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Ligi Mistrzów
wydajność: 14 m2/L

FARBA DULUX
KOLORY ŚWIATA 2,5 L
różne kolory
cena za 1 L=17,60 zł
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BEŁCHATÓW ul. Kolejowa 4
oferta ważna do 20 marca lub do wyczerpania asortymentu
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Nowy market w Bełchatowie

Nietrzeźwy kierowca opla został ranny po zjechaniu auta z drogi na przydrożną łąkę. 32-letniemu
bełchatowianinowi za jazdę pod wpływem alkoholu grożą dwa lata więzienia i utrata prawa jazdy.
Za nami wielkie otwarcie sklepu Bricomarché z asortymentem dla domu i
ogrodu. Pierwszego dnia market przy ulicy kolejowej 4 odwiedził tłum bełchatowian.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pijany kierowca
zjechał na łąkę

Bełchatowscy
policjanci
wszczęli postępowanie karne
przeciwko 32-letniemu kierowcy opla corsy, który 6 marca
o godzinie trzynastej, jadąc
drogą krajową numer 74 w kierunku Bełchatowa, na 285 kilometrze, w Zagadkach (gmina
Szczerców), zjechał z jezdni
przez rów na przydrożną łąkę,
gdzie uległ zakleszczeniu w rozbitym pojeździe. Wydobyty z

corsy ranny mężczyzna został
przewieziony do bełchatowskiego szpitala. Przeprowadzone przez policjantów badanie
stanu trzeźwości wykazało, że
w organizmie miał 2,16 promila
alkoholu. Bełchatowianinowi za
kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą dwa lata pozbawienia
wolności oraz utrata uprawnień
do kierowania. 

Pierwszy sklep Bricomarché
rozpoczną oficjalnie działalność
w Bełchatowie w środę 4 marca
o godz. 8:00. Inwestycja zrealizowana dzięki udanemu przejęciu lokalizacji po Nomi przyniesie regionowi wiele korzyści.
Oprócz 30 nowych miejsc pracy,
w związku z bezpośrednią rejestracją sklepu w Bełchatowie,
do kasy gminy będzie trafiać
podatek dochodowy od osób
prawnych oraz od nieruchomości. Firma rozwijać będzie
również współpracę handlową
z regionalnymi dostawcami,
których produkty będą miały szansę znaleźć się w ofercie
sprzedażowej marketu.
– Cieszymy się niezmiernie,
że uruchamiamy pierwszy supermarket Bricomarché w Bełchatowie. Na lokalnym rynku
brakowało do tej pory podobnego punktu sprzedaży z tak
szeroką gamą produktów dla
domu i ogrodu. Wśród oferowanego przez nas asortymentu
znajdą się zarówno produkty
znanych producentów narzędzi
czy dekoracji, jak i wysokiej jakości produkty marek własnych
naszej sieci w atrakcyjnych cenach. – mówią Paweł i Sylwia
Preus, właściciele supermarketu Bricomarché w Bełchatowie.

Na 3500 m2 powierzchni
sprzedaży klienci mogą znaleźć
blisko 29 tys. artykułów i materiałów dostępnych w czterech
głównych działach: budowanie, dekoracja, majsterkowanie
oraz ogród. Przy sklepie zlokalizowany jest także ogród zewnętrzny.
Oprócz różnorodnego asortymentu sklep oferuje liczne
usługi, w tym pomoc w załadunku i transporcie zakupionego towaru, cięcie drewna czy
zakupy na raty.

Właściciele bełchatowskiego Bricomarché deklarują, iż
zamierzają również aktywnie
wspierać lokalną społeczność,
w szczególności poprzez kampanie realizowane przez Grupę i Fundację Muszkieterów.
Dzięki temu w przyszłości może
powstać w mieście bezpieczny
i kolorowy plac zabaw, a najbardziej potrzebujące ośrodki
z regionu będą miały szansę
otrzymać wsparcie finansowe w
ramach świąteczno-noworocznej akcji społecznej „Konwój
Muszkieterów”. 

NAJTAŃSZA PRALNIA
W MIEŚCIE!!

wieści z miasta i regionu

TYLKO DO KOŃCA MARCA SUPER PROMOCJE CENOWE!!

Bełchatów | Staszica 20
CH E. Leclerc

nr 5/2015 (151)  13.03.2015r

Przegląd Bełchatowski

3

www.ogloszeniabelchatow.pl

reklama

Przegląd Bełchatowski

4

Stypendia Miasta Bełchatowa przyznane. 10 marca w sali Miejskiego Centrum Kultury uzdolnionym artystycznie i sportowo bełchatowianom wręczono certyﬁkaty potwierdzające to wyróżnienie.

Stypendyści z certyﬁkatami

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Stypendia Miasta
Bełchatowa
przyznane. 10 marca w sali Miejskiego
Centrum
Kultury
uzdolnionym artystycznie i sportowo
bełchatowianom
wręczono certyfikaty
potwierdzające
to wyróżnienie.
Na
realizacje
artystycznej pasji,
szlifowanie talentu
czy spełnienie marzeń – niezależnie
od indywidualnych
wyborów stypendystów pieniądze, którymi zostali nagrodzeni przez miejski
samorząd zostaną
spożytkowane na długo oczekiwane projekty. Nikola Tracz,
miłośnikom
bełchatowskiego
ruchu teatralnego doskonale
znana, marzy o aktorskich studiach. - Egzaminy do szkoły teatralnej jak każdy wie są trudne, a jednym z jego elementów
jest śpiew, z którym u mnie
mówiąc szczerze nie jest zbyt
dobrze. Pieniądze wykorzystam
więc na prywatne lekcje – pod-
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olbrzymiej pasji poświęcający się uprawianej dyscyplinie
sportu ponadprzeciętnie. Kilkanaście godzin tygodniowo
treningów, w weekendy starty
na zawodach czy turniejach, do
tego wszystkiego szkolna codzienność i nauka.
Prezydent Mariola Czechowska, która z nieskrywaną
radością wręczyła w czwartkowe popołudnie certyfikaty podkreślała wyjątkową postawę
wyróżnionych. -Jestem niezwykle dumna z naszych stypendystów, bo wiem, że te wszystkie osiągnięcia to nie tylko ich
talent, ale przede wszystkim

wytężona praca. Cieszę się, że
finansowe wsparcie jakiego im
udzieliliśmy pozwoli im na dalsze rozwijanie pasji – mówiła
tuż po czwartkowej uroczystości Mariola Czechowska. Dariusz Kubiak, przewodniczący
Rady Miejskiej dodaje: -te certyfikaty, które są potwierdzeniem otrzymanego stypendium
to źródło ogromnej satysfakcji
nie tylko dla nagrodzonych i
ich rodziców, ale także dla miasta. Ci młodzi ludzie budują
bowiem nie tylko swoją markę,
ale także naszego samorządu,
miasta pełnego ludzi z energią,
pasją i marzeniami. 

