.
Sam turniej finałowy, rozegrany 28-29 marca w Berlinie, nie należał jednak do udanych. W półfinale za mocna okazała się Asseco
Resovia Rzeszów. Wynik 0:3 jest
nieco mylący, bo było to naprawdę
zacięte spotkanie. O losach poszczególnych setów decydowały
pojedyncze akcje. Rywal z Podkarpacia był jednak o te siedem
piłek lepszy i w pełni zasłużenie
zameldował się w w wielkim finale, gdzie niestety uległ w trzech
setach Zenitowi Kazań.
Zawodnikom PGE Skry pozostała walka o brąz z zespołem
gospodarza, Berlin Recycling
Volleys. Pierwszy niedzielny pojedynek był zdecydowanie najbardziej dramatycznym widowiskiem podczas Final Four Ligi
Mistrzów 2014/2015. Poziom gry
obu ekip falował, ale żadnej nie
brakowało determinacji. Drużyny
wygrywały sety naprzemiennie.
Lepiej zaczęli siatkarze niemieckiego klubu (25:21). Potem do

głosu doszli jednak żółto-czarni
(25:19). Powrót na prowadzenie
gospodarzy (25:20) i wyrównanie
bełchatowian po grze na przewagi
(28:26). O brązowym medalu miał
zdecydować tie-break, który sam
w sobie był niesamowitym widowiskiem. Zakończył się rezultatem 23:21. Niestety dla najlepszej
drużyny Niemiec.
Najjaśniejszym punktem żółto-czarnych podczas berlińskiej
imprezy był Argentyńczyk Facundo Conte, które został też doceniony przez obserwatorów i został
wybrany do najlepszej siódemki
rozgrywek.
Ludzie związani z PGE Skrą
udziału w Final Four do udanych
zaliczyć nie mogą. Byli słabsi w
obu starciach dosłownie tylko o
kilka piłek (siedem i trzy), ale brak
medalu zostawił jednak pewien
niedosyt. Niemniej samo znalezienie się w turnieju finałowym trzeba uznać za spore osiągnięcie i
cenne doświadczenie, które może
zaprocentować już w kolejnej edycji europejskich pucharów. 

Nie tak wyobrażał sobie z
pewnością swój debiut w roli
pierwszego trenera bełchatowian
Marek Zub. Rywal był wymagający, bo Lech Poznań to drużyna
realnie walcząca o mistrzowski
tytułu, ale na wyjazdach „Kolejorz” nie błyszczy.
Nie błyszczał i tym razem, ale
dość przeciętna postawa w zupełności wystarczyła na piłkarzy
PGE GKS-u, którzy od dłuższego czasu nie potrafią wrócić do
swojej dobrej gry z początku rozgrywek. Bilans otwarcia wiosny
2015 to w tej chwili jedna wygrana i aż sześć porażek. Nie ma pod
tym względem gorszej drużyny w
T-Mobile Ekstraklasie.
Do samego meczu z poznaniakami nie ma co wracać. Liczy
się tylko wynik. Ważniejsze jest
to co przed biało-zielono-czarnymi w najbliższej przyszłości. Już

w niedzielę 12 kwietnia do Bełchatowa przyjedzie ostatnia drużyna tabeli, Zawisza Bydgoszcz.
Potyczka z bydgoszczanami, którzy są rewelacją wiosny,
a więc znajdują się na przeciwległym w stosunku do „Brunatnych” biegunie, to nie tyle mecz o
sześć punktów, co po prostu jedno z kilku spotkań o życie.
Jeśli piłkarze PGE GKS-u
nie będą wygrywali z przeciwnikami tego pokroju i to na własnym obiekcie to o utrzymanie w
najwyższej klasie rozgrywkowej
może być naprawdę ciężko. Choć
awans do grupy mistrzowskiej z
matematycznego punktu widzenia jest wciąż możliwy to w praktyce biało-zielono-czarni grają
już tylko o utrzymanie.
Nie tak to miało wyglądać. 

B.B.

Bilety na Puchar Polski w sprzedaży
Można już nabyć bilety
na turniej ﬁnałowy rozgrywek o Puchar Polski
w piłce siatkowej mężczyzn, który zostanie
rozegrany w dniach 1819 kwietnia w gdańskiej
Ergo Arenie.

jest PGE Skra Bełchatów. Żółtoczarni liczą, że z trybun wspierać
ich będzie liczna grupa fanów.

