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30-latka spowodowała kolizję i odjechała. Po
zatrzymaniu okazało się, że miała prawie dwa
promile alkoholu w organizmie. Bełchatowiance grożą dwa lata więzienia.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pijana kierująca
spowodowała kolizję
i próbowała uciec
Policjanci z Bełchatowa
wszczęli postępowanie karne
przeciwko 30-letniej bełchatowiance, która 9 czerwca 2015
roku kierując w stanie nietrzeźwości samochodem ford fusion
doprowadziła do zderzenia z
innym samochodem. Do kolizji samochodów doszło około
dwudziestej trzeciej, na bełchatowskiej ulicy Sienkiewicza,
w pobliżu skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Pokrzywdzony kierowca citroena, 56-letni
mieszkaniec Bełchatowa, po
zderzeniu wezwał policjantów i pojechał za odjeżdżającą
sprawczynią. Chwilę później
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Ranny motocyklista
- motocykl spłonął
Motocyklista doznał obrażeń ciała po przewróceniu pojazdu, który następnie zapalił się i spłonął. Policjanci badają okoliczności zdarzenia.

kobieta została zatrzymana na
ulicy Turkusowej. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy
badanie stanu trzeźwości wykazało 1,88 promila alkoholu
w organizmie 30-latki. Oprócz
odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej, kobiecie
grożą dwa lata pozbawienia
wolności za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości,
a za ucieczkę z miejsca zdarzenia - w świetle niedawnej nowelizacji prawa - także nawiązka
w kwocie 5000 złotych i utrata
prawa jazdy na okres nie krótszy niż 3 lata. 

Do groźnie wyglądającego
zdarzenia drogowego doszło
4 czerwca 2015 roku o 19.35 w
Bełchatowie na ulicy Czyżewskiego, gdzie 23-letni motocyklista kierujący hondą prze-

wrócił się unikając zderzenia z
wykonującym manewr skrętu
dostawczym renaultem. Kierowcy jednośladu udzielono
pomocy ambulatoryjnej, natomiast spłonął jego motocykl,

który - jak ustalili funkcjonariusze policji - nie miał badań
technicznych.

Okoliczności

zdarzenia drogowego wyjaśniają bełchatowscy policjanci. 

Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
Kierowca mazdy, który w terenie zabudowanym pędził 116 kilometrów na
godzinę, stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Uprawnienia piratowi zatrzymali bełchatowscy policjanci.
Funkcjonariusze z bełchatowskiej komendy zatrzymali
4 czerwca 2015 roku o 8.25 w
Wólce Łękawskiej (gmina Bełchatów) kierującego mazdą
48-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego, który jechał

przez miejscowość przekraczając prędkość dozwoloną aż o
66 kilometrów na godzinę. Ponadto policyjna kontrola wykazała, że kierowca nie posiadał ubezpieczenia samochodu
w zakresie odpowiedzialności

cywilnej i jechał bez zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującym prawem
policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali mandatem karnym, a na jego konto
trafiły punkty karne. 

Potrącona rowerzystka
www.gpsystem.pl Bełchatów, ul. Lipowa 1c, tel. 506 117 692

81-letnia rowerzystka została ranna w wyniku potrącenia przez samochód w
Zelowie. Okoliczności zdarzenia badają policjanci.

zelowianin. Do zdarzenia doszło
3 czerwca 2015 roku około godziny dziewiątej na ulicy Świętej
Zelowscy policjanci ustala- Anny w Zelowie. Ranna kobieta
została przewieziona do bełchają przyczynę wypadku drogotowskiego szpitala. W ustalewego, w którym obrażeń ciała niu przyczyny oraz wskazaniu
doznała 81-letnia rowerzystka, sprawcy zdarzenia pomogą ślapotrącona przez samochód re- dy zabezpieczone przez funkcjonault, którym kierował 26-letni nariuszy na miejscu wypadku. 

Pijany motorowerzysta
zderzył się z samochodem

wieści z komendy

Kierujący motorowerem nietrzeźwy 39-latek doznał obrażeń ciała po zderzeniu z nissanem. Postępowanie karne
przeciwko mężczyźnie prowadzą bełchatowscy policjanci.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, w którym ranny
został 39-letni motorowerzysta,
mieszkaniec gminy Szczerców.
Do zdarzenia doszło 3 czerwca
2015 roku około 18.30 w Rudzisku (gmina Szczerców). Kierujący jednośladem marki aprillia
mężczyzna zderzył się z samochodem nissan, kierowanym
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Suzuki Vitara jest od lat symbolem wolności i radości.
W 2015 powraca jako nowy, stylowy SUV. Pozwól sobie na wyjątkowy komfort jazdy i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Dopasuj wyposażenie oraz stylistykę samochodu do swoich potrzeb. Poznaj moc legendy.
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AUTO CENTRUM KOSICKI

Łódź, ul. Aleksandrowska 125 A, Tel.: 42 613 09 90

AUTOCENTRUMKOSICKI.SUZUKI.PL
Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w cyklu mieszanym: od 5,3 do 5,6 l/100 km i od 123 do 130 g/km w zależności od wersji. Informacja o recyklingu: www.suzuki.pl

przez 42-letniego mieszkańca
gminy Szczerców. 39-latek został hospitalizowany. Przeprowadzone
przez
policjantów
badania stanu trzeźwości potwierdziły trzeźwość kierowcy
samochodu i wykazały 0,66 promila alkoholu w organizmie motorowerzysty. Mężczyźnie grozi
kara do dwóch lat pozbawienia
wolności. 

Kierowca pozbawiony prawa
jazdy zatrzymany po pościgu
Do trzech lat więzienia grozi 24-latkowi z Bełchatowa, który kierował samochodem mimo sądowego zakazu i nie zatrzymał się do kontroli.
Policjanci bełchatowscy patrolujący nocą 5 czerwca 2015
roku teren miasta zauważyli
dwadzieścia minut po północy BMW jadące ulicą Lipową i
zdecydowali o kontroli kierującego. Na podany sygnał do zatrzymania kierowca auta podjął
ucieczkę, wjeżdżając w osiedle
Dolnośląskie. Po krótkim pości-

gu policjanci zatrzymali uciekiniera, którym okazał się 24-letni
bełchatowianin. Młody mężczyzna był trzeźwy, natomiast uciekał, gdyż złamał sądowy zakaz
kierowania pojazdami. Za niestosowanie do wyroku grozi mu
kara do trzech lat pozbawienia
wolności. 
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Po zdrowie na plac Narutowicza

www.ogloszeniabelchatow.pl

Restauracja - Sala Weselna
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CZERWCOWE HITY CENOWE!

wieści z miasta

wkrótce informacje
Kostki z posypk¹
na temat
ju¿ od 42,90 z³/m

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

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

Przez kilka godzin na placu
Narutowicza, 7 czerwca wykonano i udzielono ponad tysiąc
porad, konsultacji i badań lekarskich. Bełchatów
przyjêcie
weselne chce iść
po
zdrowie
i udowodnił to w miz poprawinami
nioną niedzielę podczas festynu
tylko
160z³/ osobê!
profilaktycznego
na placu Narutowicza. Przez kilka godzin
można było bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy rozmaitych
specjalizacji i wykonać badania
– mówiąc kolokwialnie – od stóp
do głów. Szeroką ofertę zaproponowano także rodzicom, którzy mogli między innymi zbadać swoje pociechy pod kątem
wad postaw.

z dostaniem się na wizytę do
specjalisty bywają kłopoty. Pacjenci muszą czekać po kilka,
a nawet kilkanaście tygodni, a
to zniechęca często do leczenia i dochodzi do poważnych
zaniedbań. Nie muszę chyba
specjalnie tłumaczyć jakie to z
kolei ma reperkusje dla naszego
zdrowia – wyjaśniał laryngolog,
Andrzej Filipiak.