Protest rolników w Ruścu

kreśla Nikola. Rafał Lewandowski, młody pisarz stypendialnymi pieniędzmi wesprze wydanie
swojej szóstej książki. -Do tej
pory wydawałem zróżnicowane
gatunkowo książki, wśród nich
były kryminały, sensacyjne. Ta
najnowsza pozycja to powieść
obyczajowa, lekko humorystyczna, mam nadzieję, że już
pod koniec marca będzie można ją przeczytać – mówi Rafał

Lewandowski.
Łącznie stypendiami artystycznymi w przedziale od pięciuset do tysiąca pięciuset złotych zostało uhonorowanych
osiemnastu uzdolnionych bełchatowian – wszyscy otrzymali
jednorazową wypłatę. Na nieco
innych zasadach, bo dotacjach
wypłacanych co miesiąc wsparcia udzielono blisko trzydziestu
sportowcom. Wszyscy, to ludzie

9 marca kilkudziesięciu rolników blokowało drogę krajową 74
w Ruścu w powiecie bełchatowskim. Przez około 2 godziny protestanci maszerowali po przejściu dla pieszych wstrzymując
tym samym ruch dla pojazdów.
Do Ruśca przyjechali rolnicy zarówno z gminy, jak i Szczercowa,
Widawy oraz Pajęczna. Manife-

Podwyżki w szpitalu

Wszystko wskazuje na to,
że od kwietnia bieżącego roku
pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie otrzymają
podwyżki. 50 zł na rękę miesięcznie- tyle otrzyma każdy

materiał + usługa

8%

stowali przeciwko polityce rządu, która ich
zdaniem utrudnia życie
rolnikom. M.in. chodzi
o niskie ceny w skupie
czy zmniejszenie kwot
mlecznych.
To nie pierwsza akcja protestacyjna rolników w powiecie. Niecały miesiąc temu na
drodze krajowej nr 8
między Wolą Wiązową a Szczercowem, około 60 ciągników poruszających się z prędkością 20
km/h, mimo, że nie blokowało
zupełnie przejazdu, to znacznie
utrudniała ruch innym pojazdom. Obie akcje są wyrazem poparcia dla rolników protestujących aktualnie w Warszawie jak
i całej Polsce. 

VAT

zatrudniony w placówce. Na
chwilę obecną szpital stać jedynie na taką kwotę. Pozyskane
pieniądze pochodzą z funduszy
otrzymanych przez NFZ.
Nieusatysfakcjonowani
przedstawiciele siedmiu szpitalnych związków zawodowych
nie wykluczają kolejnego sporu
zbiorowego z dyrekcją placówki. Przypomnijmy, że protest w
bełchatowskim szpitalu trwa już
około trzech lat. W roku ubiegłym udało się wywalczyć 80 zł
netto miesięcznie dla każdego
pracownika. Na chwilę obecną,
żadna z wywalczonych kwot nie
zadowala członków związków
zawodowych szpitala. 

DACHY
HURTOWNIA
BAAARDZO
ATRAKCYJNE...
...CENY

www.mluksus.com.pl

PPHU mLUKSUS
Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000
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A może IMPLANTY?
Jak wygląda proces leczenia
implantologicznego?
Przed przystąpieniem do zabiegu
konieczne jest wykonanie badań:
morfologia, OB., czas krwawienia,
czas krzepnięcia oraz CT. Prawidłowe wyniki upewniają nas o dobrym
stanie zdrowia pacjenta.
Na podstawie badań CT i oceny
braków przedstawiamy plan leczenia .Pacjent otrzymuje plan leczenia z kosztorysem do domu, w celu
analizy – w razie pytań i wątpliwości
umawiamy się na dodatkową konsultację .

Leczenie składa się
z dwóch etapów:
- pierwszy chirurgiczny – wszczepienie implantu\ów: natychmiastowo zaraz po ekstrakcji zęba lub
po minimum 4 miesiącach od utraty
zęba.
- drugi protetyczny – po ok. 4 miesiącach od wszczepienia implantu
odsłania się go i odbudowuje koronę
protetyczną.
W streﬁe estetycznej ( w linii uśmie-

chu) pacjent do momentu wgojenia
się implantu otrzymuje uzupełnienie tymczasowe.
Kiedy zalecana
jest implantacja?
Zabiegi zasadniczo wykonywane
mogą być u każdego , szczególnie
zalecane są w przypadkach :
- braku pojedynczego lub kilku
zębów
- całkowitego bezzębia
- nietolerancji protez tradycyjnych
- braku kilku zębów, zwłaszcza
przy brakach skrzydłowych (braku
zębów z tyłu )
Szczególnie zadowoleni są pacjenci
w przypadkach bezzębia, gdy zastosowanie dwóch implantów w znakomity sposób poprawia utrzymanie
protezy całkowitej szczególnie w
żuchwie.
W naszej praktyce stosujemy trwałe
implanty najwyższej jakości.
Dlaczego BICON ?
Ulubionym naszym systemem
jest amerykański system implantologiczny BICON – znany już od 30
lat.
Stosowane
na całym świecie .
Te implanty maksymalnie chronią
struktury anatomiczne , dzięki czemu unikamy dodatkowych zabiegów

