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

ka
gotów
od ręki

tel. 888-460-461
ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!
www.oss-dent.pl

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

Bezbolesne GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM
znieczulenie
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
komputerowe
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Ekstremalna Droga
Krzyżowa Parzno-Bełchatów
Jesteœmy
z Pañstwem od
17 lat. Dziêkujemy
za zaufanie!

Do przejścia ponad 40 km nocą!

Z inspiracji pomysłem ekstremalnej duchowości ks. Jacka Stryczka (pomysłodawcy
m.in. Szlachetnej Paczki) wytyczona została Ekstremalna
Droga Krzyżowa z Parzna,
przez Uroczysko Święte Ługi
do Bełchatowa. 42 km trasy
wiodącej leśnymi traktami,
polnymi i asfaltowymi drogami, to wyzwanie, które w
piątek, 18 marca, zdecydują
się podjąć uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej Parzno. EDK Parzno rozpocznie
się mszą świętą o godz. 20:00
w kościele w Parznie, zakończy się w kościele
NMP
Matki
Restauracja
- Sala
Weselna
Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie. Przed mszą uczestnicy dostaną dwie mapy: trasę
(drukowany opis, ewentualnie
mapę i ślad GPS - ze strony internetowej) oraz rozważania
(mają one nadać kierunek wędrówce wewnętrznej). Po dropr
dze będą zatrzymywać się przy
zle
Innowacyjna
metoda
bezbolesnego
kolejnych 14 stacjach, ulokotyl
Balu
wanych w terenie, kontemplując teksty rozważań. To
Andrzejkowego
będzie czas próby, czas sprawdzenia siebie, swojej tożsamowww.oss-dent.pl
ści duchowej,
przełamywania
barier, czas bardzo intymnej
i mocnej modlitwy, spotkania
bez borowania i znieczulenia!
z Bogiem, czas wewnętrznego
remanentu, uporządkowania i
przemiany życia. Noc, milczenie, kilometry, chłód, pogoda wyjdzie zdany sam na siebie,
Zapisy na trasę EDK proczy niepogoda, zmęczenie i ból to wyjście o charakterze indy- wadzone są za pośrednictwem
do granicy zniechęcenia - to widualnym. Nie wkrótce
formularza na stronie www.
będzie ubezinformacje
nieodłączne warunki i dozna- pieczenia ani wsparcia, każdy edk.org.pl, w zakładce EDK
na temat Parzno .
nia uczestnika EDK. Każdy będzie walczył sam ze sobą.

wieści z miasta i regionu

Pożyczki Bankowe Pożyczki Pozabankowe
szeroka baza
produktów bankowych
i pozabankowych

promocyjne oferty
dla wybranych
grup zawodowych

znajdziemy dla ciebie
najlepszą ofertę

wiele ofert
w jednym miejscu

Pl. Wolności 14 | 97-400 Bełchatów | tel. 660-326-227, (44) 633-56-15 | www.dukatbelchatow.pl

www.vertirol.pl

HURT-DETAL
PPHU VERTIROL
ul. Św. Floriana 12 | 97-420 Szczerców
tel.: 695 796 368 | 601 142 545
e-mail: vertirol@poczta.onet.pl

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:
 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami
 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!

‘
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Były dyrektor szpitala skazany
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W środę 24 lutego Mirosław Leszczyński, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w naszym
mieście, usłyszał wyrok skazujący za bezprawne pobierania ryczałtu na użytkowanie samochodu. Lekarz przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze.
Proces karny byłego dyrektora bełchatowskiego Szpitala
Wojewódzkiego im. Jana Pawła
II zakończył się na jednej rozprawie. Jest to wynikiem przyznania się oskarżonego do winy
i skorzystania z możliwości dobrowolnego poddania się karze.
Wyrok obejmuje pół roku
pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata z obowiązkiem informowania kuratora
o przebiegu okresu próby oraz
grzywnę w wysokości trzech tysięcy złotych.

Kiedy sprawa wyszła na jaw,
a stało się to w kwietniu 2014
roku, Mirosław Leszczyński
został zwolniony dyscyplinarByły dyrektor bełchatow- nie z funkcji dyrektora Szpitala
skiego szpitala pobierał ryczałt, Wojewódzkiego im. Jana Pawła na konto szpitala. Mowa o kwow wysokości 250 złotych mie- II w Bełchatowie, a cała suma cie około 9 tysięcy złotych.
sięcznie, na użytkowanie pry- wraz z ustawowymi odsetkami
watnego samochodu w celach została przez niego zwrócona
Od kilku miesięcy były

Usługi Budowlane
tel. 600 817 186
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Umów się nen
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dyrektor szpitala pracuje w dzie to możliwe dopiero po zaprywatnej przychodni. W najtarciu się wyroku z 24 lutego, co
bliższych latach do publicznej
służby zdrowia nie wróci. Bę- nastąpi za 3,5 roku. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na przełomie października i listopada akt oskarżenia
przeciwko Mirosławowi Leszczyńskiemu skierowała do sądu
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie. Postawiony został
zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej.

służbowych. Problem polegał
na tym, że od czerwca 2012
roku nie posiadał prawa jazdy,
które stracił po tym jak został
zatrzymany przez policję prowadząc samochód w stanie
nietrzeźwym, co we wrześniu
2012 roku zostało potwierdzone
wyrokiem Sądu Rejonowego w
Pabianicach. Umowa na ryczałt
jaką lekarz podpisał z Urzędem
Marszałkowskim traciła moc w
chwili utraty przez niego prawa
jazdy. O tym fakcie Mirosław
Leszczyński jednak nie powiadomił, podpisywał kolejne
umowy i tym samym pobierał
ryczałt bezprawnie przez blisko
trzy lata. Jak sam tłumaczył,
nie znał tego zapisu umowy, co
oczywiście nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Przegląd Bełchatowski
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Badanie równa
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O korzyści, jakie przyniosło I Forum Gospodarcze Powiatu
Bełchatowskiego, starostwo pyta przedsiębiorców w specjalnej ankiecie

się zdrowie Nowe firmy w RIG

wieści z powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatowskie starostwo rusza z drugą
edycją bezpłatnego programu proﬁlaktycznego dla mężczyzn.