Wśród uczestników niedzielnego pikniku pod znakiem
zdrowia sporo bełchatowian
skorzystało z dostępnych na
miejscu badań. Można było
zmierzyć ciśnienie, poziom glu- Formuła pikniku profilak- kozy we krwi, zbadać stężenia
tycznego „Zdrowa Niedziela” tlenku węgla w wydychanym
sprawdza się doskonale i to od powietrzu, wykonać EKG czy
kilku już lat. W tym roku przy- spirometrię. W mobilnych stagotowaliśmy szóstą edycję im- cjach diagnostycznych, które
prezy i rokrocznie cieszy się ona zaparkowały przed MCK-iem
tak samo dużym powodzeniem. można było z kolei zbadać
To jest dla nas najlepszy sygnał, słuch, sprawdzić gęstość kości,
że bełchatowianom zależy na paniom zaproponowano mamzdrowiu, a ułatwienie im dostęmografię. Łącznie z każdej z
pu do specjalistów i to w tak
tych propozycji skorzystało po
szerokim spektrum specjalizasześćdziesięciu, siedemdziesięcji jeszcze tej zdrowej tendencji
sprzyja – podkreśla Nina Ga- ciu pacjentów.
lewska z Zespołu ds. Pomocy
Inicjatywa „Zdrowej NieSpołecznej i Zdrowia UM Bełdzieli” od początku kieruje się
chatów.
z ideą: od seniora do juniora.
W sali Miejskiego Centrum W MCK-u zorganizowano więc
Kultury przez kilka godzin także strefę zdrowego dziecka.
przyjmowali lekarze rozmaitych W niej bezpłatne konsultacje
specjalizacji. Był kardiolog, or- lekarzy: pediatry- specjalisty
topeda, dermatolog, stomato- chorób zakaźnych, stomatololog i laryngolog. Do każdego z ga i bezcenne, choć oczywiście
nich zgłosiło się po ponad pięć- bezpłatne porady: rehabilitantylko
dziesięciu pacjentów. - Do mnie ta, logopedy, psychologa cz pedziś najczęściej trafiali ludzie z dagoga. Sporo osób przyszło by
przewlekłymi zapaleniami krta- zbadać swoje pociechy pod kąni czy niedosłuchami. Cieszy,
tem wagi i wad postawy.
że podczas „Zdrowej Niedzieli” możemy im pomóc bardziej
Idąc zgodnie z duchem lekompleksowo, bo tuż obok stoi
piej
zapobiegać niż leczyć podsłuchobus, w którym dokładczas
„Zdrowej Niedzieli” nie
niej mogą zbadać stan swojego
zabrakło
także przedsięwzięć
słuchu. Tak więc w tym zaaranżowanym gabinecie możemy z zakresu szeroko rozumianej
określić wstępną diagnostykę profilaktyki. Ośrodek Realizacji
o
i skierować pacjentów do dal- Inicjatyw zorganizował piknik
szego leczenia. To niezwykle profilaktyczny „Zryw Wolnych
cenne, bo jak wszyscy wiemy Serc”. 

‘KiM’

/
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Rada Miasta przychyliła się do propozycji zniesienia opłat za
przejazdy komunikacją autobusową. Na majowej sesji przyjęto
uchwałę, zgodnie z którą bezpłatna komunikacja MZK w Bełchatowie zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Bezpłatne „emzetki” już w wakacje
O
propozycji
zniesienia
opłat za przejazdy autobusami
miejskimi mówiło się już jesienią ubiegłego roku. Taki postulat zgłosiła ubiegająca się o
urząd prezydenta Mariola Czechowska; pomysł potwierdziła
następnie podczas zaprzysiężenia w grudniu 2014.

W tej chwili w MZK trwają prace nad uatrakcyjnieniem
siatki połączeń. Chodzi o to,
by trasy i godziny przejazdów
dostosować do rzeczywistych

potrzeb mieszkańców. Do tej
pory z miejskiej komunikacji
korzystali najczęściej uczniowie
i osoby starsze – zmiany w roz-

Zmiana organizacji ruchu

kładówce mogą spowodować,
że z tego środka lokomocji skorzysta większa grupa pasażerów. 
- zjazd z ul. Czaplinieckiej w ul.
Zakątek i dalej do ul. Łącznej
lub zjazd w ul. Grabową, ulicą Ustronie i dalej poprzez ul.
Zakątek do ul. Łącznej
Dla pojazdów powyżej 2,5
ton ruch odbywa się wedle
wyznaczonego objazdu przez
miejscowość Parzno i Wola Mikorska
Wprowadzona organizacja
ruchu będzie obowiązywać do
zakończenia budowy i odbioru
technicznego wiaduktu w ciągu
ul. Grabowej.

tel. 600 817 186

docieplanie
docieplanie
budynków
n
budynków
prace
pracewykończeniowe
wykończeniowe
wnętrz
n
wnętrz
ściany
ścianyi sufity
i suﬁty
z płyty
karton-gips
n
z płyty
karton-gips
glazura,
glazura,terakota,
terakota,
układanie
paneli
n
układanie
paneli
adaptacja
adaptacja
poddaszy
 podbitki
n
poddaszy
n podbitki
n
dekoracyjne
n stiuki n trawertyny
tynki
i inne
prace zlecone

Przypomnijmy: ulica Grabowa z obwodnicą będzie tworzyła skrzyżowanie bezkolizyjne w
formie wiaduktu - ul. Grabowa
Dla samochodów poniżej 2,5 będzie przebiegać nad budoton zorganizowano go w nastę- waną północną obwodnicą Bełpujący sposób:
chatowa. 
ca obowiązuje zmiana organizacji ruchu.

GONTY BITUMICZNE
BLACHODACHÓWKA
DACHÓWKA
RYNNY
TARCICA BUDOWLANA
AKCESORIA
USŁUGI DEKARSKIE
materiał + usługa

profesjonalnie
i terminowo

8% VAT

www.mluksus.pl

DACHY
HURTOWNIA
PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

wieści z miasta

W związku z budową północnej obwodnicy miasta w rejonie
ulicy Grabowej i zamknięciem
dla ruchu samochodowego tej
ulicy na odcinku od ul. Ustronie
do ul. Myśliwskiej od 10 czerw-

Usługi Budowlane

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Analizowałam sytuację na
naszych drogach, miejskie ulice są zatłoczone – mówi Prezydent Czechowska, - inicjatywa,
z którą występujemy, ma na
celu przekonanie bełchatowian
do aktywniejszego korzystania
z komunikacji miejskiej. Jeśli
uda się namówić mieszkańców,
by w miejsce własnych aut choć
częściowo wybierali autobusy,
to cel zostanie osiągnięty. Odkorkujemy ulice, zmniejszymy
ruch, a i efekt ekologiczny również ma tu znaczenie.

Przegląd Bełchatowski

w NAJNI¯SZEJ
cenie!
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Drogi zyskają nowe oblicze
Liczne ekipy w pomarańczowych kamizelkach pojawią się w tym roku na
Jesteœmy
drogach powiatowych
powiatu bełchatowskiego. Kolejne drogi zostaną
z Pañstwem od
17 lat. Dziêkujemy
poddane gruntownej
modernizacji.
za zaufanie!

www.oss-dent.pl

Innowacyjna metoda bezbolesnego lecze

n IMPLANTY (BICON)
n BEZBOLESNE ZNIECZULENIE

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

www.oss-dent.pl
bez borowania i znieczulenia!

Bezbolesne NOWA PORADNIA DZIECIĘCA
znieczulenie komputerowe
- Tak jak większości samorządów w naszym kraju największym wyzwaniem dla nas jest
poprawa infrastruktury drogowej – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- W obecnej kadencji, oprócz
wielu pomniejszych odcinków
dróg, zamierzamy zająć się poprawą stanu dwóch ważnych,
długich odcinków, które znajdują się obecnie w bardzo złym
stanie technicznym. Chodzi mi
o odcinek drogi powiatowej Kamień – Chabielice oraz Nowy
Świat - Trząs.
Starosta podpisał list intencyjny z wójtami gmin Kleszczów
i Szczerców w sprawie współfinansowania przebudowy drogi
powiatowej Kamień – Chabielice.

wieści z powiatu

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

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

- Remont tej drogi jest jednym z priorytetów Zarządu Powiatu obecnej kadencji – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Droga ta
ma duże znaczenie dla rozwoju
powiatu, stanowi połączenie obwodnicy Kleszczowa z drogą wojewódzką Łódź – Częstochowa,
umożliwia dojazd do Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i zakładów zlokalizowanych wokół
zagłębia przemysłowego oraz
łączy obie odkrywki bełchatowskiej kopalni. Musimy pamiętać,
że korzystają z niej mieszkańcy
okolicznych gmin (Kleszczów,
Szczerców), którzy dojeżdżają
do pracy w kopalni i elektrowni,
korzystają pojazdy tychże zakładów. Obecnie droga jest w złym
stanie technicznym, dlatego
konieczna jest jej przebudowa.
Sprawa przebudowy tej drogi
toczy się od wielu lat, w wyniku
różnych przeszkód nie została
do tej pory sfinalizowana, mam
nadzieję, że w ciągu kadencji
uda nam się całą przebudować.
Kosztorysowa wartość przebudowy drogi to 16 milionów
złotych. Wiadomo już jak w tym
roku będzie wyglądał finansowy
montaż przedsięwzięcia. Gmina