chirurgicznych takich jak podnoszenie dna zatoki szczękowej czy
inne zabiegi augmentacyjne .
Specjalnie opracowany kształt
implantu BICON ,,plateau ,, pozwala na doskonałą integrację z
kością.
Budowa implantu – krótkie, obecność szerokich platform
poziomych zapewnia
taką samą
powierzchnię połączenia co tradycyjne długie implanty. Dzięki
umiejscowieniu implanty 2-3 mm
pod kością unikamy problemu
zaniku wyrostka zębodołowego w
późniejszym czasie.
Korona na implancie połączona
jest bez jakiejkolwiek śruby, dzięki
czemu nie mamy ryzyka pęknięcia, złamania, odkręcenia się jej.
Idealnie szczelne połączenie
stożkowe gwarantuje doskonałą
szczelność korony z implantem.
System BICON to estetyka,
funkcjonalność i prostota w jednym. Zgromadzone doświadczenia i badania kliniczne prowadzone przez 30 lat czynią go jednym
z lepiej udokumentowanych systemów implantologicznych.
Dla zapewnienia kompleksowości
i większej dostępności naszych
usług stosujemy również inne
systemy implantologiczne.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
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nia pełnej funkcjonalności i estetyki
uzębienia.
Stosujemy specjalne śrubki tytanowe , którymi zastępowane są utracone korzenie zębów.
Implanty przeznaczone do stosowania w obrębie szczęki lub żuchwy,
w celu zapewnienia podparcia uzupełnieniu
protetycznemu. Zastosowanie implantów daje bardzo
szerokie możliwości odbudowy pojedynczych zębów, kilku zębów lub
całych łuków zębowych.
Jest to najmniej inwazyjna metoda
leczenia w stomatologii o skuteczności na poziomie ok. 99%.
Tytan to materiał doskonale tolerowany przez organizm i na tyle wyKlementyna Ossowska trzymały , aby sprostać siłom wytwarzanym podczas żucia i gryzienia.
lekarz stomatolog
Zastosowanie implantów umożliwia
uzyskanie stabilnej i trwałej konUtrata zęba lub kilku zębów nie
strukcji na stałe - wyglądającej jak
musi oznaczać tragedii. Niepełny zęby naturalne - bez szlifowania zęuśmiech, trudności w żuciu pokar- bów sąsiednich.
mów, ogólny dyskomfort to w sto- Praktycznie u każdego dorosłego
matologii przeszłość.
człowieka możliwe jest leczenie imImplanty to gwarancja odzyska- plantologiczne .
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promocja

By wzmocnić

się w biznesie
„MOCni w biznesie” - pod taką nazwą bełchatowski magistrat organizuje spotkanie dla przedsiębiorców. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano
prelekcje i panel dyskusyjny z udziałem specjalistów między innymi z: Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Urzędu Marszałkowskiego.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Event zaplanowany na 18
marca jest organizowany w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie terenami inwestycyjnymi
w Bełchatowie. Podczas spotkania kompleksowo zostanie
zaprezentowana zarówno oferta
inwestycyjna naszego miasta
jak i ŁSSE. Wśród programowych propozycji znalazł się również prelekcja o możliwościach
wsparcia dla przedsiębiorców
wynikających z perspektywy finansowej
NAJNI¯SZEJ
cenie!2014-2020.
Spotkanie zakończy inspi-

rująca prelekcja Jerzego Zientkowskiego ze Stowarzyszenia
Mówców Profesjonalnych i recital Olgi Bończyk.
Szczegółowy program spotkania
prezentujemy
obok.
Udział w evencie jest bezpłatny,
ważne jednak by zgłosić swój
akces w spotkaniu, gdyż liczba
miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia
przyjmowane są pod
adresem e-mailowym: invest@
belchatow.pl lub pod numerem
telefonu: 44 733 51 45 do 13 marca do godziny 15.00. 
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Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska
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Mariola Czechowska
Prezydent
Miasta Bełchatowa
Mariola
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spotkanie
pn. Czechowska
zaprasza na spotkanie pn.zaprasza na spotkanie pn.

„MOCni w biznesie”
18 marca
2015
Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska
„MOCni
ww biznesie”
„MOCni
w biznesie”
„MOCni
biznesie”
Bełchatów, Restauracja
Jan
zaprasza na spotkanie pn.
9.00- 10.00

18 marca
2015
18
marca
2015
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marca
2015r
Bełchatów,
Restaruacja
Jan
„MOCni
w biznesie”
Rejestracja
dla
dziennikarzy
Bełchatów,
Restauracja
Jan

Bełchatów,
Restauracja
Jan
18 marca
2015
Prezydent
Miasta
Bełchatowa
Mariola
Czechowska
10.30–13.30
Zobacz
energię
miejsca
– wizyta
studyjna
dla dziennikarzy.
Bełchatów, Restauracja Jan
9.00- 10.00
zaprasza Rejestracja
na spotkanie pn.dla dziennikarzy

10.00 Rejestracja dla dziennikarzy
Rejestracja
dla9.00dziennikarzy
13.00- 9.0014.00 10.00
10.30–13.30
Rejestracja
dlamiejsca
uczestników
eventu
„MOCni
w biznesie”
Zobacz
energię
– wizyta
studyjna
dla dziennikarzy.

„MOCni w biznesie”

10.30–13.30

Zobacz energię miejsca – wizyta studyjna dla dziennikarzy.

18 marca
2015
14.00
Rozpoczęcie
konferencji.
10.30–13.30
Zobacz
energię eventu
miejsca
– wizyta
studyjna
Bełchatów,
Restauracja
Jan
13.00- 14.00
Rejestracja
dla uczestników
„MOCni
w biznesie”
13.00- 14.00

dla dziennikarzy.

Rejestracja dla uczestników eventu „MOCni w biznesie”

Powitanie
przez gospodarza spotkania – p. Mariolę Czechowską,
9.00- 10.00 14.00
Rejestracja
dla dziennikarzy
Rozpoczęcie
konferencji.
14.00 Rozpoczęcie konferencji.
Prezydenta
Miasta Bełchatowa.
13.0014.00
Rejestracja
dla
uczestników eventu „MOCni w biznesie”
10.30–13.30 Zobacz energię miejsca – wizyta studyjna
dla dziennikarzy.
przez Czechowską,
gospodarza spotkania – p. Mariolę Czechowską,
Powitanie przez gospodarza spotkaniaPowitanie
– p. Mariolę
Prezydenta Miasta Bełchatowa.
13.00- 14.00 14.15
Prelekcje
i panel
dyskusyjny
Rejestracja
dla uczestników
eventu
„MOCni
w biznesie”
Prezydenta
Miasta
Bełchatowa.
14.00
Rozpoczęcie
konferencji.
14.00

Rozpoczęcie konferencji.