Urząd ogłosił konkurs na
placówkę, która w tym roku
będzie realizować badania.
W kwietniu będzie wiadomo,
gdzie i kiedy badania będą wykonywane i w jakiej placówce
medycznej. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego
przewiduje objęcie w bieżącym
roku badaniami około 1000
mężczyzn w grupie wiekowej od
50 do 75 roku życia.
- Zeszłoroczna, pierwsza
edycja naszego programu pozwoliła przebadać 800 mężczyzn – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Zaskoczył nas pozytywnie
duży odzew wśród mężczyzn,
bowiem planując tego typu
badania obawialiśmy się o frekwencję, zdając sobie sprawę,
że panowie mniej chętnie korzystają z badań profilaktycznych. Dzięki sfinansowanym
przez powiat badaniom udało
się rozpoznać wśród kilkunastu panów we wczesnym etapie nowotwór. A jak wiadomo,
wczesne wykrycie nowotworu
daje szansę na skuteczne wyleczenie.
Rak stercza jest jednym z
najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Zaj-

muje on trzecią pozycję wśród
umieralności (po raku płuc i
raku żołądka), a czwartą wśród
zachorowalności mężczyzn na
nowotwory. Zachorowania na
raka gruczołu krokowego stanowią 5,4% zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w
Polsce, a ich liczba zwiększa się.
„Program profilaktyki raka
gruczołu krokowego w powiecie bełchatowskim w latach
2015-2017” gwarantuje jego
uczestnikom bezpłatną wizytę u urologa, wykonanie badania laboratoryjnego na poziom
antygenu sterczowego (PSA)
i bezpłatne badanie USG. Program zapewnia również konsultację ze specjalistą, mającą
na celu omówienie dostępnych
opcji postępowania oraz przedstawienie rzetelnych informacji
dotyczących korzyści oraz ryzyka związanego z ich zastosowaniem, aby uwzględniając własne
preferencje pacjent mógł w porozumieniu z lekarzem podjąć
świadomą decyzję co do dalszego postępowania. Mężczyźni z
potwierdzoną chorobą zostaną
skierowani do dalszego leczenia
w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ. 

i rozmowy o inkubatorze

Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w panelu poświęconym współpracy biznesu
z samorządem, chwalili sobie możliwość rozmowy z wójtami, starosta i parlamentarzystami

W ankiecie, która jest dostępna na stronie www.powiatbelchatowski.pl, znalazły się
m.in. pytania o dobór tematyki,
fachowość w przekazywaniu
informacji, czy korzyści, jakie
przyniosło przedsiębiorcom I
Forum Gospodarcze Powiatu
Bełchtowskiego. Impreza odbyła się 2 i 3 lutego na Słoku i
zgromadziło
przedstawicieli
ponad 130 firm i instytucji z
regionu. Wypełnienie ankiety
ma pomóc organizatorom w
przygotowaniu kolejnych edycji
tego wydarzenia. Jak zapowiada Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski, będzie
to impreza cykliczna, bo forum
spełniło oczekiwania i okazało się krokiem we właściwym
kierunku: budowy płaszczyzny
komunikacji dla biznesu, dla
biznesu i władz oraz biznesu
międzyregionalnego.
- Jako powiat nie mamy
narzędzi, by pomagać firmom
bezpośrednio, ale jesteśmy zobowiązani, by stworzyć przedsiębiorcom warunki do tego, by
mogli spotykać się cyklicznie i
wymieniać doświadczeniami –

mówi Waldemar Wyczachowski.
- Wspierając przedsiębiorców,
wypełniamy pewną misję, a forum jest do tego doskonałym
narzędziem.
Starosta dodaje, że to, jak
forum zostało przyjęte przez
firmy, pokazuje, że taka możliwość wymiany doświadczeń
była bardzo potrzebna. Przedsiębiorcy bardzo aktywnie funkcjonowali na forum,
w kuluarach toczyło się wiele
dyskusji – mówi Waldemar Wyczachowski. - A o te rozmowy,
nawiązywanie kontaktów nam
chodziło. Daliśmy przedsiębiorcom nie tylko komplet potrzebnych informacji o tym, gdzie
szukać pieniędzy na rozwój
biznesu czy o nowych innowacjach i odnawialnych źródłach
energii, ale też płaszczyznę do
dzielenia się doświadczeniami
i przedsięwzięciami, do spotkania się. A od spotkania do kontraktu niedaleka droga.
O wymiernych efektach
mówi także Regionalna Izba
Gospodarcza w Bełchatowie,
która przyjęła po forum kilka-

naście nowych firm, a w planach ma m.in. zorganizowanie
wyjazdu dla przedsiębiorców
do rejonu partnerskiego powiatu bełchatowskiego na Ukrainie.
Andrzej
Ratajski,
prezes RIG, podkreśla, że udział
przedstawicieli
z
regionów
partnerskim miał istotne znaczenie. - Dla nas ciekawe były
prezentacje RIG ze Stalowej
Woli i spółki WFG-BGL z Niemiec, które wspierają tamtejszy
biznes - mówi Andrzej Ratajski.
- Niektóre ich praktyki możemy
przenieść na grunt bełchatowski, a na niektóre, zwłaszcza
sąsiada zachodniego, możemy,
póki co, patrzeć z zazdrością.
Podczas forum zaplanowaliśmy spotkanie w Stalowej Woli,
które będziemy organizować w
najbliższych miesiącach. Gość
z Berchtesgaden obiecał rozpowszechnić informacje o firmach
skupionych w naszej Izbie
wśród biznesmenów niemieckich. Liczę, że ten kontakt zaowocuje także spotkaniem, np.
w Niemczech, przedsiębiorców
z obu stron.
RIG planuje także nawiązanie bliższych kontaktów ze
Słupskiem. Ofertą Pomorskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
zainteresowała się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Efekt forum to także rozmowy z Łódzka Agencją Rozwoju
Regionalnego na temat utworzenia w Bełchatowie inkubatora przedsiębiorczości, którego partnerem byłby powiat
bełchatowski. Jak podkreśla
starosta, inkubator to olbrzymie ułatwienie dla firm rozpoczynających biznes. - Bardzo
nam zależy, aby taki inkubator
powstał. 

PRZYGOTOWYWANIE

MIESZKAŃ

DO REMONTÓW

[ PEŁNA OFERTA NA STR 12 ]

tel.503-760-481

www.mluksus.pl

8%
VAT
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PROGRAM WSPARCIA „Rodzina 500+”
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w pytaniach i odpowiedziach

W Bełchatowie realizacją programu Rodzina 500+
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku w
pomieszczeniach Urzędu Miasta Bełchatowa – budynek B, pokój nr 1 (wejście od ul. Mielczarskiego).

posiadającym
adoptowane
dzieci – oczywiście o ile spełnione zostaną kryteria przyznania
świadczenia.
Na kogo można otrzymać
świadczenie i jaka jest jego wysokość?
Świadczenie wychowawcze
przysługuje na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie (bez

Lokalizacja węzła

przesiadkowego

w wieku do ukończenia 18. roku
życia, pierwsze dziecko oznacza
jedno z tych dzieci wskazane
odpowiednio przez matkę, ojca,
opiekuna faktycznego dziecka
albo opiekuna prawnego dziecka.
Na jak długo będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Świadczenie wychowawcze
przysługuje do dnia ukończenia
przez dziecko 18. roku życia,
jednak prawo do świadczenia
będzie ustalane na okres jednego roku - od 1 października
do 30 września – to znaczy, że
co rocznie należy składać nowy
wniosek. Obecny - pierwszy rok
wypłacania świadczenia wychowawczego będzie obejmował
okres od kwietna 2016 r. do 30
września 2017 r. – dzięki temu
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków.