Szczerców zadeklarowała dołożenie 500 tysięcy złotych, gmina
Kleszczów 2,5 miliona złotych,
natomiast powiat zabezpieczył
w budżecie 1.250.000 złotych.
Według założeń, inwestycja ze
względu na ogromny koszt zostanie rozłożona na trzy lata. W
tym roku planowane jest wyremontowanie pierwszego odcinka. Jego długość i zakres prac
określi wykonawca dokumentacji projektowej, który obecnie
musi podzielić ją na trzy etapy.
Długość drogi wynosi prawie
6 kilometrów, szerokość 7 metrów. Obecnie konstrukcja podbudowy jezdni wykonana jest z
fragmentów betonu o grubości
ok. kilkunastu centymetrów,
podzielonych dylatacjami w
odcinkach kilku lub kilkunastu metrów, które niewłaściwie
przenoszą obciążenia, co z kolei
powoduje poprzeczne pękanie
nawierzchni bitumicznej.
Planowane drogowe
inwestycje powiatu:
Na terenie gminy Kluki zaplanowano dalszą modernizację drogi na odcinku Trząs
– Zarzecze (1600 metrów). Na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania
zapisano 600 tysięcy złotych. W
ubiegłym roku udało się położyć nową nakładkę asfaltową na
prawie 900-metrowym odcinku
tej drogi.
Na terenie gminy Zelów
PZD zamierza położyć nową nawierzchnię w miejscowości Bocianicha (na odcinku ponad 300
metrów) za 120 tysięcy złotych.
Ponadto zbudowana będzie
kładka dla pieszych w Bujnach
Szlacheckich (70.000 zł). Powierzchniowemu dwukrotnemu
utrwaleniu zostanie poddana
droga w miejscowości Jamborek
(400 tysięcy złotych)
Na terenie gminy Bełchatów
największą inwestycją będzie
przebudowa drogi powiatowej
Zawady - Dobrzelów na terenie

gminy Bełchatów, w ramach tzw.
„schetynówek”. Całkowita wartość inwestycji to 1.280.000 zł.
Powiat Bełchatowski pozyskał ok. 600 tys. złotych z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na tę inwestycję. Gmina Bełchatów dokłada
295 tysięcy złotych. Na ponad
kilometrowym odcinku drogi
zaplanowano położenie nowej
nawierzchni, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, ponadto odnowione zostaną rowy
przydrożne, pojawi się również
nowe oznakowanie pionowe i
elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Za 17 tysięcy przebudowany
będzie przepust pod drogą powiatową w Zdzieszulicach Górnych, za 40 tysięcy złotych opracowana zostanie dokumentacja
na dalszą przebudowę drogi Bełchatów – Bogdanów, od początku Postękalic do granic powiatu.
Droga powiatowa Drużbice –
Głupice na terenie gminy Drużbice doczeka się nowej nawierzchni. Koszt to 200 tysięcy złotych.
Na terenie gminy Rusiec
powstanie chodnik w Dąbrowie Rusieckiej (30.000 zł).
Współpraca z miastem Bełchatów. W budżecie powiatu
na 2015 zabezpieczone zostały
pieniądze (290 tysięcy złotych)
na dalszą realizację przebudowy ulicy Piotrkowskiej oraz 125
tysięcy złotych na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy
Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej).
Z kolei 320 tysięcy złotych powiat przekaże na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Bełchatowie (również utrzymanie
dróg w okresie zimowym). Dodatkowo powiat przekaże miastu pieniądze z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na
zajmowanie pasa drogowego na
powiatowych drogach będących
miejskimi ulicami. 
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Dzień Patrona i Rodziny

7

W najbliższą niedzielę, 14 czerwca bełchatowianie
będą mogli celebrować podwójne święto – Dzień Patrona Miasta Bełchatowa św. Jana Pawła II i jubileuszowe XX Bełchatowskie Dni Rodziny. Na ten dzień
zaplanowano moc atrakcji dla całych rodzin, i duzi i
mali znajdą coś dla siebie.
Główne obchody Dnia Patrona zainaugurowane zostaną o godzinie 11:45
spotkaniem pod pomnikiem św. Jana
Pawła II przy ul. Kościuszki. Punktualnie o godz. 12:00 w kościele pw. Narodzenia NMP rozpocznie się uroczysta msza św. w intencji Bełchatowian
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła
II, Patrona Miasta, którą będzie koncelebrował ks. Przemysław Góra – archidiecezjalny duszpasterz, koordynator
Światowych Dni Młodzieży.

Subito”, loteria fantowa, gry, zabawy
oraz konkursy sportowe i rysunkowe z
nagrodami.

O godzinie 15.00 z pl. Narutowicza
ulicami: 19-Stycznia, Kwiatową, 1 Maja
i Kościuszki przejdzie III Bełchatowski
Marsz dla Życia i Rodziny. Marszem,
podobnie jak w dwóch poprzednich
edycjach bełchatowianie będą promować rodzinę oraz życie, jako wartości
fundamentalne i ponadczasowe.

Dodatkowo w godz. 12:00-19:00 bełchatowianki w wieku 50-69 lat będą
mogły wykonać bezpłatną mammografię. Mammobus będzie podstawiony na
Placu Narutowicza.

Podczas niedzielnego festynu będzie można także uzyskać informacje
dotyczące Bełchatowskiej Karty Rodziny i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Przewidziano także zorganizowanie
punktu informacyjnego dotyczącego
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

wieści z miasta

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na zakończenie pikniku – o godz.
18:30 ze swoim koncertem wystąpi JoszO godz. 16:00 w ogrodach parafii ko Broda z zespołem Dzieci z Brodą.
NMP przy Kościuszki ruszy festyn rodzinny „Rodzina z patronem Miasta
Organizatorem imprezy jest Miasto
Bełchatowa”. W programie organizatoBełchatów,
Starostwo Powiatowe, Storzy zaplanowali wiele atrakcji. Wśród
warzyszenie
Rodzin Katolickich Archinich m.in. występ laureatów II Archidiecezjalnego Dziecięcego Festiwalu diecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie
Piosenki Papieskiej i Religijnej „Santo i bełchatowskie parafie. 
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Ćwierćwiecze samodzielnych rządów

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Restauracja - Sala Weselna

Gmina miejska Bełchatów
położona jest na obszarze 35
km2, stosunkowo niewielkim,
bo stanowiącym zaledwie 3,6%
ogólnej powierzchni powiatu,
któremu jednak – jako centralny ośrodek –użyczyła swej
nazwy. Mieszka tu z górą 60
tysięcy ludzi i to właśnie oni
tworzą tożsamość małej, bełchatowskiej ojczyzny, która
dokładnie 25 lat temu uzyskała
możliwość samodzielnego decydowania o własnym losie. Jak
bardzo zmienił się Bełchatów
od pamiętnego 27 maja 1990 r.,
gdy jego mieszkańcy – po raz
pierwszy po II wojnie światowej – zadecydowali o swoim
przedstawicielstwie w Radzie
Miejskiej? Ogromne zmiany
nastąpiły nie tylko w sferze materialnej, związanej z inwestycjami infrastrukturalnymi (ich
lista jest po 25 latach naprawdę
imponująca!), ale także na niwie oświaty, kultury, sportu. To
wszystko składa się na obraz
konsekwentnego procesu modernizacji i podnoszenia jakości
życia bełchatowian.
O praktycznej realizacji idei
samorządności w ostatnich 25
latach być może zaświadczy

garść elementarnych faktów, kę, ponieważ – co oczywiste
związanych
z
działalnością – liczba może być w intereorganów, za pomocą których sującym nas przypadku trakGmina Miasto Bełchatów re- towana wyłącznie w ten spoalizuje swoje zadania. Zacznij- sób): I kadencja – 669 uchwał,
my od organu stanowiącego i II kadencja – 548 uchwał, III
kontrolnego, który ucieleśnia kadencja – 504 uchwały, IV kaRada Miejska, złożonaBalu
z 32 rad- dencja – 478 uchwał, V kadennych (lata 1990-1994),
następ- cja – 394 uchwały, VI kadencja
Andrzejkowego
nie 36 (1994-2002), a obecnie – 456 uchwał, radni VII kadencji
23. Późną jesienią ubiegłego podjęli jak dotąd 52 uchwały.
roku rozpoczęła się siódma ka- W chwili pisania tego artykudencja Rady Miejskiej, która łu, na koncie Rady Miejskiej w
(przypomnijmy) swoje obrady Bełchatowie doliczyliśmy się
odbywa w Sali Herbowej, usy- zatem w sumie 3101 uchwał o
tuowanej na I piętrze budynku różnorodnej tematyce, choć poUrzędu Miasta Bełchatowa. W zostającej oczywiście w zgodzie
sumie, na przeciągu ostatniego z kompetencjami przyznanymi
ćwierćwiecza mandat radnego w fundamentalnej ustawie o
sprawowało 148 osób, z czego samorządzie gminnym z 8 marwkrótce informacje
27 dwukrotnie, 16 trzykrotnie, 4 ca 1990 r. Do rzędu najbardziej
na temat
czterokrotnie, 1 pięciokrotnie,
a symbolicznych,
budujących
rekordzistką jest Ewa Skorupa, tożsamość lokalnej wspólnoty
która w Radzie zasiada po raz należy zaliczyć uchwały w spraszósty. Organowi stanowiące- wie ustanowienia herbu, barw
mu gminy przewodziło 9 osób, miasta i hejnału z 1997 r., w
funkcję wiceprzewodniczących sprawie ustanowienia sztandasprawowały jak dotąd 23 róż- ru z 2010 r. oraz objęcia patrone osoby. O dynamice procesu natu nad miastem przez Ojca
legislacyjnego w jakimś stop- Świętego Jana Pawła II z 2012 r.
niu może powiedzieć liczba
Organem
wykonawczym
podjętych przez Radę uchwał, Gminy w latach 1990-2002 był
którą podajemy z podziałem Zarząd Miasta, na którego na
na kadencję (jako ciekawost- czele stał Prezydent. Zarząd,