14.15

14.15

PrelekcjePowitanie
i panel dyskusyjny
przez

Prelekcje i panel dyskusyjny

gospodarza spotkania – p. Mariolę Czechowską,
Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Instrumenty
finansowe
wpierające
inwestorów.
Powitanie
przez gospodarza
spotkania
– p. Mariolę
Czechowską,
Prezydenta
Miasta
Bełchatowa.
Łódzka
Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.Instrumenty finansowe wpierające inwestorów.

14.15

Instrumenty finansowe wpierające inwestorów.

Prelekcje
i panel dyskusyjny
Możliwości
inwestycyjne
ŁSSE.
Łódzka
Agencja
Rozwoju w
Regionalnego
S.A. Możliwości inwestycyjne w ŁSSE.

Agnieszka Prelekcje
Sobieszek – Dyrektor
Departamentu
Pozyskiwania
Agnieszka
Sobieszek –Inwestora
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora
14.15
i panel
dyskusyjny

Instrumenty
finansowe
wpierające
inwestorów.
Łódzka
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna.
Możliwości
inwestycyjne
w ŁSSE.
Łódzka Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Agnieszka Sobieszek – Dyrektor Departamentu
Pozyskiwania
Inwestora
Wsparcie
dla realizacji
innowacyjnych projektów.
Wsparcie
dla wrealizacji
Możliwości
inwestycyjne
ŁSSE.
Łódzka
Specjalna
Strefainnowacyjnych
Ekonomiczna. projektów.
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
Instrumenty
finansowe
wpierające
inwestorów.
Agnieszka
Sobieszek – Dyrektor Departamentu
Pozyskiwania
Inwestora
Bełchatowsko-Kleszczowski
Park
Przemysłowo
Technologiczny Sp. z o.o.
Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna.
Możliwości
wsparcia dlaS.A.
przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Łódzka
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
Wsparcie dla
realizacji
innowacyjnych
projektów.
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Możliwości
wsparcia dla przedsiębiorców
w Urząd
ramach
perspektywy
finansowej
2014-2020
Park Przemysłowo
Technologiczny
Sp.
WsparcieBełchatowsko-Kleszczowski
dla realizacji innowacyjnych projektów.
Europejskich w Bełchatowie.z o.o.
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego,
Punkt Informacyjny Funduszy
Bełchatowsko-Kleszczowski
Park Przemysłowo
Technologiczny
Sp. z Lokalny
o.o.
Możliwości
inwestycyjne
w ŁSSE.się energią” czyli przerwa kawowa.
Europejskich
w Bełchatowie.
15.15w „Dzielimy
Możliwości
wsparcia
dla przedsiębiorców
ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Możliwości wsparcia dla
przedsiębiorców
w ramach perspektywy
finansowej
2014-2020
Agnieszka
Sobieszek
–
Dyrektor
Departamentu
Pozyskiwania
Inwestora
Urząd Marszałkowski
Łódzkiego,
Lokalny
Punkt czyli
Informacyjny
Funduszy
15.45
"MOCny
w biznesie
jak motywować
siebie i innych aby odnieść sukces"
Urząd Marszałkowski
WojewództwaWojewództwa
Łódzkiego, Lokalny
Punkt Informacyjny
Funduszy
15.15
„Dzielimy
się
energią”
czyli przerwa
kawowa.
Europejskich
w Bełchatowie.
Łódzka
Specjalna
Strefa Ekonomiczna.
Jerzy Zientkowski, Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców.
Europejskich
w Bełchatowie.
15.15
15.45
16.45

16.45 ENERGIA
15.45 "MOCny w biznesie czyli jak motywować
JEST
TU, czyliaby
o firmach
które
odniosły sukces w Bełchatowie.
siebie
i innych
odnieść
sukces"
„Dzielimy
się energią”
przerwaczyli
kawowa.
15.15
„Dzielimy
sięczyli
energią”
przerwa kawowa.

dla realizacji
innowacyjnych
projektów.
"MOCny w biznesieWsparcie
czyli jak motywować
siebie i innych
aby odnieść
Galeria
Olimpia sukces"
– centrum zakupów i rozrywki. Marcin Szlufik, Leasing Manager Echo Inves
Jerzy Zientkowski, Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców.

15.45
"MOCny
biznesie
czyli
motywować
siebiePrzemysłowo
i innych
odnieść
sukces"
Jerzy Zientkowski,
Stowarzyszenie
Profesjonalnych
Mówców.
Bełchatowsko-Kleszczowski
Park
Technologiczny
16.45
ENERGIAw
JEST
TU, czyli
ojak
firmach
które
odniosły
sukces aby
w Bełchatowie.

Jerzy Zientkowski, Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców.

Sp. z o.o.

szyty z chirurgiczną precyzją. Yavo Sp. z o.o.
ENERGIA JEST TU, czyli o firmach które odniosły sukcesSukces
w Bełchatowie.

16.45

Galeria Olimpia
centrum
i rozrywki.
Marcin Szlufik,
Leasing
Manager
Echo
ENERGIA
JEST –TU,
czyli zakupów
o firmach
które odniosły
sukces
w Bełchatowie.
dla sukcesu.
Majami
Sp. z o.o.
Galeria Olimpia – centrum zakupów i rozrywki. Marcin Szlufik, Słodka
Leasinginspiracja
Manager Echo
Investment.

Investment.finansowej 201
Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach perspektywy
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego,
Lokalny
Punkt
Informacyjny
Nowoczesna
w biznesie.
AlbertaEcho
Kuźmicz,
Doradca
Zarządu, Marcin Fund
Sukces
szyty
z chirurgiczną
precyzją.
Yavo Sp.
zMarcin
o.o. komunikacja
Galeria
Olimpia
– centrum
Szlufik, Leasing
Manager
Investment.
Sukces szyty
z chirurgiczną
precyzją.
Yavozakupów
Sp. z o.o. i rozrywki.
Madej, Doradca Klienta Biznesowego Vectra S.A.
Europejskich
w
Bełchatowie.
Słodka inspiracja
dla sukcesu.
Majami
Sp. zprecyzją.
o.o.
Słodka inspiracja
dla sukcesu.
MajamiYavo
Sp. zSp.
o.o.
Sukces
szyty
z chirurgiczną
z

o.o.

15.15

„Dzielimy się energią” czyli przerwa kawowa.

15.45

"MOCny w biznesie czyli jak motywować siebie i innych aby odnieść s
Mówców.