Jak złożyć wniosek
na świadczenie?
Wniosek można składać w
formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Miasta Bełchatowa – budynek B, pokój nr 1,
wejście od ul. Mielczarskiego
bądź w formie elektronicznej przez internet za pośrednictwem
portalu
empatia.
mpips.gov.pl. Wnioski będzie
można składać od momentu
startu programu, tj. od dnia
1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych trzech miesięcy, tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.
- rodzice dostaną wyrównanie
wstecz. W kolejnych miesiącach, tj. począwszy od 2 lipca
świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice
złożą wniosek. Do programu
będzie można dołączyć w dowolnym momencie. 
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Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje
także samotnym rodzicom,
rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom
po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom

udokumentowania dochodów)
w wysokości 500,00 zł miesięcznie i jest to kwota bezpośrednio
dla rodziny, nieopodatkowana.
W przypadku ubiegania się
o świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko – będzie
brany pod uwagę dochód na
osobę w rodzinie, który nie
może przekroczyć kwoty 800 zł,
a w przypadku posiadania
pierwszego (jedynego) dziecka
niepełnosprawnego- dochód na
osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł.
Pod pojęciem „pierwszego
dziecka” zgodnie z ustawą o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć
jedyne lub najstarsze dziecko
w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku
dzieci urodzonych tego samego
dnia, miesiąca i roku, będących
najstarszymi dziećmi w rodzinie

- znamy opinie mieszkańców
przystanków, które do tej pory
nie zostały zmodernizowane, jak
również o budowę węzła przesiadkowego – dodaje Ireneusz
Owczarek.
Opinia mieszkańców, która
wskazała najdogodniejszą lokalizację nie była jedyną braną pod
uwagę. Magistrat opracowując
koncepcję dworca rozmawiał
także z przewoźnikami, Ci byli
jednomyślni – jako najdogodniejsze miejsce wskazali ul. Czapliniecką. - To dość zrozumiały
wybór. Wiadomo, że kierowcy
autobusów jak ognia chcą unikać włączania się w ruch centrów
miast. Rejon szpitala jest dla
nich korzystny, mają tam sporo miejsca do manewrowania i
parkowania, poza tym blisko są
drogi wylotowe na Zelów i Łask,
niedaleko przebiega droga krajowa, niegdysiejsza „ósemka”, czyli
kierunki na Warszawę i Wrocław.
Pamiętajmy, że niebawem do
użytku oddana będzie obwodnica, to wszystko złożyło się na
pozytywną opinię dla lokalizacji
przy szpitalu – reasumuje wiceprezydent Owczarek. Na uwagę
zasługuje również fakt, że rozkład jazdy darmowych MZK dostosowany będzie do rozkładu
jazdy autobusów PKS.
Niebawem magistrat ma zaprezentować wizualizację dworca, zgodnie z założeniami ma to
być obiekt z parkingiem, częścią
socjalną i gastronomiczną. 

wieści miasta

Znamy wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców miasta, w
której magistrat pytał o lokalizację węzła przesiadkowego (dworca autobusowego). Większość
bełchatowian opowiedziała się
za rejonem Szpitala Wojewódzkiego. Ta lokalizacja uzyskała poparcie niespełna stu mieszkańców. Na drugą propozycję - rejon
bloku 201 na os. Dolnośląskim
oddano siedemdziesiąt głosów.
Ankiety zbierane były w terminie
od 23 lutego do 9 marca w głównym budynku Urzędu Miasta.
Jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja techniczna
dworca. -Wybudowanie węzła
przesiadkowego dla autobusów
dalekobieżnych niesie za sobą
ogromny nakład finansowy, ale
to zadanie własne miasta, więc
chcemy ten problem rozwiązać
jak najszybciej. Szacunkowy
koszt inwestycji to ponad 4 mln
złotych, dlatego będziemy starali
się pozyskać dofinansowanie ze
środków zewnętrznych – mówi
wiceprezydent Ireneusz Owczarek. Urząd Marszałkowski ogłosił
konkurs w ramach regionalnego
planu operacyjnego, w którym
beneficjenci mogą ubiegać się o
85 - procentowe dofinansowanie
zadań związanych z niskoemisyjnym transportem. - Podjęliśmy
więc decyzję, że przygotujemy
wniosek, w którym w jednym
zadaniu będziemy aplikować o
sześć niskoemisyjnych autobusów MZK, o wymianę wszystkich

Przegląd Bełchatowski

6
Oferta ważna od 08.03 do 13.03.2016 r.

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

wielkie
porządki

3699
1 szt.

Mop obrotowy

www.ogloszeniabelchatow.pl

Garpol

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

PŁYN DO SZYB CLIN
POMPKA ASORT
HENKEL 0,5L

4,79 zł
3,29 zł
DŻEM TRUSKAWKA , WIŚNIA,
CZARNA PORZ. ŁOWICZ 280G

OFERTA WAŻNA
14-26.03.2016r
PŁYN PUR
HENKEL
0,9L

3,99 zł
VEGETA DO MIĘS 170G - 3,90 zł
VEGETA DO MIĘS 75G - 1,89 zł

wieści z miasta

*KUP VEGETĘ 170G I 75G
OTRZYMASZ GRATIS WARZYWKO 200G

nr 5/2016 (175)  11.03.2016r

Bełchatowski magistrat złożył wniosek o doﬁnansowanie planów na „Zielony Bełchatów”, wart około 4 milionów złotych
projekt ma szanse na uzyskanie doﬁnansowania z Ministerstwa Ochrony Środowiska aż w 85 procentach. Jeśli uda się
pozyskać te fundusze jego realizacja zakończy się w ciągu
dwóch lat, a dolina Rakówki uzyska zupełnie nowe oblicze.

PROJEKT „ZIELONY BEŁCHATÓW”
Kompleksowe zagospodarowanie oznaczonych w koncepcji terenów będzie sprzyjać
uporządkowaniu
krajobrazu
miasta, poprawi jego strukturę
funkcjonalną, wizualną i przyrodniczą. W ramach przygotowywanej koncepcji wyznaczono
tereny, będące miejską własnością o łącznej powierzchni około 26 hektarów. Projekt zakłada
powstanie dziesięciu ogólnodostępnych kompleksów. - To
miejsca wzdłuż Rakówki, na
terenie całego Bełchatowa, od
ujęcia wody na osiedlu Olsztyńskim poprzez osiedle Budowlanych, ulicę Nadrzeczną
aż do mostku na ulicy Armii
Krajowej. Zagospodarowaniu
mają być też poddane tereny na
osiedlu Okrzei, tak gdzie płynie
odnoga Rakówki, za kompleksem boisk. To naprawdę solidny kawał terenów – jeśli tak
kolokwialnie można powiedzieć
– zaznacza Sławomir Grabski,
dyrektor wydziału Inżynierii
UM. Projekt jest ambitny, ale i
Rakówka jest istotnym elementem całego systemu przyrodniczego Bełchatowa. - Niestety,
przez szereg długich lat w obrębie rzeki nic się nie działo, a
teren ulegał dewastacji i w tej
chwili te lokalizacje wciągnięte
do projektu nie mogą być miejscem wypoczynku czy rekreacji.
Potencjał tkwi w nich olbrzymi i
liczę, że już niebawem staną się
ciekawą alternatywą na spacer,
uprawianie sportu czy rodzinne spotkania – podkreśla Prezydent Mariola Czechowska.
Warto dodać, że „Zielony Bełchatów” to nie tylko estetyka,
to program który gruntownie
i niezwykle wnikliwie dotyka
zagadnień kreowania nowoczesnego systemu zieleni miejskiej,
a dolina Rakówki ma dla niej
przecież strategiczne znaczenie.
Co
przewiduje
projekt?
Przede wszystkim usunięte zo- staną wszystkie rośliny inwazyjne, które w tej chwili rosną
w sposób niekontrolowany. W
ich miejsce posadzone będą
nowe gatunki. Szata roślinna
zaplanowana została bardzo
szczegółowo zgodnie z uwarunkowaniami
środowiskowymi.
Posadzone mają być gatunki
biocenotycznie
wartościowe,
czyli takie, które będą sprzyjać
owadom i ptactwu, dla nich też
zaplanowano małą architekturę w postaci budek i domków
lęgowych. Opracowany przez
specjalistów z lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego projekt zapewni prawidłowy rozwój
przyrodniczy terenów wzdłuż
Rakówki przy jednoczesnej minimalizacji wydatków energetycznych do ich utrzymania. To
ważne by te tereny zrekultywować w taki sposób by możliwa
była rezygnacja lub znacznie