Final Four Pucharu Polski w
tym roku rozegrane zostanie w
Gdańsku. Tamtejsza Ergo Arena to jedna z największych hal
sportowych w Polsce. Na jej trybunach może zasiąść przeszło 10
tysięcy widzów. Jednym z finalistów zmagań o krajowy puchar

Organizatorzy przygotowali ofertę na każdą kieszeń. W
sprzedaży są bilety w czterech
kategoria cenowych, a także w
standardzie VIP (loża za cateringiem). Więcej szczegółów można
znaleźć na przywołanej powyżej
stronie internetowej sieci Ticket-

Wejściówki na pucharowe
mecze można zdobyć za pośrednictwem sieci TicketPro. Są one
dystrybuowane przez stronę internetową
(www.ticketpro.pl),
w punktach stacjonarnych sieci oraz w kasie hali Ergo Arena.

Pro, a także na stronach uczestników turnieju finałowego.
Podopieczni Miguela Falasci
w półfinale zmierzą się z gospodarzem, LOTOS-em Treflem
Gdańsk. Będzie to szansa na zrewanżowanie się temu rywalowi
za przegraną batalię w PlusLidze. Drugą parę tworzą Asseco
Resovia Rzeszów i Jastrzębski
Węgiel.
Tradycyjnie turniej zostanie
pokazany w całości na sportowych antenach telewizji Polsat. 
B.B.

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.
WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, paneli itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, pawlaczy;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- wyburzeniu ścian działowych, demontażu futryn;
- sprzątaniu poremontowym, wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic,;
- wnoszeniu ciężkich materiałów budowlanych:
kleje, gipsy, płytki, panele itp.

TEL: 503-760-481

B.B.
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Od porażki 1:2 z Lechem Poznań swoją przygodę
z PGE GKS-em Bełchatów rozpoczął nowy trener,
Marek Zub. „Brunatni” zanurkowali już prawie na
samo dno ligowej tabeli.

Sir Safety Perugię, której barw
broni kolejny dobry znajomy bełchatowian, Serb Aleksandar Atanasijević.
Sam turniej finałowy, rozegrany 28-29 marca w Berlinie, nie należał jednak do udanych. W półfinale za mocna okazała się Asseco
Resovia Rzeszów. Wynik 0:3 jest
nieco mylący, bo było to naprawdę
zacięte spotkanie. O losach poszczególnych setów decydowały
pojedyncze akcje. Rywal z Podkarpacia był jednak o te siedem
piłek lepszy i w pełni zasłużenie
zameldował się w w wielkim finale, gdzie niestety uległ w trzech
setach Zenitowi Kazań.
Zawodnikom PGE Skry pozostała walka o brąz z zespołem
gospodarza, Berlin Recycling
Volleys. Pierwszy niedzielny pojedynek był zdecydowanie najbardziej dramatycznym widowiskiem podczas Final Four Ligi
Mistrzów 2014/2015. Poziom gry
obu ekip falował, ale żadnej nie
brakowało determinacji. Drużyny
wygrywały sety naprzemiennie.
Lepiej zaczęli siatkarze niemieckiego klubu (25:21). Potem do

głosu doszli jednak żółto-czarni
(25:19). Powrót na prowadzenie
gospodarzy (25:20) i wyrównanie
bełchatowian po grze na przewagi
(28:26). O brązowym medalu miał
zdecydować tie-break, który sam
w sobie był niesamowitym widowiskiem. Zakończył się rezultatem 23:21. Niestety dla najlepszej
drużyny Niemiec.
Najjaśniejszym punktem żółto-czarnych podczas berlińskiej
imprezy był Argentyńczyk Facundo Conte, które został też doceniony przez obserwatorów i został
wybrany do najlepszej siódemki
rozgrywek.
Ludzie związani z PGE Skrą
udziału w Final Four do udanych
zaliczyć nie mogą. Byli słabsi w
obu starciach dosłownie tylko o
kilka piłek (siedem i trzy), ale brak
medalu zostawił jednak pewien
niedosyt. Niemniej samo znalezienie się w turnieju finałowym trzeba uznać za spore osiągnięcie i
cenne doświadczenie, które może
zaprocentować już w kolejnej edycji europejskich pucharów. 

w niedzielę 12 kwietnia do Bełchatowa przyjedzie ostatnia drużyna tabeli, Zawisza Bydgoszcz.
Potyczka z bydgoszczanami, którzy są rewelacją wiosny,
a więc znajdują się na przeciwległym w stosunku do „Brunatnych” biegunie, to nie tyle mecz o
sześć punktów, co po prostu jedno z kilku spotkań o życie.
Jeśli piłkarze PGE GKS-u
nie będą wygrywali z przeciwnikami tego pokroju i to na własnym obiekcie to o utrzymanie w
najwyższej klasie rozgrywkowej
może być naprawdę ciężko. Choć
awans do grupy mistrzowskiej z
matematycznego punktu widzenia jest wciąż możliwy to w praktyce biało-zielono-czarni grają
już tylko o utrzymanie.
Nie tak to miało wyglądać. 