Nowoczesna komunikacja w biznesie. Alberta Kuźmicz, Doradca Zarządu, Marcin
18.00
Nowoczesna
komunikacja
w biznesie.
Alberta
Madej, Doradca
Klienta
Biznesowego
Vectra
S.A.
Słodka
inspiracja
dla sukcesu.
Majami Sp.
z Obiadokolacja
o.o.Kuźmicz, Doradca Zarządu, Marcin
Madej, Doradca Klienta Biznesowego 19.00
Vectra„Trzeba
S.A. marzyć”. Recital Olgi Bończyk.

18.00
19.00

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli:
Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały
Nr V/20/15 z dnia 26 stycznia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów

wieści z miasta

w
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Nowoczesna komunikacja w biznesie. Alberta Kuźmicz, Doradca Zarządu, Marcin
Jesteœmy
Jerzy
Zientkowski,
Stowarzyszenie
Profesjonalnych
Madej,
Doradca
Klienta
Biznesowego Vectra
S.A.

z Pañstwem od
Obiadokolacja
17 lat. Dziêkujemy
16.45
„Trzeba
marzyć”. Recital Olgi Bończyk.
18.00 Obiadokolacja
za zaufanie!

ENERGIA JEST TU, czyli o firmach które odniosły sukces w Bełchatowi

19.00
18.00

„Trzeba marzyć”. Recital Olgi Bończyk.
Obiadokolacja
Galeria Olimpia – centrum zakupów

19.00

„Trzeba marzyć”. Recital Olgi Bończyk.

i rozrywki. Marcin Szlufik, Leasing Manager

Sukces szyty z chirurgiczną precyzją. Yavo Sp. z o.o.
Słodka inspiracja dla sukcesu. Majami Sp. z o.o.

Kwestowali na rzecz
Żółnierzy Wyklętych

Nowoczesna komunikacja w biznesie. Alberta Kuźmicz, Doradca Zarządu, Marci
Madej, Doradca Klienta Biznesowego Vectra S.A.

18.00

Obiadokolacja

19.00

„Trzeba marzyć”. Recital Olgi Bończyk.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 15 kwietnia 2015r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bełchatowa,
97-400 Bełchatów, ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres e-mail: bppb@op.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

W Bełchatowie i Zelowie
po raz kolejny kwestowano na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych.
Pierwsza kwesta odbyła się 2
marca 2014 roku po Koncercie „Niezłomnym Wierni Polsce” zorganizowanym przez
Towarzystwo
Patriotyczne
Rota w Kościele na os. Binków. Wówczas wolontariuszom
udało się zebrać 1616,90 zł.

druga kwesta odbyła się w
dniach 01.11. - 11.11.2014 r.
Wolontariusze - członkowie
Towarzystwa
Patriotycznego „ROTA” i Koła Historycznego im. Armii Krajowej przy
Liceum
Ogólnokształcącym
w Zelowie zebrali 1748,80zł
Łącznie z dwóch kwest przekazano na konto Fundacji Niezłomni kwotę 3365,70 zł
W tym roku po raz kolejny

kwestowano z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Zbiórka pieniędzy
odbywała się w Bełchatowie i
Zelowie. Wolontariuszy spotkać
można było na ulicach dnia 28
lutego oraz 1 marca.
We współpracy z księdzem
Kazimierzem
Magdziakiemproboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Binkowiekwestowano także w niedzielę 8
marca po mszach świętych.
13 marca podsumowana
zostanie ostatnia kwesta. - Już
teraz pragnę podziękować darczyńcom oraz wolontariuszom,
członkom Towarzystwa Patriotycznego „ROTA”. Dzięki
Waszemu zaangażowaniu przywrócimy Cześć i Chwałę Bohaterom – Żołnierzom Podziemia
Niepodległościowego.”- mówi
koordynator Kwesty na Ekshumacje i Identyfikacje Żołnierzy
Wyklętych w Powiecie Bełchatowskim Janusz Kuśmierek 
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Porządków czas! Nabór do przedszkoli

Przede wszystkim ważne
jest to by odpady wystawić
w dniu odbioru najpóźniej do
godziny 6:00. Objazd ulicami
Bełchatowa, rusza właśnie o
tej porze i jest jednokrotny. Samochody nie będą zawracane z
trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.
Ponadto równie jest istotne
jest by opakowania odpadów
oznaczyć, opisując co zawierają. A czego w ramach kilkudniowej akcji możemy się pozbyć?

W przypadku braku możliwości dojazdu specjalistycznego pojazdu odbierającego
odpady do danej nieruchomości, wielkogabaryty należy wystawić do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest
możliwy. Spółka Eko-Region
odbierze wielkogabaryty będzie odbierać śmieci według
ustalonego harmonogramu, ten
można znaleźć na stronie www.
belchatow.pl.
Dodatkowych
informacji
można także szukać w Zespole
ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi, ul.
Kościuszki 1, budynek B, pokój
nr 2, tel.: 44 733 52 17 lub 18.
Przypomnijmy, że odpady
wielkogabarytowe można także
bezpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulilcy
Przemysłowej 14. Ten czynny
jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 18:00
oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 9:00 do
13:00. 

5 marca ruszył nabór do
miejskich przedszkoli. W tym
roku prowadzony jest on w nieco
odmiennej formie niż w latach
poprzednich. Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy
o systemie oświaty w pierwszej
kolejności dokumenty składają rodzice tych pociech, które
już do placówki uczęszczają.
-Ci rodzice proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego,
termin ich składania upływa 16
marca. Po zebraniu deklaracji
dyrektorzy placówek będą mieli klarowną wiedzę co do liczby wolnych miejsc dla nowych
wychowanków i wówczas ruszy
kolejny etap rekrutacji - mówi
Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Bełchatowa.
Dzieci, które do przedszkola
pójdą po raz pierwszy, zgodnie
z nowymi zasadami będą poddane rekrutacji dwuetapowej.
Najważniejsze kryteria dla etapu pierwszego zostały ustalone
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. -Pierwszeństwo w
przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje maluchom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, z rodzin gdzie występuje
niepełnosprawność,
objętych
pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez samotnych
rodziców - kontynuuje dyrektor
Antońska.
Jeśli liczba kandydatów bę-