ograniczenie stosowania na terenach zieleni zabiegów i preparatów szkodliwych dla środowiska, a także permanentnego
inwestowania pieniędzy. - Prowadzona regularnie już od kilku
lat rewitalizacja rzeki Rakówki
– jej zarybianie i zaraczanie jest
najlepszym dowodem na to,
że jesteśmy samorządem, który dba o naturę i tym samym
wpływa na poprawę warunków
życia bełchatowian. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia i ta
jedyna rzeka w naszym mieście
wymaga olbrzymich wysiłków,
zarówno organizacyjnych jak i
finansowych. Mam nadzieję, że
uda się pozyskać to dofinansowanie, tym samym prace wokół
Rakówki nabrałby niespotykanego dotąd rozmachu – podkreśla Prezydent Mariola Czechowska. 
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By czytać więcej, czyli…

„CZYTAM KSIĄŻKI,
ALE JAZDA!”

niezwykłą opieką
Pomnikowa, blisko 20-metrowa lipa drobnolistna wchodząca w
skład zadrzewienia otaczającego kościół p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach to absolutna przyrodnicza perełka. Ustanowione pomnikiem przyrody w 1996 roku drzewo jest unikatowe, a
jego rozmiary stawiają go w rzędzie największych i najstarszych
lip w naszym kraju.
Oprócz wyjątkowej lipy w
skład zadrzewienia wchodzi
pomnikowy jesion oraz jedenaście innych drzew tego samego
gatunku, robinie, klon i jawor.
Drzewa rosnące po wewnętrznej stronie muru ogrodzeniowego kościoła parafialnego p.w.
Wszystkich Świętych, umieszczone zostały w Ewidencji Konserwatorskiej,
stanowią
nie
tylko wyjątkową wartość przyrodniczo-krajobrazową, ale także kulturowo-historyczną. - Pomnikowa lipa jest najstarszym
i najcenniejszym drzewem w
otoczeniu kościoła i szacujemy,
że może pamiętać wczesne stadia jego budowy, co oznacza, że
liczy kilkaset lat! Stan zdrowotny tego drzewa adekwatny jest
do jego wieku i specyfiki gatunkowej. Rozległe, wypróchniałe
ubytki wewnętrznych pni i odnóg są u starych lip zjawiskiem
„naturalnym”. Nie ma to znaczącego wpływu na witalność drzewa, jednak stwarza problemy
statyczne i rzutuje na zagrożenie jakie stwarzają dla otoczenia. Jest to drzewo tak cenne,
że należało podjąć działania w
celu jego zachowania czyniąc
je jednocześnie bezpiecznym
dla otoczenia – wyjaśnia Alina
Walaszko z wydziału Inżynierii
UM. Nie dziwi więc, że przy tak
unikatowym drzewie i skala zastosowanych zabezpieczeń jest
wyjątkowa.
Podstawą
przeprowadzonych prac pielęgnacyjno-zabezpieczających zleconych przez
bełchatowski magistrat była
szczegółowa ekspertyza dendrologiczna. Badania opracowali
pracownicy łódzkiego Zakładu Projektowania i Urządzania
Zieleni „Dendro-Geo-Service”.
Autorem ekspertyzy był Stanisław Styczyński, rzeczoznawca
Międzynarodowego
Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew,
specjalizujący się w ochronie i
zabezpieczaniu
największych
drzew pomnikowych w Polsce.
Co zrobiono na Rynku Grocholskim? - Przeprowadzone zabiegi, zgodne ze współczesną wiedzą arborystyczną sprowadziły
się do poprawy statyki drzewa
przy jednoczesnym dążeniu do
ograniczania w jak najmniejszym stopniu jego bilansu energetycznego. Wykonane zabiegi
były tak zaplanowane, aby nie
osłabić drzewa redukcjami i nie
ranić go niepotrzebnie. Stąd też
bezwzględny wymóg stosowania
jedynie bezinwazyjnych metod z
wykluczeniem jakichkolwiek nawiercań lub „otwierania” pnia.
Współczesne zasady wykluczają
również jakiekolwiek „czyszcze-

nie”, czy impregnowanie ubytków drzew – wyjaśnia Stanisław
Styczyński.
Ze względu na unikalny,
charakter drzewa wykonano
wzmocnienie jego konstrukcji
poprzez zastosowanie wiązań
pasowych i linowych nowej generacji o rzadko spotykanej skali.
W tej chwili unikatową lipę
wspierają:
 statyczne wiązanie pasowe
zabezpieczające przed rozłamaniem się pni drzewa w rozwidleniu. Wiązanie o wytrzymałości
na rozerwanie 8 ton skonstruowano na wzór stosowanych w
Parku Muźakowskim w Łęknicy.
Jest to obiekt wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO i znajduje się po obydwu
stronach
polsko-niemieckiej
granicy.
 statyczne wiązania linowe o
wytrzymałości na zerwanie 8 ton
wspomagające wiązanie pasowe
i również zabezpieczające przed
rozłamaniem się drzewa w rozwidleniu;
 statyczne wiązania linowe
o wytrzymałości na zerwanie
4 tony, zabezpieczające przed