B.B.

jest PGE Skra Bełchatów. Żółtoczarni liczą, że z trybun wspierać
ich będzie liczna grupa fanów.

Final Four Pucharu Polski w
tym roku rozegrane zostanie w
Gdańsku. Tamtejsza Ergo Arena to jedna z największych hal
sportowych w Polsce. Na jej trybunach może zasiąść przeszło 10
tysięcy widzów. Jednym z finalistów zmagań o krajowy puchar

Organizatorzy przygotowali ofertę na każdą kieszeń. W
sprzedaży są bilety w czterech
kategoria cenowych, a także w
standardzie VIP (loża za cateringiem). Więcej szczegółów można
znaleźć na przywołanej powyżej
stronie internetowej sieci Ticket-

Wejściówki na pucharowe
mecze można zdobyć za pośrednictwem sieci TicketPro. Są one
dystrybuowane przez stronę internetową
(www.ticketpro.pl),
w punktach stacjonarnych sieci oraz w kasie hali Ergo Arena.
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Bilety na Puchar Polski w sprzedaży
Można już nabyć bilety
na turniej ﬁnałowy rozgrywek o Puchar Polski
w piłce siatkowej mężczyzn, który zostanie
rozegrany w dniach 1819 kwietnia w gdańskiej
Ergo Arenie.

B.B.
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Na wstępie trzeba podkreślić,
że już sam awans do czwórki najlepszych klubów na Starym Kontynencie w sezonie 2014/15 jest
sporym sukcesem bełchatowian.
Nawet najlepszym drużynom nie
zdarza się to co roku. Wystarczy
przypomnieć, że uważana przez
lata za najlepszą ligę świata włoska Serie A nie miała swojego
przedstawiciela w turnieju finałowym Champions League od
dwóch lat. W tegorocznym Final
Four zabrakło też dwóch najlepszych zespołów poprzedniej edycji, a więc Biełogorie Biełgorod
i Halkbanku Ankara, które dysponują zdecydowanie większymi
budżetami niż którykolwiek z klubów PlusLigi.
Nie można o tym zapominać,
bo samo zakwalifikowanie się do
Final Four naprawdę jest osiągnięciem. Także dla europejskich
potentatów. Po drodze aktualny
mistrz naszego kraju musiał rywalizować z najlepszymi ekipami
Italii i udowodnił swoją wyższość.
Najpierw żółto-czarni odprawili
Lube Banca Treię z Bartoszem
Kurkiem w składzie, a następnie

Nie tak wyobrażał sobie z
pewnością swój debiut w roli
pierwszego trenera bełchatowian
Marek Zub. Rywal był wymagający, bo Lech Poznań to drużyna
realnie walcząca o mistrzowski
tytułu, ale na wyjazdach „Kolejorz” nie błyszczy.
Nie błyszczał i tym razem, ale
dość przeciętna postawa w zupełności wystarczyła na piłkarzy
PGE GKS-u, którzy od dłuższego czasu nie potrafią wrócić do
swojej dobrej gry z początku rozgrywek. Bilans otwarcia wiosny
2015 to w tej chwili jedna wygrana i aż sześć porażek. Nie ma pod
tym względem gorszej drużyny w
T-Mobile Ekstraklasie.
Do samego meczu z poznaniakami nie ma co wracać. Liczy
się tylko wynik. Ważniejsze jest
to co przed biało-zielono-czarnymi w najbliższej przyszłości. Już

Pro, a także na stronach uczestników turnieju finałowego.
Podopieczni Miguela Falasci
w półfinale zmierzą się z gospodarzem, LOTOS-em Treflem
Gdańsk. Będzie to szansa na zrewanżowanie się temu rywalowi
za przegraną batalię w PlusLidze. Drugą parę tworzą Asseco
Resovia Rzeszów i Jastrzębski
Węgiel.
Tradycyjnie turniej zostanie
pokazany w całości na sportowych antenach telewizji Polsat. 
B.B.

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.
WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, paneli itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, pawlaczy;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- wyburzeniu ścian działowych, demontażu futryn;
- sprzątaniu poremontowym, wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic,;
- wnoszeniu ciężkich materiałów budowlanych:
kleje, gipsy, płytki, panele itp.