dzie przewyższała liczbę miejsc
w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych, wówczas w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego komisje będą stosować
się do tak zwanych kryteriów
lokalnych, czyli określonych
przez poszczególne samorządy.
W przypadku bełchatowskich
przedszkoli Rada Miasta zdecydowała, że pierwszeństwo w
przyjęciu będą miały dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016
wejdą w obowiązek realizowania rocznego przygotowania
przedszkolnego. Ponadto pod
uwagę będą też brane: miejsce
zamieszkania (pierwszeństwo w
przyjęciu będą miały dzieci zamieszkałe w odległości do 3 kilometrów od placówki), fakt czy
starsze rodzeństwo już do danej
placówki uczęszczało lub czy
rodzice przyszłego przedszkolaka pracują lub uczą się w trybie
dziennym rodziców. Jak podkreśla dyrektor Elwira Antońska
niezwykle ważnym jest by rodzice składając wniosek o przyjęcie
załączyli do niego wszystkie stosowne zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.
Rekrutacja już ruszyła, 20
marca poznamy ilość wolnych
miejsc we wszystkich bełchatowskich przedszkolach. Pod
koniec miesiąca rozpocznie się
przyjmowanie wniosków od rodziców posyłających dzieci do

Pożyczki Bankowe Pożyczki Pozabankowe
szeroka baza produktów


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
bankowych i pozabankowych

PARAPETY

ROLETKI


¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

ul. 9 majaI ORAN¯ERIE
11 | 97-400 Bełchatów
tel. 660-326-227, (44) 633-56-15
www.dukatbelchatow.pl

promocyjne oferty dla
wybranych grup zawodowych
znajdziemy dla ciebie
najlepszą ofertę
wiele ofert w jednym miejscu

Dêby Wolskie 23

wieści z miasta

Odbierane będą:
 radia, telewizory, monitory
oraz inny sprzęt RTV,
 lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 opony z samochodów osobowych (do rozmiaru 1250x400
mm),

Zbiórce nie podlegają:
 odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 odpady tekstylne: odzież,
obuwie,
tkaniny
wystroju
wnętrz (firany, zasłony, narzuty,
koce),
szkło,
 duże opakowania z tworzyw
sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 odpady powstające w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
 odpady zawierające azbest –
eternit.

na nowych zasadach

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wiosna za pasem, a więc i
czas porządków coraz bliżej. Te bez wątpienia wiążą
się z górą śmieci, często
kłopotliwych, bo wielkogabarytowych. Zdecydowanym ułatwieniem w porządkowaniu mieszkań, piwnic
czy garaży może okazać
się akcja zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. Wystarczy, że odpowiednie
odpady zostaną wystawione przed posesje, resztą
zajmie się spółka Eko-Region, która bezpłatnie je odbierze. Objazdowy odbiór
wielkogabarytów zaplanowano w dniach 23 – 27 marca. Poniżej, krótkie ABC
co? gdzie? I jak wystawić.

 złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 dywany, wykładziny,
meble
 duże opakowania z
tworzyw
sztucznych
bez zawartości – beczki,
skrzynki, wiadra,
 elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 odpady ulegające biodegradacji – powiązane
gałęzie, listwy drewniane.

placówki po raz pierwszy, potrwa ono do końca kwietnia. Z
początkiem maja bełchatowskie
przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi ogłoszą
listy kandydatów. Jak zaznacza
dyrektor Antońska z miejscami w placówkach nie powinno
być problemów. -W styczniu
prezydent Mariola Czechowska zaakceptowała utrzymanie
w bełchatowskich przedszkolach publicznych czterdziestu
ośmiu oddziałów wychowania
przedszkolnego i zdecydowała
o utworzenie czternastu oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.
Łącznie do dyspozycji rodziców
jest więc ponad tysiąc pięćset
miejsc w przedszkolach publicznych – wylicza Elwira Antońska.
Pamiętajmy też, że kolejnymi
sześciuset miejscami dysponują
placówki niepubliczne, które są
dodawane przez miejski samorząd.
Równie spokojni mogą być
rodzice młodszych dzieci, starających się o opiekę w żłobku,
w tym zakresie Bełchatów jest
równie mocno zabezpieczony.
„Jaś i Małgosia” jedyny publiczny żłobek już rozpoczął
procedurę rekrutacyjną, potrwa
ona – podobnie jak w przypadku
przedszkoli – do końca kwietna.
Kartę zgłoszeniową można pobrać w siedzibie placówki przy
os. 1 Maja 7 – będą one wydawane w godzinach od 8:00 do 15:00.
Do placówki przyjmowane
są dzieci, które mają ukończone
co najmniej 20 tygodni i nie więcej niż 3 lata. Wzorem lat ubiegłych w planach jest utworzenie
trzech grup w różnym przedziale wiekowym. Do pierwszej będą
uczęszczać maluchy do 18 miesięcy. Druga grupa to dzieci w
wieku od 1,5 do 2,5 lat, zaś trzecia od 2,5 do 3 lat.
Na małych bełchatowian
w „Jasiu i Małgosi” czeka 75
miejsc. To jednak nie wszystko, bo w mieście jeszcze dwa
niepubliczne podmioty prowadzą żłobki są to: Klub Malucha
„Baby Town” oraz „Kraina Malucha”. W obu zabezpieczonych
jest grubo ponad sto miejsc, a
każda z placówek otrzymuje dotację z budżetu miasta w kwocie
431 zł na dziecko zamieszkałe na
terenie miasta Bełchatowa.
Opłata za pobyt w publicznej placówce uzależniona jest
od dochodów na osobę w rodzinie dziecka. Stąd waha się ona
od 175 zł do 525 zł za miesiąc. Do
tego należy doliczyć koszty wyżywienia. 
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Grabową oraz granicami miasta, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) i art. 39 ust
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/383/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2014r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką,
Grabową oraz granicami miasta,wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko,

www.ogloszeniabelchatow.pl

w dniach: od 23 marca do 15 kwietnia 2015r.
Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr
316 o godz. 12.00
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adres: ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, z podaniem imienia i nazwiska
osoby składającej uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2015r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

OGŁOSZENIE

wieści z powiatu

o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po
południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz
art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Bełchatowie uchwały Nr V/21/15 z dnia 26 stycznia
2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w terminie
do dnia 15 kwietnia 2015r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bełchatowa,
97-400 Bełchatów, ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres e-mail: bppb@op.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska
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Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie podpisał porozumienie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki
Częstochowskiej.