oderwaniem się 2 największe konary;
 dynamiczne wiązanie linowe
(z amortyzatorem) o wytrzymałości na zerwanie 2 tony, zabezpieczające przed konar od
strony południowej. Zastosowane wiązania linowe to systemy
całkowicie bezinwazyjne i „przyjazne” dla drzew z możliwością
samoregulacji.
Ponadto usunięte zostały
również wszystkie suche konary
i gałęzie. Wykonane zabiegi nie
mają ostatecznego charakteru.
Drzewo należy poddawać okresowym przeglądom co 2-3 lata,
w celu monitorowania zachodzących w nim zmian i podejmowania dalszych zabiegów zabezpieczających.
Pozostałe drzewa w szpalerze poddane zostały również
zabiegom pielęgnacyjno-zabezpieczającym polegającym na
formowaniu koron, usunięciu
posuszu i zakładaniu wzmocnień mechanicznych w postaci
elastycznych wiązań linowych. 
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twa w naszym kraju daleki jest
nawet od dostatecznego. Mamy
nadzieję, że jeśli książka „przyjdzie” do czytelnika, to być może
ten gest stanie się impulsem do
wyrobienia nawyku czytania –
podkreśla Magdalena Forusińska, dyrektor MiPBP.
Rzeczywiście dane odnoszące się do polskiego czytelnictwa
ciągle nie napawają optymizmem. Jest lepiej niż w rekordowo niskim 2008 roku, kiedy
to procent Polaków, sięgających
choćby po jedną książkę w roku,
uplasował się na poziomie niespełna 38 procent. Ostatnie dostępne dane, za 2014 rok wskazują, że takich osób było już
ponad 41 procent. I choć odsetek osób deklarujących czytanie
powoli, ale regularne rośnie to i
tak jest do zrobienia naprawdę
wiele.
Kto czyta najwięcej? Według
najnowszych wyników badań
przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową osoby między 15 a 19 rokiem życia (71%)
oraz uczniowie i studenci (73%).
To właśnie w tych obu grupach
najliczniej występują czytelnicy regularni i intensywni.
Po książki sięga aż 80 procent
dzieci matek z wykształceniem
wyższym, z czego aż 32% należy
do czytelników intensywnych.
Częściej po lekturę sięgają także osoby zadowolone ze swojej
sytuacji materialnej oraz mieszkańcy miast powyżej 100 tysięcy
mieszkańców.
Najmniej natomiast czytają
osoby powyżej 60 roku życia,
mieszkańcy wsi , rodziny o dochodzie mniejszym niż 2 tysiące
złotych oraz emerytowani rolnicy. 

Niezwykła lipa pod
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21 marca, to w tegorocznym
kalendarzu nie tylko pierwszy
dzień wiosny, ale również początek niecodziennej akcji promującej czytelnictwo. Idea przedsięwzięcia jest prosta – książki
mają być na wyciągnięcie ręki.
W Bełchatowie będzie można
po nie sięgnąć na przystankach
MZK!
To wspólna akcja Urzędu
Miasta i Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej, - chcemy,
by 21 marca był w Bełchatowie świętem czytelnictwa, ale i
dniem niespodzianek, dlatego
nie będziemy zdradzać szczegółowego programu całej akcji
– mówi Prezydent Mariola Czechowska. Magistrat uchyla jednak rąbka tajemnicy zdradzając, że wybrane przystanki MZK
znajdujące się na terenie miasta
wzbogacą się o regały z książkami ubytkowanymi przez bibliotekę. Mieszkańcy po wypożyczeniu i przeczytaniu wybranej
przez siebie lektury będą mogli
zwrócić ją na każdym przystanku wyposażonym w oznakowany regał lub w dowolnym
punkcie bibliotecznym. Ponadto tę niecodzienną biblioteczkę
będą mogli wzbogacać też sami
mieszkańcy, każdy może odłożyć na miejski regał książki, które w jego domu są już zbędne.
Happening ”Czytam książki,
ale jazda!” odbędzie się na przystanku MZK zlokalizowanym
na ulicy Kościuszki (naprzeciwko Urzędu Miasta) w pierwszym
dniu wiosny. Później nie pozostaje nic innego jak chwytać za
dostępne książki. - Naszą statutową działalnością jest popularyzowanie czytelnictwa, robimy
to na wszelkie możliwe sposoby,
bo niestety poziom czytelnic-
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Gwiezdne wojny w Atlas Arenie

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

Niemal dokładnie cztery lata po pamiętnym ﬁnale Ligi Mistrzów sezonu 2011/12, który rozegrany
został w Atlas Arenie, ponownie dojdzie do starcia PGE Skry Bełchatów z Zenitem Kazań. Tym razem obie drużyny zmierzą się już na etapie ćwierćﬁnału siatkarskiej Champions League. Pierwszy
mecz w Rosji już w najbliższą środę. Rewanż w czwartek 24 marca w Łodzi!
Podopieczni Miguela Angela Falaski awans do 1/3 finału
Ligi Mistrzów w piłce siatkowej
mężczyzn wywalczyli pokonując w dwumeczu turecki Ziraat
Bankasi Ankara (3:1 i 2:3). Teraz przed bełchatowianami jednak zdecydowanie trudniejsze
zadanie. Najtrudniejsze z możliwych. W dwumeczu o awans
do turnieju finałowego, który
zostanie rozegrany w dniach
16-17 kwietnia w krakowskiej
Tauron Arenie, siatkarze PGE
Skry zmierzą się z Zenitem Kazań. Rosjanie w poprzedniej
rundzie zdemolowali, innego
reprezentanta PlusLigi, LOTOS Trefl Gdańsk (3:1 i 3:0).
Generalnie w tej edycji zmagań
na europejskich parkietach wygrali wszystkie osiem spotkań,
tracąc w nich zaledwie dwa
sety!

nomenklaturę i nawiązując do
wielkiej drużyny Realu Madryt
sprzed lat.

Zenit to właśnie taki siatkarski Real Madryt. W rodzimych rozgrywkach drużyna ta
triumfowała w ostatnich dziewięciu sezonach aż siedmiokrotnie, dorzucając przy okazji
cztery puchary i dwa superpuchary kraju. Rosyjski potentat
broni też wywalczonego przed
rokiem w Berlinie tytułu najlepszej drużyny klubowej Starego Kontynentu. Wówczas w
finale pokonał Asseco Resovię
Rzeszów (3:0), zdobywając tym
samym Ligę Mistrzów po raz
trzeci w historii. Jedynym trofeum, po które nie udało się sięgnąć podopiecznym Władimira
Alekno jest klubowe mistrzostwo świata. Poza nim, zdobyli
w ostatnich latach dosłownie
W chwili obecnej nie ma wszystko.
chyba mocniejszego zespoTak się składa, że dwie
łu w światowej siatkówce, niż
ten dowodzony przez Władi- z trzech wygranych w siatmira Alekno. Wystarczy spoj- karskiej Champions League,
rzeć na personalia. Największą osiągnięte były po finałowych
gwiazdą ekipy z Tatarstanu zwycięstwach nad polskimi
jest Kubańczyk Wilfredo Leon, zespołami. O tym sprzed roku
powszechnie uznawany za naj- już wspomnieliśmy. Tym wczelepszego zawodnika globu. śniejszym było zwycięstwo nad
Obok niego na skrzydłach wy- PGE Skrą Bełchatów 17 marstępują również gwiazdy pierw- ca 2012 roku, podczas turnieszej wielkości, Amerykanin ju finałowego rozgrywanego w
Matthew Anderson i Rosjanin łódzkiej Atlas Arenie. Teraz hiMaksim Michajłow. Ich zmien- storia zatacza koło i ponownie
nikami są Jewgienij Siwożelez, będziemy świadkami rywalizaAleksiej Spiridonow i Wiktor cji bełchatowian z Rosjanami.
Połetajew. Wszyscy to repre- Tyle, że już na etapie ćwierćfizentanci Rosji. Bardzo podob- nałów.
nie wygląda to na innych pozyRosjanie choć niepokonani
cjach. Na rozegraniu Aleksandr
Butko i Igor Kobzar. Na libero od dwudziestu sześciu meczów
kolejny reprezentant Sbornej są jednak tylko ludźmi i można
Aleksiej Wierbow i Bułgar To- ich ograć. Udało się to drużynie
dor Salparow. Trochę słabiej z Surgutu w listopadzie, więc
wygląda tylko środek siatki, ale czemu miałoby się nie udać
i tutaj są gracze drużyny na- jeszcze komuś? Oczywiście Zerodowej Andriej Aszczew czy nit jest zdecydowanym faworyAleksander Gucaliuk. „Galak- tem konfrontacji z PGE Skrą,
tyczni” - tak można by napisać jak i każdej innej w tym sezoo Zenicie, stosując piłkarską nie, ale piękno sportu polega

właśnie na tym, że nie zawsze
ten faworyt wygrywa.