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

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

a więc również Prezydenta
i jego zastępców, wybierała
Rada Miejska (która miała też
kompetencje jego odwołania).
Skład Zarządu I kadencji na
przestrzeni lat 1990-1994 tworzyło w sumie 9 osób na czele
z Prezydentem Edwardem Olszewskim, na skład II kadencji
(1994-1998) złożyło się również
9 osób, natomiast III kadencji (1998-2002) 7 osób. Prezydentem w latach 1994-2002 był
Tadeusz Rozpara. Począwszy
od roku 2002, na mocy zmiany ustawowej przyjętej przez
Sejm RP, Prezydent – jako jednoosobowy organ wykonawczy
- wybierany jest w wyborach
bezpośrednich przez wszystkich mieszkańców miasta. Wybory w latach 2002, 2006 i 2010
wygrał Marek Chrzanowski, w
roku 2014 na urząd Prezydenta wybrana została Mariola
Czechowska. Czterem prezydentom (licząc począwszy od
roku 1990) pomagało w pracy
13 osób, spełniających funkcję
wiceprezydentów. Do tego grona należą urzędujący obecnie
Agnieszka Wysocka oraz Ireneusz Owczarek.
przyjêcie
weselne
Samorząd to także, a może
zprzede
poprawinami
wszystkim kompetencje
tylko
160z³/ osobê! własnym
do gospodarowania
budżetem. Zasoby finansowe decydują między innymi o
możliwości realizacji inwestycji, których na przestrzeni 25
lat samorząd podjął bardzo
wiele i tylko zupełnie obrazowo możemy tu przywołać na
myśl ciąg luźnych skojarzeń:
od magistrali ciepłowniczej z
Elektrowni do miasta (budowa
w latach 1991-1996), przez budynek Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej (2001),
hali
gimnastyczno-sportowej
„Energia” (2006) aż po rewitalizację centrum miasta – Placu Narutowicza (2007-2011).
O jakich konkretnie środkach
finansowych mówimy? Pojęcie mogą dać roczne wielkości
osiąganych przez budżet miasta dochodów oraz ponoszonych przez niego wydatków. Na
starcie w roku 1990 dochód budżetu miasta wyniósł niecałe 41
milionów złotych, wydatki zaś
nie przekroczyły progu 44 milionów, w roku 1995 (po denominacji złotego) odnośne wartości wynosiły w przybliżeniu
35,7 i 36,6 milionów zł, w jubileuszowym roku 2000 osiągnięto
poziom 79,5 i 90,5 milionów zł,
w 2008 r. 147,3 i 148,6 milionów
zł, wreszcie w roku 2014 dochody budżetu wyniosły ponad 173
milionów, natomiast wydatki z
górą 178 milionów złotych.
Samorząd to jednak
nie tylko pieniądze, instytucje i
urzędy, choć oczywiście są one
bodaj najważniejszą emanacją
samorządowej idei. Samorząd
tworzą przede wszystkim ludzie. Świętując jego ćwierćwiecze pamiętajmy, że wszyscy
jesteśmy zaproszeni do wzięcia odpowiedzialności za losy
wspólnoty, do budowania więzi
spajających lokalną społeczność, do pracy na rzecz mate-

rialnej i duchowej pomyślności
Bełchatowa, naszej małej ojczyzny.
W dniu święta samorządności na uroczystej gali w PGE
Gigantach Mocy spotkali się Ci,
którzy przez ostatnie dekady
na rzecz naszej małej ojczyzny
wytrwale pracowali. Pracownicy urzędów i jednostek samorządowych otrzymali wyróżnienia państwowe – złote, srebrne i
brązowe medale za długoletnią
służbę. W imieniu prezydenta
RP wręczyła je wojewoda łódzki
Jolanta Chełmińska.
Obecne władze powiatu,
miasta i gminy symbolicznie
uhonorowały wszystkich dotychczasowych radnych sześciu
kadencji trzech rad – powiatowej, miejskiej i gminnej okolicznościowymi medalami i listami
gratulacyjnymi. Łącznie wręczono ich podczas gali kilkaset.
Prezydent Mariola Czechowska szczególne podziękowania złożyła na ręce radnej
Ewy Skorupy, która wytrwale
i z pełnym zaangażowaniem
pracuje w Radzie Miasta od początku, czyli od ćwierć wieku.
Radna Skorupa odbierając wyróżnienia podziękowała swoim
wyborcom za okazane zaufanie i wybór do Rady, na koniec
podzieliła się krótką, ale jakże
trafną dewizą swojego samorządowego sukcesu: „trzeba po
prostu kochać ludzi!”, powiedziała schodząc ze sceny.
Wśród przybyłych na uroczystość gości nie brakowało
wielu zasłużonych miejskich
radnych i tworzących zarządy
miasta.
– Państwa obecność świadczy o niesłabnącym zaangażowaniu w życie lokalnych
społeczności. Widzę tu osoby,
które tym zaangażowaniem
mogą pochwalić się od wielu lat
– nasi szanowni goście stanowić
mogą przykład i wskazówkę dla
początkujących pracowników
samorządu. W demokracji lokalnej najważniejsze jest dobro
regionu i jego mieszkańców. Podejmowane przez Państwa inicjatywy znakomicie się w takie
postrzeganie samorządu wpisały. To właśnie dzięki Waszej pracy termin „samorząd lokalny”
przestał być pustym słowem,
a stał się faktem. Przez 25 polskiej samorządności nasze miatylko
sto rozkwitło, stało się znaczącym miejscem na mapie kraju.
Jesteśmy energetyczną stolicą
Polski, jesteśmy siłą polskiej
siatkówki, jesteśmy też jednym
z nielicznych miast, których
patronem jest Jan Paweł II, Papież - Polak. Tworzymy miasto
ludzi otwartych, mądrych i aktywnych. Bełchatów dziś – to
efekt Państwa pracy. Bełchaos
tów dziś – to efekt 25 lat naszej
samorządności – podsumowała
Mariola Czechowska. 
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PGE Skra w Lidze Mistrzów!
Decyzją Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV) z dnia 1
czerwca PGE Skra znalazła się w gronie dwudziestu ośmiu
uczestników rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów 2015/16. Bełchatowianie otrzymali tzw. „dziką kartę”.

wszystkie lata. Za wyniki sportowe i wysiłek organizacyjny.
Nie bez znaczenia było również to, że PlusLiga jest ligą
mistrzów świata, a w żadnym
innym kraju siatkówka nie jest
tak popularna jak u nas.
Byłoby pięknie, gdyby dziesiąty start w Lidze Mistrzów
żółto-czarnym udało się zakończyć historycznym zwycięstwem w tych rozgrywkach. Do
tej pory ta sztuka udała się tylko jednemu polskiemu klubowi.

budżetu. Na pewno jest jednak
bardzo prestiżowa – tak do decyzji CEV odniósł się Konrad
Piechocki, prezes PGE Skry
Bełchatów.
Dla Żółto-Czarnych będzie
to już dziesiąty start w najważniejszym z europejskich pucharów. Od debiutu w 2005 roku
bełchatowian zabrakło tylko w
jednej edycji. Mowa o sezonie
2013/14, kiedy to podopieczni
Miguela Falasci rywalizowali w
Pucharze CEV, gdzie doszli do
półfinałów. Dzięki dziewięciu
startom w siatkarskiej Champions League PGE Skra stała
się nie tylko polską, ale też europejską marką.

ka wystąpili w berlińskim Final
Four, gdzie do medalu zabrakło
naprawdę niewiele. Jednak tym
występem potwierdzili, że zaliczają się do ścisłej europejskiej
czołówki.