Porozumienie powiatu
z Politechniką Częstochowską
- Niezmiernie cieszy nas to
porozumienie, dziękujemy dyrektorowi za aktywne działania
na rzecz wzbogacania oferty
szkoły – mówi Grzegorz Gryczka, wicestarosta bełchatowski. - Szkolnictwo zawodowe
to element niezwykle istotny
w polityce oświatowej powiatu
bełchatowskiego, zamierzamy
aktywnie je rozwijać, aby nasz
młodzież miała konkretny fach,
przydatny na rynku pracy.
- Nasza szkoła realizuje projekt dotyczący odnawialnych
źródeł, mamy nowoczesne laboratorium, nawiązaliśmy współpracę z pracodawcami, mamy

kontakt z farmą wiatrową na
Górze Kamieńsk, a obecnie
podpisujemy porozumienie z
Politechniką Częstochowskąmówi Piotr Mielczarek, dyrektor ZPS numer 3 w Bełchatowie. - Dzięki temu stwarzamy
kolejne perspektywy dla naszej
młodzieży, oprócz zdobycia wiedzy, również kompetencje dla
konkretnego zawodu po zakończeni edukacji w technikum.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 jest pierwszą
w Bełchatowie szkołą, z którą podpisujemy porozumienie
– mówi Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotech-

nologii Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Maciej
Mrowiec. - Jeśli chodzi o zakres
tematyczny to obszar energetyki to jest element, który łączy
działalność wydziału i szkoły, jej
specyfikę, jej profil nauczania.
Chcemy przybliżyć uczniom
możliwości kontynuacji nauki
na następnych etapach, nasz
wydział między innymi oferuje
studia na kierunku energetyka.
Prowadzimy studia o charakterze praktycznym, gdzie przez
cały tok nauki odbywają się
praktyki w firmach. Współpraca
na pewno da obu stronom pewne korzyści. 

Mistrz świata z gratulacjami
Włodarze powiatu, tj.
Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka
oraz prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, spotkali się z mistrzem i wicemistrzem
świata w wyścigach
psich zaprzęgów – Waldemarem Stawowczykiem,
mieszkańcem
naszego powiatu. Spotkanie było okazją do
podziękowań dla sportowca za kolejny udany
sezon i promocję powiatu na arenie międzynarodowej.
- Powiat bełchatowski, słynący przede wszystkim z piłki
nożnej i siatkówki, ma również
swoich reprezentantów w innych dziedzinach sportu, czego przykładem jest dzisiejsze
spotkanie z maszerem – powiedział Waldemar Wyczachowski,
Starosta Bełchatowski. - Jednakże samorząd powiatowy w
jednakowym stopniu stara się
nagradzać i wspierać wszystkich sportowców, osiągających
znaczące sukcesy. Mam nadzieję, że w przyszłości dostarczy pan mieszkańcom naszego
powiatu jeszcze wielu wrażeń i
emocji związanych z tą dziedziną sportu
Włodarze powiatu przekazali medaliście gratulacje i upominek od starostwa – nowe, specjalne buty sportowe.
- Jestem bardzo zadowolony z tego upominku, bowiem
dotychczasowe buty całkowi-

cie zdarłem podczas obecnego
sezonu – powiedział Waldemar
Stawowczyk. - Mam nadzieję,
że nowe buty również przyniosą mi szczęście w kolejnym
sezonie. Korzystając z okazji

dziękuję władzom powiatu za
wsparcie, którego sukcesywnie
doświadczam i które pozwala
mi osiągać tak znaczące sukcesy. 
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Czy można przetrwać zimę nie wydając majątku w aptece?
Najczęstsze skojarzenia z okresem zimowym to śnieg, mróz i... choroby. Od
kataru i lekkich przeziębień, po różne odmiany grypy. Domowymi sposobami nie ze wszystkim można sobie poradzić. Czasem nie obędzie się bez
wizyty w aptece. Czy aptekarz poza sprzedażą reklamowanego leku jest
w stanie nam pomóc w inny sposób. O tym rozmawiamy z Panią Izabelą
Ziach, magistrem farmacji z Apteki Tęczowej.
polecać suplementy w myśl hasła „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Dodałabym, że lepiej i taniej.

Czyli apteki tylko czekają na
okres kiedy ludzie zaczną kichać
i ustawią się w kolejce z receptami po lekarstwa?
Faktycznie kolejki bywają długie,
ale to tylko częściowo jest zwią-

zane z okresem zimowym. Nie nastawiamy się natomiast zimę jako
tzw „czas żniw”. Sieci aptek takie
jak nasza starają się w tym czasie
wyjść do pacjentów z możliwie
najlepszymi ofertami proponując różne rozwiązania w okresie
przeziębień i grypy. Nikt nie ma
na pewno na celu zedrzeć z pacjentów ile się da. Poza tym, że
stale negocjujemy z hurtowniami
stawki, bo nie oszukujmy się, że
niskie ceny są dla wszystkich najważniejsze, to staramy się zawsze
doradzić pacjentowi jak inwestując w zdrowie zaoszczędzić maksymalnie w zakresie wydatków.
Czasem wystarczy dobra porada
w sprawie doboru tańszych odpowiedników. Staramy się też

A co z suplementami? W waszej
aptece widzę całą półkę z suplementami znanej firmy SOLGAR.
Dietetycy mówią, że wszystko co
potrzebne nam do życia jest dostępne w pożywieniu. Czy suplementy są do czegoś potrzebne?
Jak widać, chyba nawet najlep-