Mariusz
Wlazły,
Facundo Conte, Nicolas Uriarte czy
Srecko Lisinac podobnie jak
zawodnicy Zenitu zaliczani są
do europejskiego topu. Karol
Kłos i Andrzej Wrona to z kolei
mistrzowie świata z 2014 roku.
Zawodnicy PGE Skry nie powinni więc mieć kompleksów
przed rywalizacją z rosyjskim
potentatem. Wszyscy liczymy,
że podejmą to trudne wyzwanie i dadzą z siebie wszystko.
Na ile to wystarczy, zobaczymy.

ki powinien zobaczyć na żywo.
Sprzedaż wejściówek na to spotkanie ruszyła 8 marca. Poza
Klub z Bełchatowa potrastałymi punktami sprzedaży (na
fił w przeszłości ogrywać ekiklubowej wyspie handlowej w
pę z Kazania i to wielokrotnie.
„Galerii Olimpia” oraz w oficjalOstatni raz podczas Klubonym sklepie w hali „Energia”)
wych Mistrzostw Świata 2012,
można je też nabyć w salonach
kiedy to żółto-czarni dwukrotprasowych sieci „Empik”, a
nie w stosunku 3:2 ogrywali zetakże online za pośrednictwem
spół z Tatarstanu. Najpierw w
portalu www. eBilet.pl. Koszt w
grupie, a następnie w meczu o
zależności od wybranego miejbrąz. W sezonie 2010/11 udało
sca to od 30 do 90 zł. Szczegółosię to też w Lidze Mistrzów i to
we informacje na temat biletów
na wyjeździe (3:1). Ostateczmożna też znaleźć na oficjalnej
nie jednak po złotym secie do
Z pewnością mecz PGE Skry stronie internetowej klubu –
Final Four awansował rosyjski z Zenitem Kazań to jedno z tych www.skra.pl. 
potentat.
wydarzeń, które kibic siatkówB.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

145.000

internetowych kibiców!

nr 5/2016 (175)  11.03.2016r

Przegląd Bełchatowski

Czas na Cuprum

W niedzielę 6 marca podopieczni Miguela Falaski pokonali na wyjeździe lidera PlusLigi, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wygrana po tie-breaku pozwoliła zachować drugą pozycję w ligowej tabeli.
Zanim siatkarze PGE Skry
zmierzą się z Zenitem Kazań
w walce o Final Four Ligi Mistrzów czeka ich jeszcze bardzo
ważny mecz w PlusLidze. Już w
sobotę 12 marca żółto-czarnych
czeka konfrontacja z Cuprum
Lubin. Spotkanie rozegrane
zostanie w bełchatowskiej hali
„Energia”, a jego początek zaplanowano na godzinę 15:00.

bo drużyna gości to zeszłoroczny beniaminek. Dotychczas
byliśmy świadkami czterech
takich pojedynków. Trzech w
PlusLidze i jednego w Pucharze Polski. We wszystkich lepsi
byli bełchatowianie. W sezonie
2014/15 wygrywali 3:0 na wyjeździe i 3:2 na własnym terenie.
Ponadto w 2015 roku wygrali
3:1 w Pucharze Polski. W obecnych rozgrywkach PlusLigi
podopieczni Miguela Falaski
zwyciężyli po tie-breaku.
Wiele wskazuje na to, że
podobny przebieg może mieć
sobotnia rywalizacja. Mariusz
Wlazły i jego koledzy wrócili
ostatnio na zwycięski szlak, ale
i przyjezdni złapali wysoką formę. Zwiastuje nam to znakomite widowisko.

Bilety na to wydarzenie trafiły do sprzedaży w piątek 4
marca. Można je nabyć oficjalnych punktach tzn. na klubowej
wyspie handlowej PGE Skry w
„Galerii Olimpia” i w oficjalnym
sklepie PGE Skry w hali „Energia” Można też dokonać zakupu
przez Gheorghe Cretu, po chwi- marka. Młodzi Estończyk i Po- online za pośrednictwem portalowym kryzysie, zaczął grać tak lak dali ekipie z Dolnego Śląska lu biletowego www.ticketit.pl.
jak wszyscy tego od niego ocze- nową energię. Z pewnością nie Ceny wejściówek kształtują się
kują. Głównie dzięki roszadom zabraknie jej też w sobotę w
następująco: 20 zł - ulgowe, 25,
dokonanym przesz szkoleniow- Bełchatowie.
30 i 35 zł - normalne. 
ca. Grę odmieniło pojawienie
Historia spotkań PGE Skry
się w wyjściowym zestawieniu
Roberta Tahta i Łukasza Kacz- z Cuprum nie jest zbyt bogata,
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rywalizacja z lubinianami
może okazać się kluczowa w
kontekście walki o udział w finale Mistrzostw Polski w piłce
siatkowej mężczyzn, do którego awansują dwa najlepsze
zespoły PlusLigi po rundzie zasadniczej. Na tę chwilę w grze o
druga pozycję są wciąż trzy zespoły. W najlepszej sytuacją są
bełchatowianie, którzy obecnie
zajmują drugą pozycję. Poza
nimi w boju o finał liczą się jeszcze Asseco Resovia Rzeszów i
prostej. Wystarczy spojrzeć na
LOTOS Trefl Gdańsk.
wyniki ostatnich spotkań lubiDo rozegrania zostało jesz- nian. Na własnym terenie pocze sześć kolejek, a więc spo- trafili pokonać najpierw rzeszoro, ale to właśnie konfrontacja wian, a następnie gdańszczan
z Cuprum wydaje się być tym i to bez straty jakiegokolwiek
najtrudniejszym
wyzwaniem seta!Wygrane te nie wzięły się z
dla żółto-czarnych na ostatniej przypadku. Zespół prowadzony

9

sport

Przegląd Bełchatowski

10

PGE Skra ograła lidera
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10 medali zapaśników