Sportowe dokonania na
europejskich parkietach były
z pewnością tym co przesądziło o przyznaniu „dzikiej karty”
bełchatowianom, ale nie bez
znaczenia była też sprawność
organizacyjna klubu. PGE Skra
była przecież organizatorem
aż trzech turniejów finałowych
Ligi Mistrzów. W zgodnej opinii były to najlepsze imprezy w
historii siatkarskiej Champions
League. W pamięci zapadło
- Cieszy nas, że zostaliśmy
docenieni i po raz kolejny bęzwłaszcza Final Four, które w
dziemy mogli pokazać się w
Wystarczy przypomnieć, że 2012 roku gościła łódzka Atlas
Europie. To dodatkowa moty- siatkarze z Bełchatowa do tej Arena. Pozostaje ono niedościwacja dla zawodników. Będzie- pory czterokrotnie wystąpili w gnionym wzorcem dla wszystmy się chcieli pokazać z jak naj- turniejach finałowych tych roz- kich kolejnych klubów, które
lepszej strony w przyszłej edycji grywek, zdobywając trzy meda- podejmują się organizacji tego
Ligi Mistrzów. Tak naprawdę ta le. Dwa brązowe (2008 i 2010) i typu imprez.
decyzja nic jednak nie zmienia, srebrny po pamiętnym finale z
bo nie warunkowała ruchów Zenitem Kazań w 2012 roku. W
„Dzika karta” jest z pewtransferowych i nie zwiększa minionym sezonie Wlazły i spół- nością wyrazem uznania za te

Mowa o Płomień Milowice (Sosnowiec), który był najlepszy
w 1978 roku. Jest to jeden z
ostatnich medali jakiej w swoje
kolekcji nie mają siatkarze PGE
Skry.
Rywali polskich klubów w
fazie grupowej zmagań poznamy 2 lipca, kiedy to odbędzie się
ceremonia losowania. Podobnie
jak przed rokiem zostanie ona
zorganizowana we Wiedniu. 
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

W przyszłej edycji Champions League w piłce siatkowej
mężczyzn zobaczymy aż trzy
polskie zespoły. Mistrz i wicemistrz kraju, a więc Asseco
Resovia Rzeszów i Lotos Trefl
Gdańsk udział miały zapewniony już wcześniej na podstawie europejskiego rankingu wg
którego Polsce przysługują dwa
miejsca w tych najbardziej prestiżowych zmaganiach na Starym Kontynencie. PGE Skra
musiała starać się o tzw. dziką
kartę i to się udało. Władze europejskiej centrali pozytywnie
rozpatrzyły wniosek klubu z
Bełchatowa.
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WODA SELENKA
GAZ I N/GAZ 1,5L

0,99 zł

PODPŁOMYKI
Z CUKREM I BEZ CUKRU

1,99 zł

KAWA INST. NESCAFE CLASIC
200g + kubek

OFERTA WAŻNA
OD 15.06 DO 28.06.15

18,79 zł

MASŁO
OSEŁKA HEJ
300G

5,39 zł

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!
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Żółto-Czarni w Lidze Światowej Milczarek i Janusz

wracają do Bełchatowa

Za nami kolejny tydzień zmagań w XXVI edycji rozgrywek Ligi
Światowej. Podczas ostatniego weekendu w reprezentacyjnych
barwach wystąpiło kilku zawodników grających na co dzień w Robert Milczarek, współautor pierwszych dużych
sukcesów PGE Skry, po trzech latach przerwy
barwach PGE Skry Bełchatów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

znowu przywdzieje żółto-czarne barwy. Zawodnik
występujący na pozycji libero (opcjonalnie jako
przyjmujący) związał się z bełchatowskim klubem
rocznym kontraktem. Do klubu po trzech latach
wraca też rozgrywający Marcin Janusz.

nieri. Srecko Lisiniać i jego koledzy z drużyny narodowej Serbii rywalizowali z Włochami. W
pierwszym – wygranym 3:1 spotkaniu – środkowy PGE zdobył
aż trzynaście punktów. Dziesięć
z nich po ataku (10/11=91%), dwa
zagrywką i jeden po skutecznym
bloku. W rewanżu nie było już tak
dobrze. Plavi przegrali po tie-breaku a Lisiniac został zmieniony
Środkowy PGE Skry Andrzej już w drugim secie. Parkiet opuWrona wystąpił tylko w drugim ścił z dorobkiem trzech oczek.
meczu z Persami. Na parkiecie Dwa zdobył atakiem i jeden blopojawił się w drugim secie i został kiem,
na nim do końca pojedynku. W
„Trójkolorowi” z Nicolasem
tym czasie zdobył cztery punkty.
Dwa atakiem (67% skuteczności) Marechalem drugi kolejny tydzień spędzili w Azji. Po meczach
i dwa blokiem.
z Koreą Południową przyszło im
Grali też bełchatowscy stra- konfrontować się z JapończykaDrużyna narodowa Polski rywalizowała w piątek i w sobotę z
siatkarską reprezentacją Iranu.
Biało-Czerwoni wygrali oba spotkania. Pierwsze w stosunku 3:1.
Rewanż zakończył się wygraną
dopiero po tie-breaku. Tym samym z kompletem zwycięstw i
dziesięcioma punktami na koncie
przewodzą swojej grupie.

mi. Oba mecze wygrali dość łatwo, bo bez straty seta. Rywale
byli równorzędnym rywalem tylko
w trzecich setach tych potyczek,
które przegrywali dopiero po grze
na przewagi. Bełchatowski przyjmujący zagrał tylko w drugim
meczu. Dokładnie w ostatnim
jego secie. W tym krótkim czasie
zdołał skończyć w ataku dwie z
trzech otrzymanych piłek.
W kadrze Argentyny na Ligę
Światową 2015 są dwaj siatkarze
PGE Skry, Facundo Conte i Nicolas Uriarte. Julio Velsaco oszczędza jednak ich siły. Żaden z nich
nie wystąpił jeszcze w tej edycji. 
B.B.

sport

REPERTUAR KINA HELIOS BEŁCHATÓW 12.06-18.06.2015
PREMIERY:
3D JURASSIC WORLD (USA, napisy od 12 lat)
– godz. 12:30, 15:15, 18:00*, 19:00**, 20:45*, 21:45**
*brak seansu w dniu 18.06**seans tylko w dniu 18.06

MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU (AUSTRALIA/USA, napisy od 15 lat) – godz. 11:00**, 11:30*
*brak seansu w dniu 17.06 **seans tylko w dniu 18.06

JURASSIC WORLD (USA, napisy od 12 lat) –
godz. 13:30, 18:00**, 19:00*, 20:45**, 21:45*
*brak seansu w dniu 18.06 **seans tylko w dniu 18.06

FILMY DLA DZIECI:
RECHOTEK (USA/MALEZJA, dubbing b.o.)
– godz. 10:30, 13:30** 14:00*, 17:30*
*brak seansu w dniu 18.06 **seans tylko w dniu 18.06

FILMY TYGODNIA:
2D SAN ANDREAS (USA, napisy od 15 lat)
– godz. 11:30**, 12:30*, 21:00***
*brak seansu w dniu 17.06 ** seans tylko w dniu 17.06
***brak seansu w dniu 18.06

KINO KOBIET:
Najdłuższa podróż (USA, napisy, od 15 lat)
– godz. 18:30* *seans tylko w dniu 18.06

3D SAN ANDREAS (USA, napisy od 15 lat)
– godz. 10:00*, 15:00, 19:30**, 20:30***
*brak seansu w dniu 17.06 **brak seansu w dniu 18.06
***seans tylko w dniu 18.06

KULTURA DOSTĘPNA:
FOTOGRAF (POLSKA, od 12 lat) – godz. 18:00*
*seans tylko w dniu 18.06

AGENTKA ( USA, napisy, od 15 lat)
– godz. 15:30**, 16:00*, 18:30*, 21:45**
*brak seansu w dniu 18.06 **seans tylko w dniu 18.06
KRAINA JUTRA (USA, dubbing od 8 lat)
– godz. 10:45, 16:15
3D POLTERGEIST (USA, napisy od 15 lat)
– godz. 22:00* *brak seansu w dniu 18.06

KINO HELIOS – GALERIA OLIMPIA
97 – 400 BEŁCHATÓW,
ul. KOLEJOWA 6
REZERWACJA: 44 715 95 60

Robert Milczarek to najnowszy nabytek PGE Skry. Niespełna 32-letni libero poprzedni
sezon spędził w barwach beniaminka z Będzina, gdzie zbierał
znakomite recenzje. Jego dobrą
postawę na parkietach PlusLigi
potwierdzają statystyki według
których był w ścisłej czołówce
najlepiej przyjmujących zawodników. O miejsce w składzie bełchatowskiej ekipy rywalizował
będzie z Kacprem Piechockim,
czyli jednym z najzdolniejszych
graczy młodego pokolenia na
swojej pozycji w Europie. W razie kłopotów na lewym skrzydle będzie mógł pomóc również
tam, bo to przecież jego pierwsza pozycja.

drugi medal siatkarskiej Champions League. Tym razem srebrny. Kolejne lata spędził w klubach z Kielc, Gdańska i ostatnio
Będzina.
Teraz po raz drugi wraca do
PGE Skry i znowu stanie przed
szansą walki o najwyższe laury.
Jego umiejętności i doświadczenie czynią go nie tyle solidnym
uzupełnieniem, co wzmocnieniem kadry pierwszego zespołu.