TEL: 503-760-481
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Wiosenne placki
ziemniaczane
SKŁADNIKI NA PLACKI:
1 kg ziemniaków, 2 jajka, 3 łyżki mąki, 1/2 pęczka natki pietruszki, 1/2 pęczka koperku, 1 łyżeczka
ziół prowansalskich, sól, pieprz do
smaku, olej do smażenia. Składniki na sos: 2 średnie cebule, 2 łyżki
oleju, 1/4 szklanki wody, 300 g serka
topionego kremowego MSM Mońki,
pieprz czarny do smaku, 1/2 pęczka
szczypiorku.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obrać, dokładnie
umyć i połowę zetrzeć na grubym
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oczku, a resztę na drobnym, tak jak
na tradycyjne placki ziemniaczane.
Dodać jajka, mąkę, pokrojoną zieleninę oraz zioła prowansalskie. Całość doprawić solą, pieprzem i dokładnie wymieszać. Usmażyć placki
na złoty kolor na rozgrzanym oleju.
Cebulę pokroić w drobną kostkę
i zeszklić na oleju. Następnie dodać wodę i poddusić do miękkości
na wolnym ogniu. Dodać serek topiony, pieprz do smaku i dokładnie
wymieszać, podgrzewając. Gorące
placki polać sosem serowo-cebulowym i obficie posypać pokrojonym
szczypiorem. 
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MLEKO MOŻE BYĆ
DOBRE DLA MÓZGU

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Złem dobrego nie naprawisz”

Sudoku

Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym
dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1
do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą
się powtarzać.
Sudoku – (jap., sudoku; od suji wa dokushin ni kagiru,
czyli cyfry muszą być pojedyncze) – łamigłówka wymyślona i badana przez średniowiecznych matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W 1783 roku matematyk z Bazylei,
Leonhard Euler, nazwał ją „kwadratem łacińskim”. Sudoku w obecnej postaci stało się popularne na świecie dzięki
dołączaniu go do wielu gazet.

Najnowsze badanie naukowców
z Centrum Medycznego Uniwersytetu Kansas wskazuje na związek między piciem mleka a poziomem przeciwutleniacza glutationu
w mózgach zdrowych starszych
osób. Od dawna myśli się o mleku
jako produkcie bardzo istotnym dla
kości i mięśni. To studium sugeruje,
że może on być także bardzo ważny dla mózgu – podkreśla dr Debra
Sullivan. Zespół dr In-Young Choi
pytał 60 ludzi o dietę w dniach poprzedzających obrazowanie mózgu
(za pomocą rezonansu magnetycznego monitorowano poziom glutationu). Okazało się, że u osób, które
ostatnio piły mleko, stężenie przeciwutleniacza było wyższe. Ma to
spore znaczenie, bo pozwala zwalczać stres oksydacyjny i ograniczać
uszkodzenia wywoływane przez

reaktywne formy tlenu. Panie zaznaczają, że niewielu Amerykanów
spożywa 3 zalecane porcje nabiału
dziennie. Studium, którego wyniki
ukazały się w The American Journal of Clinical Nutrition, pokazało,
że im bliżej komuś do zrealizowania
normy, tym wyższy poziom glutationu. Według Chio i Sullivan kolejnym krokiem powinno być losowe
badanie kontrolowane. 
źródło: kopalniawiedzy.pl

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Na pokładzie

rozrywka

Przy barierze na pokładzie statku oceanicznego
stoi pasażer i patrzy na zachód. Przy barierze po
przeciwnej stronie statku stoi jego przyjaciel i patrzy na wschód. Nagle pierwszy odzywa się: – Janek,
masz źle zawiązany krawat. Na to drugi odpowiada:
– A ty, jak widzę, jesteś nieogolony. Pytanie: W jaki
sposób obaj mogli poczynić te spostrzeżenia, nie odwracając głowy i nie posługując się lusterkami?

Odpowiedź: Po prostu. Obydwaj stali tyłem do barier. Pierwszy,
patrzący na zachód, stał po wschodniej stronie; drugi, patrzący na
wschód, po zachodniej. W ten sposób mogli się obserwować bez odwracania.

WASZE D

Wielkanocne wyprzedaże czas zacząć.

WCIPY

• Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo pije
chłopak i pije.... – A co Jasiu potrafi? – No murować umie, podstawówkę skończył... – A to mamy: murarz, 4000 na rękę... – Pani kochana!
Toć przecież Jasiu cały czas będzie chodził pijany, jak tyle pieniędzy
zarobi... A za mniej coś nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik murarza,
3000 na rękę .... – No ale 3000? To przecież będzie pił i pił... A tak za
600-700 złotych to coś by się nie znalazło? – 600-700... Hmmm... To by
Jasio musiał studia skończyć..
• W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera: – Czy może pan nam zapakować te
resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... – Hurrra!!! – krzyczą dzieci. – Będziemy mieć pieska..!