W niedzielę 6 marca podopieczni Miguela Falaski pokonali na
wyjeździe lidera PlusLigi, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wygrana po
tie-breaku pozwoliła zachować drugą pozycję w ligowej tabeli.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Konfrontacja
żółto-czarnych z kędzierzynianami, którzy praktycznie od początku
zmagań liderują stawce była
bardzo istotna dla końcowego
układu tabeli PlusLigi po rundzie zasadniczej. Do tej pory
ZAKSA przegrała tylko dwukrotnie. W obu przypadkach
lepszy okazał się LOTOS Trefl
Gdańsk (3:2 i 3:1), który tak
jak PGE Skra ma apetyt na finał Mistrzostw Polski. Właśnie
z tego powodu tak ważne dla
bełchatowian było zwycięstwo
w tym meczu.
Łatwo nie było, ale sztuka ta
się udała. Podopieczni Miguela
Falaski zwyciężyli w niedzielę w
Kędzierzynie-Koźlu (3:2) i tym
samym zrewanżowali się za porażkę z pierwszej rundy (2:3).
Podobnie jak dwie wcześniejsze konfrontacje, tak i ta
ostatnia była pokazem dobrej
siatkówki z obu stron. O końcowych losach setów decydowały
dosłownie pojedyncze akcje.
Pierwszą partię wygrali gospodarze (25:23). Mariusz Wlazły
i spółka szybko jednak opanowali sytuację. W drugiej partii to oni byli lepsi (25:19). Nie
przełożyło się to jednak na kolejną odsłonę, w której to znowu gospodarze wyszli z tarczą
(25:21). Czwarty set dostarczył
wielu emocji. O dwie piłki lepsi
okazali się jednak bełchatowianie (25:23) i byliśmy świadkami
decydującej partii. W niej podobnie lepsi okazali się żółtoczarni (15:12) i to oni mogli się
cieszyć z wygranej i dwóch jak-

że cennych punktów.
Najlepszym
zawodnikiem
spotkania wybrany został serbski środkowy PGE Skry, Srecko Lisinac. W pełni zasłużenie.
Reprezentant Plavich skończył
aż 14 z 15 ataków (93%!) i do-

rzucił jeden blok. Na wyróżnienie zasługuje też Argentyńczyk
Facundo Conte, który był najlepiej punktującym w zespole. W
sumie zdobył 19 oczek. 
B.B.

ZAKSA – PGE Skra

2:3

(25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 12:15)
ZAKSA: Tillie, Konarski, Gladyr, Toniutti, Deroo,
Wiśniewski, Zatorski, Bociek
PGE Skra: Lisinac, Wlazły, Conte, Wrona, Uriarte,
Marechal, Piechocki, Kłos

sport

W sobotę 12 marca o godzinie 17:00 na stadionie przy ul.
Sportowej w Bełchatowie swój pierwszy oﬁcjalny mecz w
2016 roku rozegrają piłkarze PGE GKS-u. Rywalem podopiecznych Rafała Ulatowskiego będzie Chrobry Głogów.

Dn. 05.03.2016 AKS Piotrków Trybunalski był organizatorem Wojewódzkiego Turnieju Zapaśniczego, w którym
zawodnicy GKS-u Bełchatów
zdobyli 10 medali. Zawodnikom GKS-u Bełchatów poszło
wyjątkowo dobrze biorąc pod
uwagę fakt, że na trzynastu reprezentantów GKS-u Bełchatów aż dziesięciu zdobyło medale, byli to:
Mateusz Osowski – kat. 100 kg – złoto
Piotr Zerka – kat. 66 kg – złoto
Marek Kina – kat. 85 kg – srebro
Igor Jasiński - kat. 47 kg – srebro
Wiktor Konieczny kat. 73 kg – brąz
Patryk Gawron - kat. 66 – brąz
W pozostałych kategoriach wagowych:

Piotr Zatorski – brąz
Maciej Kołtun – brąz
Dominik Stasiek – brąz
Jakub Rzepecki – brąz

W marcu przed biało-zielono-czarnych czekają jeszcze
dwa inne spotkania. Najpierw
20 marca w Bydgoszczy z Zawiszą, a następnie 26 marca z

Wisłą Płock na stadionie przy
ul. Sportowej w Bełchatowie. 

Tuż za podium znaleźli się:
Wiktor Gawron
Krystian Michalski
Dawid Hayrapetyan
Drużynowo GKS- Bełchatów zajął w województwie łódzkim drugie miejsce, za PTC
Pabianice, jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ekipa Pabianic liczyła 29 zawodników a
GKS-u Bełchatów ze względów
oszczędnościowych 13 zawodników. 

B.B.

Brunatni na start
Zmagania na zapleczu Ekstraklasy wystartowały w miniony weekend, ale biało-zielono-czarni pierwszy mecz o
ligowe punkty w nowym roku
zagrają dopiero w najbliższą
sobotę. Stało się tak w wyniku wycofania się z rozgrywek
Dolcanu Ząbki, który miał być
rywalem bełchatowian na inaugurację rundy wiosennej sezonu 2015/16. Za to spotkanie
Patryk Rachwał i spółka otrzymali walkowera (3:0).

cej Wisły Płock i o dwanaście
mniej od zajmującej druga pozycję gwarantująca awans Arki
Gdynia. Przewaga nad strefą
spadkową to dziesięć punktów, a nad miejscem skazującym na baraże o cztery mniej.
Wiele wskazuje więc na
to, że zajmujący obecnie bezpieczną pozycję w środku tabeli PGE GKS nie będzie w
stanie włączyć się do walki o
awans, ale nie powinien być
też zagrożony spadkiem.

Przed pierwszą potyczW przerwie zimowej w zeką PGE GKS znajduje się na
siódmej pozycji w stawce z do- spole doszło do kilku zmian
robkiem trzydziestu oczek. To personalnych. Nie powinny
o trzynaście mniej od liderują- one jednak znacząco wpłynąć

na jakość kadry „Brunatnych”,
bo też nie było ich wiele. Do
pierwszego zespołu dołączyli Petr Zapalac i wracający po
kontuzji Norbert Misiak. Ponadto z klubem rozstali się
Marcin Flis, Bartłomiej Bartosiak czy Jakub Serafin.
Pierwszym wyzwaniem będzie sobotnia konfrontacja z
Chrobrym Głogów, który plasuje się na szóstej pozycji w
tabeli I ligi. W rundzie jesiennej piłkarze z Bełchatowa pokonali tego rywala (2:1). Był to
jeden z tych meczów, którego
losy potrafili odwrócić w ostatnich dziesięciu minutach pojedynku.

BANERY
BANERY
BANERY
BANERY
BANERY

ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI

+ projekty GRATIS

WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
ActivMedia
ul. Wojska Polskiego 23n
tel. 790-40-45-99
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r. Cena
47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną, grunty rolne i las w gminie Radomsko.
Cena 3zł/m2
Tel. 505-358-292
Sprzedam działki w Miłkowie/Monikowie
(10km od Bełchatowa)-1,14ha i 20ar
Tel. 504-217-428
Sprzedam działkę pod zabudowę 7ar w
Bełchatowie. Cena 85tys.
Tel. 609-447-864
Sprzedam działkę w Kuźnicy Kaszewskiej
o pow. 3000m2, 10km od Bełchatowa.
Działka ogrodzona, prąd, woda na działce.
Wydane warunki zabudowy.
Tel. 607-087-212
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 rolno-budowlaną 38ar,
Wólka Łękawska, woda i prąd podłączone. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605-307-575