Do Bełchatowa – również po
trzech latach – wraca rozgrywający Marcin Janusz. Związał
się on z bełchatowskim klubem
roczną umowę z możliwością
przedłużenia o kolejny sezon.
Przygodę z poważną siat- Niespełna 21-letni siatkarz zakówką
Milczarek
rozpoczął silił żółto-czarnych w 2011 roku.
właśnie w Bełchatowie, gdzie W sezonie 2011/12 wraz z kolegapojawił się w 2003 roku. Już dwa mi sięgnął po wicemistrzostwo
lata później świętował pierwsze Młodej Ligi. W dość powszechtrofeum w historii klubu. Mowa nej opinii specjalistów – w tym
o Pucharze Polski, który Beł- Waldemara Wspaniałego – był
chatowianie zdobyli wygrywając najlepszym wystawiającym tych
turniej finałowy w olsztyńskiej rozgrywek.
„Uranii”. Występujący wówczas
na lewym skrzydle nowy libero
Władze PGE Skry uznały
PGE Skry uznany został MVP wówczas, że tak zdolnemu gracałej imprezy.
czowi przyda się ogranie na najwyższym szczeblu i wypożyczyły
Kilka miesięcy później się- Marcina Janusza do AZS-u Częgnął też po pierwsze mistrzo- stochowa, gdzie zbierał cenne
stwo kraju, które wraz z kolega- doświadczenie. Po dwóch sezomi obronił w trzech następnych
nach zespół spod Jasnej Góry
sezonach. Krajowy puchar udazamienił na drużynę Effectora
ło się obronić w dwóch kolejKielce. Ten krok okazał się przenych latach. Pierwsza przygoda
łomowy. Dużo minut na parkieRoberta Milczarka z PGE Skrą
cie, które pozwoliły rozwinąć się
dobiegła końca w 2008 roku, kiedy to postanowił przenieść się do tego stopnia, że nowy rozgrydo Warszawy i reprezentować wający PGE Skry został powołabarwy AZS-u Politechniki War- ny do szerokiej kadry przez Steszawskiej. Zanim do tego doszło phanea Antigę.
zdążył jeszcze zdobyć z kolegami brąz Ligi Mistrzów.

Marcin Janusz o miejsce w
wyjściowym składzie rywalizoW 2011 roku powrócił do Beł- wał będzie z Argentyńczykiem
chatowa i święcił kolejne suk- Nicolasem Uriarte. 
cesy. W sezonie 2011/12 zdobył
B.B.
swój czwarty Puchar Polski i
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Piłkarzom PGE GKS-u Bełchatów nie udało utrzymać się w TMobile Ekstraklasie. Rozgrywki 2014/15 zakończyli na ostatnim
miejscu w tabeli i zaledwie po roku pobytu w elicie znowu znaleźli się na jej zapleczu.

GKS znowu spada
Pierwszy z nich, czyli wypożyczony z Legii Warszawa Arkadiusz Piech był zdecydowanie
najjaśniejszą postacią „Brunatnych” na wiosnę. Zdobył aż
jedenaście bramek w piętnastu
potyczkach. Cały zespół PGE
GKS-u był w stanie uzbierać
zaledwie o osiem trafień więcej.
Generalnie bełchatowianie byli
zdecydowanie najsłabszą ekipą
na wiosnę. Byli w stanie wygrać
tylko dwa z osiemnastu meczów. Kolejne trzy zremisowali.
Pozostałe trzynaście kończyło
się porażkami.
Zamiana Kamila Kieresia na
Marka Zuba nie przyniosła zamierzonego efektu. Zespół nie
tylko nie grał lepiej, ale wręcz
pogrążał się z tygodnia na tydzień. Powrót Kamila Kieresia
na ławkę niewiele zmienił. Czasu było po prostu za mało.
Teraz włodarze PGE GKS-u
staną przed trudnym zadaniem
zbudowania zespołu na pierwszoligowe rozgrywki. Trudnym,
bo jak wiadomo wielu obecnych
piłkarzy zawiodło. Z kolei ci najlepsi mają zdecydowanie większe ambicje niż gra na zapleczu
elity.

STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

W najbliższych tygodniach
okaże się jak będzie wyglądał
nowy PGE GKS Bełchatów.
Póki co wiadomo tylko tyle, że
celem na sezon 2015/16 jest powrót do T-Mobile Ekstraklasy. 
B.B.

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

ww

Bezbolesne NOWA PORADNIA DZIECIĘCA
znieczulenie komputerowe

RENOCAR
serwis

www.ogloszeniabelchatow.pl

Choć sezon ligowy zakończył się już kilka dni temu to w
dalszym ciągu trudno uwierzyć
w to, że biało-zielono-czarni
spadli z hukiem z T-Mobile Ekstraklasy. Trudno uwierzyć, bo
„Brunatni” sezon rozpoczęli od
sensacyjnej wyjazdowej wygranej nad Legią Warszawa. Było
też tak, że w pewnym momencie
znajdowali się na czele stawki.
Słabsza końcówka rundy jesiennej też nie wzbudziła większego
niepokoju, bo podopieczni Kamila Kieresia zajmowali bezpieczne miejsce w środku tabeli.
Patrzyli raczej w górę niż w dół
celem był awans do tzw. grupy
mistrzowskiej.
W tym właśnie celu zapewniono drużynie komfortowe warunki przygotowań do rywalizacji już w 2015 roku. Poczynione
też staranne transfery, które
na papierze wyglądały nie tyle
na uzupełnienie składu co jego
wzmocnienie. Do kadry pierwszego zespołu dołączyli m.in.
Arkadiusz Piech, Dariusz Trela,
Maciej Małkowski, Sebastian
Olszar czy Damian Zbozień. Z
graczy wiodących jesienią ubył
„tylko” Arkadiusz Malarz.

www.oss-dent.pl

Naprawy:

n silników
n skrzyń biegów
n zawieszeń
n układów
hamulcowych
n klimatyzacji

samochód przed

wakacjamim!

zapytaj namiejscu
o aktualne promocje

n układów t
wtryskowych
n AirBag
n ABS
n układów el
ektrycznych (CAN)

Huta 33B

97-400 Bełchatów
tel: (44) 788 44 22
kom: 602-438-316
e-mail:
tomasz.wybodel@wp.pl
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Sprawdź
BEZPŁATNIE

Diagnostyka:
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SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI

WYJĄTKOWE
OPASKI

Jajko? Poproszę…
Są łatwo dostępne przez cały rok. Jajka to cenny, niezbędny i niezastąpiony składnik licznych dań. Pod kruchą skorupką kryją się: białko, witaminy, minerały, lecytyna i nienasycone kwasy tłuszczowe.
Dlatego jajka powinny być stałym gościem na co dzień.

www.ogloszeniabelchatow.pl

POMPONY
TIULOWE

tel.
604 867 051
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rozmaitości

Oferta ważna od 09.06 do 14.06.2015 r.

799
1 szt.

Piwo Heineken
Grupa Żywiec

3 x 0,5 l
butelka bezzwrotna
cena za 1 l = 5,33

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

nośnych i neuronach oka. Takie działanie karotenoidów jest
niezwykle ważne dla osób, które dużo czasu spędzają przed
komputerem, a do tego palą
papierosy i źle się odżywiają.
W takich przypadkach może
dojść do zmian degeneracyjnych plamki żółtej (AMD). To
choroba, która atakuje podstępnie i w starszym wieku
może zakończyć się nawet utratą wzroku.
Jajka są zdrowe także dla
serca. Tym bardziej, że najnowsze badania zwalniają jajko z
odpowiedzialności za powstaDobre dla oczu i dla serca wanie miażdżycy. Wykazują
Według piramidy zdrowego mianowicie, że to nie cholesteżywienia jedno jajko dziennie rol (np. z żółtka)jest przyczyto niezbędne minimum dla or- ną chorób serca, ale nasycone
ganizmu. Jajko jest produktem kwasy tłuszczowe, których w
wyjątkowo bogatym w składni- jajku jest niewiele. lecytynę –
ki potrzebne organizmowi do substancję, która rozpuszcza
prawidłowego
funkcjonowa- tłuszcz i zmniejsza jego cząstki
nia, a do tego ma mało kalorii. w krwiobiegu.
Warto jeszcze podkreślić, że
Dlatego doskonale odchudza i
wspomaga przemianę materii, po zjedzeniu jajecznicy mamy
co jest zasługą białek, witamin przypływ sił witalnych. To doi składników mineralnych. Zje- bry wpływ choliny z żółtka, któdzenie dwóch jajek to prawdzi- rej poziom obniża się w stresie
wy zastrzyk witaminy E (18% oraz podczas intensywnej nauki
dziennego zapotrzebowania), i wysiłku fizycznego. Cholina
która zapobiegnie chorobom umożliwia sprawne przewodzeserca i ochroni skórę przed pro- nie bodźców w systemie i mózgu
mieniami UV. Z kolei witamina oraz ułatwia koncentrację i proD zawarta w jajku ułatwi przy- cesy zapamiętywania, a to oznacza, że pomaga np. w nauce.
swajanie wapnia z diety.
Jajka są dobre dla oczu, poCholesterol nie
nieważ w żółtku jajka znajdują
taki straszny
się tzw. karotenoidy: luteina
Ciągle panuje przekonanie,
i zeaksantyna. Są to związki
wyłapujące wolne rodniki w że lepiej ograniczyć spożycie
siatkówce, naczyniach krwio- jajek z powodu wysokiej zawar-