Przegląd Bełchatowski

53m2, dwustronne,2 pokoje, balkon, 4
piętro. Bełchatow os.Dolnośląskie 201
świetny układ, przestronne, częściowo
wyremontowane. Cena140 tys.
Tel. 784-589-888
Sprzedam mieszkanie w Zelowie w
oﬁcynie pow. 39m2(kuchnia+2 pokoje).
Cena 42tys.
Tel. 501-808-103
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w
centrum Bełchatowa.
Tel. 600-075-108
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na
os. Okrzei o pow. 48,60m2. Mieszkanie
znajduje się na IV piętrze w IV piętrowym
bloku i jest częściowo umeblowane.
Tel. 501-092-547
TANIO SPRZEDAM M3 48m2, 4pietro
B-tow os. Czaplinieckie obok szpitala, +ew. Garaż.
Tel. 603-381-052,512-916-704
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje
nieumeblowanego, taniego pokoju do
wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny. Bardzo
dobry punkt w Bełchatowie, ul. Wojska
Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Sprzedam działkę rolno, leśno, budowlaną
4km od Bełchatowa przy rzece i 800m do
ośrodka wypoczynkowego.
Tel. 600-075-108
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1800m2, Mokracz - 7km od Bełchatowa.
Tel. 609-784-443
Sprzedam działkę budowlana w Bełchatowie - centrum, sprzedam. 1050 m
kwadratowych, szerokość 23 m. Woda,
prad. Cena 147 000
Tel.(44) 737 03 86 po godzinie 16
Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.12.50zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam działkę w Kole gm. Sulejów.
Tel. 531-144-155
Sprzedam działkę w ogródkach działkowych „Poziomka” z murowaną altanką w
dobrym miejscu położona i ogrodzona.
Tel. 609-319-853

Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej
w centrum Bełchatowa. Pow. 180m2.
Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam po atrakcyjnej cenie nowy dom
o pow. użytkowej 136m2 w stanie surowym otwartym, 7km od Bełchatowa. Działka - 1800m2.
Tel. 609-784-443

Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą
dla mężczyzny, pokój z kuchnia i łazienką
w domu jednorodzinnym w centrum
Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 127 m2 na parterze - Bełchatów, Kościuszki.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia 22m2 oraz 52m2. Lokale usługowo-biurowe na 1 piętrze.
Bełchatów ul. Kościuszki. Atrakcyjne
ceny.
Tel. 601-374-438
Sprzedam lub wynajmę budkę (10m2) na
Targowisku Miejskim w Bełchatowie.
Tel. 514-696-194
Wynajmę pokój dla 1-2 osób na os. Olszyńskim wraz ze wszystkimi mediami.
Tel. 512-115-383
Sprzedam garaż blaszak o wymiarach
5x3 z bramą dwuskrzydłową w Bełchatowie .Wykonany jest z solidnej blachy
3mm z podłogą drewnianą
Tel.661-420-525

SPRZEDAM
Piec na drewno, węgiel i miał ze sterownikiem i dmuchawą, sprawny, cena do
uzgodnienia. Może ogrzewać około 250
m2 dom.
Tel. 600-283-810
Generator prądu/benzyna/F13540ER
400V 12KVA 230V 122mtg , generator
na serwis mobilny, cena 6000netto/do
negocjacji, wystawiamy f-v.
Tel. 601-230-239

Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051

PRACA
Zatrudnię szwaczki do zakładu.
Tel. 661-853-570
Poszukujemy pracowników ochrony do
50lat na terenie Piotrkowa Tryb. i okolic.
Wymagana niekaralność i aktualna
książeczka sanepidowska, stawka za
roboczogodzinę 8zł/nettoe-mail:
kubecki@locus-security.pl
tel. 660-520-385
Hurtownia blach poszukuje kierownika do
punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny
szuka dodatkowej pracy w systemie
prowizyjnym, bez wymiaru czasowego.
Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Posiadam doświadczenie zawodowe w
zakresie medycznym oraz doświadczenie
w opiece nad osobami starszymi.
Tel. 881-689-953
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
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje się
dzieckiem lub osobą starszą w każdym
wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą
starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
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 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

Sprzedam mieszkanie M-4 pow. 65m2,
IIIpiętro, ul. Wojska Polskiego, blok 201.
Mieszkanie do remontu. Cena 120tys.
Tel. 663-306-711

Koła 215/55 R-16 Hankok lato z felgami
stalowymi do Forda Mondeo-4szt.
Koła 155/65 R-14 DW 510 zimowe z
felgami stalowymi oryginalne kołpaki do
Citroena C1-4szt.
Opony 245/40 R-18 97V prod. Wsch.
6Mm szt. 4 Cena 150zł/szt.
Tel. 603-381-037

1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

Sprzedam słoneczne mieszkanie

Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod

Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa

Sprzedam mieszkanie M-4 pow. 60,66m2,
IIp., os. Okrzei6. Mieszkanie do remontu.
Tel. 509-593-558

USŁUGI

wesel, komunii, 18-stek, przyjęć okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie,
docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
ATRAKCYJNY KREDYT DLA FIRM
Z DECYZJĄ W 24H.
Bez zaświadczeń z ZUZ i US.
ZADZWOŃ! 514-915-240

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 udzielam
gwarancji na wykonane prace.
www.trego-instalacje.pl
Tel. 515-098-068

Akumulatory do każdego auta.
Wymiana i diagnostyka na terenie Bełchatowa GRATIS!
Tel. 603-381-037
Geometria zawieszenia /zbieżność/.
Wyważanie kół z testem drogowym.
Jedyne w okolicy urządzenie HUNTER!
Gwarancja zadowolenia Klienta.
Tel. 603-381037
Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne
ceny!
Tel. 693-552-378

Remonty, budowy, docieplenia, kostka,
dachy, wykończenia od A do Z, ogrodzenia różnego rodzaju, wypożyczalnia
budowlana i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi remontowo-wykończeniowe. Docieplenia budynków, malowanie elewacji,
docieplenia poddaszy. Tynki, gładzie
gipsowe, malowanie zabudowy z k/g,
tapetowanie i wiele innych prac.
Tel. 885-263-643

INNE
Klub Seniora „Pogodna Jesień” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych
na wczasy w Dźwirzynie w okresie od
21.08.-4.09.2016r. Wszelkie informację
pod nr tel.
Tel. 604-126-316, 603-103-907
Przyjmę ziemię, Bełchatów, ul. Brzozowa.
Tel. 790-40-45-99
Wynajme billboard 4x2 (dwustronny) w
Bełchatowie na ul. Wojska Polskiego.
Tel. 608 49 85 81

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
Pomoc w nauce czytania i pisania.
Tel. 664-191-977

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy
k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki od
podstaw. Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556,
608-726-059

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

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. Istnieje
możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130

Posiadam do wynajęcia dwa lokale
przy salonie fryzjerskim na ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227

telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego,
witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka
zadbana ze starym domkiem do remontu,
prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm.
Widawa.
Tel. 698-102-509
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Bełchatów ul. Mielczarskiego 2a
Pabianice ul. Zamkowa 18

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

OCIEPLANIE NATRYSKOWE:
dachy, poddasza, budynki inwentarskie montaż usługi dekarskie
Piany PUR

8% VAT

Bełchatów, ul. Czapliniecka 51, tel. (44) 633 44 55
Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 28, tel (44) 648 50 50

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto
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