Jajka powinny wieść zdecydowany prym w diecie człowieka pośród produktów pochodzenia zwierzęcego. Tylko
mleko dostarcza więcej składników odżywczych w porównywalnej liczbie kalorii. Za to jajka
są od mleka lżej A i E, żelaza, selenu, cynku i fosforu. Ugotowane jest sycącym, wartościowym
i co równie ważne nietuczącym
składnikiem menu. Kaloryczności przydaje mu dopiero sposób
przyrządzania i podawania, np.
smażenie na maśle czy dekorowanie majonezem.

tości cholesterolu. Tymczasem
to zalecenie dotyczy wyłącznie
osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Bo
choć prawdą jest, że jajka należą do nielicznych pokarmów
zawierających cholesterol, to
– w odróżnieniu od tłuszczów
nasyconych obecnych w śmietanie, maśle, smalcu czy mięsie
– nie podnoszą jego poziomu we
krwi. To dlatego, że w jajkach
znajduje się lecytyna, która ułatwia trawienie cholesterolu i
zapobiega tworzeniu się złogów
w naczyniach krwionośnych.
Lecytyna ma ogromne wartości także z innych powodów:
współdziała w przekazywaniu
impulsów nerwowych i zwiększa zdolność koncentracji. Jej
niedobór u kobiety ciężarnej
może wpływać na umysłowy
rozwój dziecka.
Jeśli nie mamy nadmiaru
cholesterolu we krwi, to bez
większych wyrzutów sumienia możemy nawet codziennie
delektować się gotowanym
jajkiem na śniadanie. Jajka są
dobre nawet wtedy, gdy się odchudzamy, wówczas dwa gotowane z kawałkiem razowego
pieczywa oraz ogórkiem lub
pomidorem zapewnia sycący
posiłek o niewielkiej wartości
kalorycznej. 
Monika Borkowska
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KRZYŻÓWKA

Roladki z kurczaka
z morelami i miętą
Skadniki:

4 filety z kurczaka, 2 garści suszonych moreli, 1 kwaśne jabłko, 1
płaska łyżeczka suszonej mięty, 1
kostka rosołowa, 2 – 3 łyżki mąki, 1
łyżka musztardy, 3 – 4 łyżki gęstej
śmietany, pieprz. Marynata: 4 łyżki
oliwy lub oleju, 3 łyżki musztardy, 1
łyżka miodu, 2 ząbki czosnku, sól,
słodka papryka.

Przygotowanie:
Morele namoczyć na 1 – 2 godz.
Składniki marynaty wymieszać.
Mięso lekko rozbić, posmarować

C

I
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A
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PO UDARZE KOBIETY
RADZĄ SOBIE GORZEJ
NIŻ MĘŻCZYŹNI

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.
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4

8
6
9
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2

3
6

3

5

9

7

1

3
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mężczyzn. Ponieważ coraz więcej
osób przeżywa udar, lekarze i inni
pracownicy służby zdrowia powinni
zwracać uwagę na kwestie związane
z jakością życia i pracować nad lepszymi interwencjami [...] – podkreśla dr Cheryl Bushnell, wspominając
m.in. o płciowospecyficznych narzędziach przesiewowych. Studium wykazało, że trzy miesiące po udarze/
TIA kobiety z większym prawdopodobieństwem wspominały o problemach z mobilnością, bólu/dyskomforcie, lęku i depresji. Różnica była
największa w grupie 75+. Po roku od
udaru/TIA kobiety nadal uzyskiwały
mniej punktów w skali jakości życia,
ale zakres różnic międzypłciowych
się zmniejszał. Odkryliśmy, że wiek,
rasa i stan cywilny odpowiadały za
największe różnice międzypłciowe
po 3 miesiącach od udaru; najważniejszy był stan cywilny. 
źródło: kopalniawiedzy.pl
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Media nie dla idiotów!
fot. Konrad Sobczyk

K

źródło: adonai.pl
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Zagadka tygodnia:
Prezenty
Siedem przyjaciółek – Hania, Irka, Janka, Kasia, Zosia, Marysia i Ola – postanowiły wysłać wspólnym kolegom prezenty noworoczne. Hania wysłała najwięcej
prezentów, Irka następną po niej ilość, a Ola najmniej.
Paweł otrzymał najwięcej upominków, Stefan następną ilość, a Wacek najmniej. Stefan, Henryk, Paweł, Antoś i Janek dostali prezenty od Hani. Stefan, Henryk
i Czesiek od Irki. Czesiek i Janek od Janki. Dziewczęta wysłały szesnaście upominków. Pytanie: Którym z
dziewcząt powinien podziękować za upominki Paweł?

WASZE
D
WCIPY
DOWCIPY
• Dlaczego stopę Justyny Kowalczyk prześwietlono dopiero w Soczi?
Bo w Polsce miała termin na wrzesień...
• Pub. Facet pyta sąsiada: – Przepraszam, czy mogę panu postawić
drinka? Taki pan przystojny. – Och, jaki pan sympatyczny. Jest pan
gejem? – Nie, a pan? – Też nie. – Szkoda. – No, szkoda.
• Żona przechodziła z pokoju do pokoju i nagle ŁUP. Tuż za nią spadł
stary zabytkowy zegar, który wisiał nad drzwiami. Mąż podniósł głowę z nad gazety i z przekąsem mówi: Zawsze się spóźniał.
• Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle mówi do
mamy: – Mamo! wujek i ciocia idą! – Nie mówi się wujek i ciocia tylko
wujostwo. Wygląda dalej. – Mamo kuzyn i kuzynka idą! – Jasiu nie
mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo. Patrzy dalej i zauważył
babcię i dziadka i mówi do mamy: – Mamo dziadostwo idzie.

rozrywka

Odpowiedź: Paweł otrzymał prezenty od Hani, Kasi, Zosi, Marysi i
Oli, a więc im powinien przesłać podziękowania.

Sudoku

O S

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Strach wszystko powiększa”

Jakość życia kobiet po udarze
jest gorsza niż mężczyzn. Naukowcy
z Wake Forest Baptist Medical Center porównywali jakość życia mężczyzn i kobiet po udarze lub przemijającym ataku niedokrwiennym
(ang. Transient Ischemic Attack,
TIA). W studium uwzględniono 1370
pacjentów w wieku 56-77 lat z rejestru AVAIL. Jakość życia pacjentów
mierzono 3 miesiące i rok po udarze
lub TIA. Oceniano mobilność, samoopiekę, codzienne aktywności,
depresję/lęk oraz ból. Nawet gdy
uwzględniło się różnice w istotnych
zmiennych socjodemograficznych,
nasilenie udaru oraz niepełnosprawność, do 12 miesięcy od udaru jakość życia kobiet była gorsza niż

z jednej strony marynatą, złożyć i
wstawić do lodówki na 1 – 2 godz.
Morele odsączyć, pokroić w drobną
kostkę, połączyć z pokrojonym w
kostkę jabłkiem i miętą. Nadzienie
położyć na mięso na stronę posmarowaną marynatą, zawinąć, spiąć
wykałaczkami, aby „nie uciekło”.
Obsmażyć z każdej strony, podlać
3 szklankami wody, dodać kostkę
rosołową i dusić ok. 30 min. Roladki wyjąć, usunąć wykałaczki. Sos
zagęścić mąką, dodać jeszcze łyżkę musztardy, doprawić solą i pieprzem. Podawać z ryżem lub kuskusem i surówką. 

Przegląd Bełchatowski

www.ogloszeniabelchatow.pl
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DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE

29.000zł
za 3000m2

Kałduny, Bełchatów.
OKAZJA!!

tel. 502-707-683
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę budowlaną
1200 m (30x40m) w Niedyszynie
(woda, prąd) przy gminnej drodze
asfaltowej, 5 km do Bełchatowa.
Tel.692-006-641
Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i
prąd przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam działkę 44 ary położoną
5 km od Bełchatowa w Kelchinowie.
Tel. (44) 6325899

ogłoszenia

Sprzedam ziemię z możliwością zabudowy o pow. 3,6ha w miejscowości Osina Klucka(gm. Kluki). Media
w działce, bdb dojazd,na działce
trochę lasu.
Tel. 726-325-664
Wynajmę lokal 10m2 z możliwością powiększenia. Bełchatów, ul.
Wojska Polskiego, II piętro. Tel.
508-214-230
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w Bełchatowie.
Tel. 508-294-788
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie, os. Binków, IV
piętro (blok czteropiętrowy),
powierzchnia 31m2 (ok. 40m2
ze skosami).
Tel. 663-558-027
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 65M2 na I piętrze, os.
Dolnośląskie.
Tel. 506-178-867

Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka, urokliwe miejsce otoczone
lasami, niedaleko jezioro. Gospodarstwo 7ha+5ha lasu+duży
dom. Więcej informacji udzielę
telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działki rolno-budowlane
na obszarze siedliska (3,23ha i
4,74ha) w Danielowie, położone w
pobiżu zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam nieruchomość gruntową ,
zabudowaną o pow. 4ha w Bełchatowie, ul. Pod Górami 16 (Ludwików). Media w działce, dojazd bdb.
Tel. 607-269-617
Sprzedam działkę budowalną o
pow. 7ar. Wymiary 55x14m. Działka
znajduje się w cichej okolicy w

miejscowości Myszaki(tuż za os.
Olszyńskim). Działka z dostępem
do wody i prądu. Atrakcyjna cena!
Tel.792-103-130
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym
domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm.
Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z lasem o pow. 1,17ha w miejscowości
Zawadów w pow. bełchatowskim
(10km od Bełchatowa) w obrębie
6km znajduje się Góra Kamieńsk.
Działka w cichej okolicy. Istenieje
możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam 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 dom jednorodzinny o
pow. 118m2 w Bełchatowie przy ul.
Malinowej z mozliwością zamiany
na mieszkanie własnościowe w
bloku do 50m2 z dopłatą.
Tel. 505-048-187
Sprzedam mieszkanie w Bełchatowie na os. Okrzei, pow. 48,6m2
częściowo umeblowane, zadane,
p.IV. Blok czteropietrowy. Cena
150tys. Do negocjacji.
Tel. 501-092-547
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Sprzedam mieszkanie M-5, Os.
Okrzei, I p., blok 4 piętrowy, 72,60 m2.
Tel. 509-446-657
Sprzedam mieszkanie M3 pow.
50m2 na os. Słonecznym.
Tel. 784-103-930
Sprzedam mieszkanie M-4, pow.
65,05m2, p.IV, 3-pokojowe, os.
Żołnierzy POW 2.
Tel. 660-490-374
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2, własnościowe po remoncie, umeblowane, Bełchatów, os.
Okrzei, IIIp (winda).
Tel. 513-766-045
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego
pokoju do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Do wynajęcia lokale handlowousługowe przy ul. Piłsudskiego w
Bełchatowie.
Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Salon fryzjerski wynajmie tanio
pomieszczenie na gabinet kosmetyczny. Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
Wynajmę lokal użytkowo-mieszkalny w Piotrkowie Tryb. ul. Jerozolimska 47. Cena najmu do negocjacji.
Tel. 691-711-357
Wynajmę lokal pow. 27m2 przy
salonie kosmetycznym i fryzjerskim.
Tel. 531-935-227

Szukam mieszkania do wynajęcia
3-4 pokoje, na okres 2-3 lat- od
lipca lub sierpnia. Najlepiej nieumeblowane lub umeblowane częściowo. Os. Dolnośląskie, Budowlanych
lub Czaplinieckie. Oferuje 400 zł
odstępnego (plus oplaty).
Tel. 513-033-548

SPRZEDAM
Materac przeciwodleżynowy nowy
na gwarancji-sprzedam.Koszt
100zł.
Tel. 728-355-553
Okno aluminiowe rozmiar:
1,17x2,4m, ﬁrma MS, stan bdb.
Tel. 531-935-227
Suporex-transport wlasny.
Bełchatów.
Tel. 783-755-791
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny. Kolor srebrny. Cena 350zł do
negocjacji.
Tel. 792-957-594
Owczarki niemienckie.
Tel. 600-817-186

PRACA
Zlecę szycie chałupniczkom.
Tel. 609-015-122
Zatrudnię do przeróbek
krawieckich z doświadczeniem.
Tel. 663-558-027
Zatrudnię doradcę klienta w ﬁrmie
ﬁnansowej (teren Bełchatów,
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Szczerców,Rusiec,Kleszczów i
okolice).
Tel. 606-473-278
Producent odzieży damskiej
zatrudni SZWACZKI z doświadczeniem. Umowa o pracę,
pełny etat, praca całoroczna.
BEŁCHATÓW
tel. 532-602-822
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Szwaczka szuka pracy do zakładu.
Tel. 536-321-551
Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie
zawodowe w zakresie medycznym
oraz dośwadczenie w opiece nad
osobami starszymi.
Tel. 881-689-953

23-letni student pojejmie się pracy
w okresie od lipca do września.
Tel. 505-095-765
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

USŁUGI
Ekspresowe i kompleksowe usługi
hydrauliczne.
Tel. 691-967-304
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim” już od 67zł netto (format
wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę WWW
po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
GAZY TECHNICZNE Z DOSTAWĄ DO
KLIENTA. W ofercie takżę akcesoria
gazowe i spawalnicze. PROPAN- BUTAN
dostawa w 45 minut.
Bełchatów, ul. Daleka 76
tel. 508-508-616 tel. 508-508-314
Zapraszamy w godzinach:
pn.-pt. 6.00- 18.00 sob. 6.00- 15.00

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

Usługi i szkolenia w zakresie BHP i
PPOŻ. Bełchatów.
Tel. 506-101-109

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

Usługi kelnersko-barmańskie.
Obsługa wesel, komunii, 18-stek,
przyjęć okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II
stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514

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
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
na kraj.
Tel. 601-991-598

Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30
lat prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA
Sprzedam Matiza 0,8kat., wersja
Life. Rocznik 1999, kolor lazurowy.
Cena do negocjacji.
Tel. 500-157-560
Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461
Sprzedam belki do relingow
Audi A4 kombi.
Tel. (44) 632-53-68, 512-267-363

Elektryk. Instalacje, awarie, pomiary.
www.elektryk-be.pl
Tel. 533-611-301
Szybka Pożyczka do 1500zł
Tel. 664-026-814
518-016-629
POŻYCZKA BEZ BIK
Tel. 784-051-354
Pożyczka domowa
Tel. 668-065-427
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ DO
GENERALNEGO REMONTU:
- SKUWANIE PŁYTEK, ZRYWANIE
PARKIETU, PANELI ITP
- DEMONTAŻ BOAZERII, ZABUDÓW,
PAWLACZY, WYNIESIENIE STARYCH
MEBLI
- ZRYWANIE TAPET, WYKŁADZIN, ITP
WRAZ ICH WYNIESIENIEM
- WYBURZANIE ŚCIAN, DEMONTAŻ
FUTRYN
- SPRZĄTANIE POREMONTOWE, WYWÓZ
GRUZU ITP
- OPRÓŻNIANIE MIESZKAŃ I PIWNIC
- WNOSZENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: KLEJE, GIPSY, PŁYTKI, PANELE ITP.
TEL: 503-760-481

Zapraszamy do nowo otwartego
salonu BRETT ul. Czapliniecka 7,
Bełchatów Profesjonalne usługi
stolarskie. Układanie i renowacja
podłóg i schodów (cyklinowanie
bezpyłowe). Montaż drzwi, schodów
oraz tarasów drewnianych.
www.brett.pl, e-mail: brett@op.pl
Tel. 506-072-036

Remonty, budowy, wykończenia,
gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664

Przyjmę
ziemię,
ul. Brzozowa

Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Tel. 791-012-334

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
Kompleksowe usługi remontowobudowlane: docieplanie budynków
i poddaszy, malowanie elewacji,adaptacja poddaszy, remonty domów
i mieszkań: gładź, k-g, tynki dekoracyjne, podwieszane suﬁty, itp.
Tel. 797-652-984
Malowanie dachów,
malowanie elewacji. Cena 8zł/m2
Tel. 886-338-458

Renowacja Kostki Brukowej
Mycie, impregnacja i koloryzacja. Zabezpieczenia kostki brukowej przed
olejami samochodowymi i innymi zabrudzeniami. Gwarancja producenta
4lata (od 5zł/m2).
Tel. 886-338-458

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

KOREPETYCJE
Korepetycje z chemii, przygotowanie do matury.
Tel. 791-855-592

TOWARZYSKIE
Pani (wdowa) pozna Pana (wdowca) do 55lat z Bełchatowa, zmotoryzowanego, pogodneo, towarzyskiego.
Tel. 501-941-934

Przyjmę ziemię,
ul. Brzozowa
Tel. 791-012-334

ULOTKI
BANERY
tel. 790-40-45-99

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI

POMPONY
TIULOWE

tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

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

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 790-4045-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

Zatrudnimy doradców.
Tel. 664-026-814, 518-016-629

Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne budynków.
Tel. 790-791-191
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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

Przegląd Bełchatowski

czynne

Bełchatów
Pabianice
Bełchatów,2aul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego
ul. Zamkowa 182a
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