Czyli dobrze rozumiem, że nowoczesna apteka ma się już przestać kojarzyć z samymi receptami, ale i ze świadomym dbaniem
o swoje zdrowie ogólnie. Pytanie
takie samo się nasuwa po Pani
wypowiedzi o suplementach i widoku jak dużą część apteki zajmuje dział z kosmetykami. Czy
apteki mogą zamienić się niedługo w drogerie?
Aż tak się raczej nie zmienią.
Fakt faktem, że apteki wychodzą
często z zasady, że mają przestać
się kojarzyć z okienkiem, gdzie
wkłada się receptę, dostaje się
tabletki i koniec. Poza szeroką

gamą suplementów, proponuje
się całą gamę kosmetyków, ale
jednak innej klasy niż te proponowane w drogeriach. Jak mawiają fachowcy „piękno nie znosi
eksperymentów”. Vichy, Dermedic, La Roche-Posy, Pharmaceris – to są główne firmy, które
można zobaczyć w ofercie aptek.
Jednym słowem sami poważani
w kosmetycznym świecie producenci. Większość z nich nie jest
dostępna w drogeriach – więc raczej w najbliższym czasie słowu
„apteka”, nie grozi bycie synonimem „drogerii”.
I taki przysłowiowy Kowalski
przychodząc do apteki może liczyć, że zostanie zaspokojona
jego wiedza w zakresie leków, suplementów, kosmetyków... można zażartować, że do apteki jak
do galerii handlowej- iść można
na pół dnia?
Aż tak długo chyba jeszcze nikt
nie siedział (śmiech). Ale faktycznie bywa, że pacjent przychodząc z jedną receptą, zainteresowany poradami obsługi
spędzał w aptece znacznie więcej
czasu. Uważam, że warto iść tropem edukacji i uczyć jak można
dbać o swoje zdrowie, żeby wracać do apteki bez kolejnych recept. Czasem jednak faktycznie
dociekliwy klient potrafi spędzić
u nas dłuższą chwilę. Śmiejemy
nieraz z pracownikami, że inwestycja w kącik dla dzieci w naszej aptece była niezbędna, bo
maluchy wynudziłyby się strasznie czekając aż rodzice uzyskają
odpowiedzi na wszystkie swoje
pytania. Chociaż nieraz klienci
zaglądają do nas jedynie po bezpłatny glukometr lub proszek na
ból głowy i wychodzą.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jak mówi cytat ze słynnego filmu
„w zimę ma być zimno”. A jak
jest zimno to i więcej ludzi mamy
chorych?
Zima to faktycznie okres, gdzie
liczba zachorowań jest znacznie większa i ruch w aptekach
jest bardzo wzmożony. Nie da
się ukryć, że niskie temperatury, brak słońca i inne charakterystyczne dla zimowego okresu
warunki sprzyjają większej ilości
chorób.

Jak się domyślam, tańsze zamienniki aptekarze chowają
przed klientami, bo żaden interes sprzedać komuś lek tańszy
skoro ma przepisany droższy..
Tak się może wydawać na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości
jest zupełnie inaczej. Ceny oryginalnych leków są zwykle najdroższe, ale nie dlatego, że apteki narzucają tak duże marże, ale przez
cenę samego producenta. Dla
nas ważne jest, aby pacjent był
dobrze i kompleksowo leczony.
Często pominięcie nawet jednego
leku jest przyczyną niepowodzenia całej farmakoterapii. Apteki
zwykle polecają zamienniki kilku sprawdzonych producentów,
którzy oferują dokładnie to samo
co mamy w tzw „oryginałach”,
ale ich ceny są często kilkukrotnie niższe. Przykładowo jeden z
leków kosztujący 40zł ma swój
zamiennik w cenie...5zł. I jest to
dokładnie ta sama substancja w
tej samej dawce. Nieraz takimi
właśnie zabiegami udaj się zrealizować całą receptę, mimo że
pacjent był przekonany, że stać
go tylko na wykupienie jej części.

sza dieta nie zabezpieczy przed
sezonowymi zachorowaniami. Są
rzeczy, których mądrym stylem
życia nie dostarczymy naszym
organizmom. Przykładowo witamina D - bardzo odpowiedzialna
za odporność - zimą jest towarem
deficytowym, gdyż do jej produkcji potrzebujemy odpowiedniej
dawki słońca. Dostęp do niektórych innych witamin i minerałów
w okresie jesienno-zimowym też
jest trudniejszy przez brak świeżych warzyw. Prawdę powiedziawszy, to owoce i warzywa dostępne
w tzw „wielkim obrocie” są nieporównywalnie uboższe w mikroelementy od tych znanych z własnego ogródka. Dlatego w polityce
wielu aptek jest oferowanie klientom dobrych suplementów. Oczywiście suplementy też są różnej
jakości, dlatego warto inwestować głównie w renomowane marki. Dobrze przygotowany do pracy
aptekarz potrafi dobrać właściwą
suplementację do konkretnych
problemów pacjenta.
Wiedział pan np., że stałą suplementacja witaminą D3 i C potrafi
uchronić nas od zimowych przeziębień. Taką właśnie wiedzą dzielimy się z naszymi klientami i chyba widać, że wiele osób to rozumie
bo wraca po kolejne porady.

Dziękuję za rozmowę!

zdrowie
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PGE Skra w Final Four!

www.ogloszeniabelchatow.pl

W środę w łódzkiej Atlas Arenie PGE Skra wygrała 3:1 (16:25, 25:22, 25:23, 25:18) z Sir Safety Perugią i awansowała do turnieju ﬁnałowego siatkarskiej Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany w dniach 28-29 marca w Berlinie!
Bełchatowianie
do
rewanżowego
meczu
przystępowali w nie najlepszych
nastrojach.
Przed
tygodniem
na Półwyspie Apenińskim
przegrali
o włos (2:3), wiec
byli w nieco gorszej
sytuacji niż rywale.
Ponadto osłabieni
trudami podróży powrotnej do kraju nie
sprostali w weekend
LOTOS-owi Treflowi Gdańsk w pierwszym meczu półfinałowym
PlusLigi
(2:3). Te wszystkie
wydarzenia sprawiły, że gdzieś w tyle
głowy sympatyków
żółto - czarnych
pojawiło się pytanie: „Czy podopiecznych Miguela Falaski na
pewno obecnie stać na pokonanie Włochów?”
To co działo się w środowy
wieczór w inauguracyjnej partii te wątpliwości spotęgowało.
Mariusz Wlazły i spółka fatalnie
rozpoczęli rewanżowy pojedynek. Pierwszą partię przegrali
16:25. W drugiej jednak wszystko wróciło do normy. Siatkarze
PGE Skry opanowali nerwy
i zaczęli grać po prostu swoją siatkówkę. To pozwoliło na
zwycięstwo w stosunku 25:22.
Trzeci set to powrót demonów
z pierwszej odsłony. Zaczęło się
od prowadzenia przyjezdnych
5:0. Stało się tak głównie za
sprawa kapitalnie zagrywającego Aleksandara Atanasijevi-

darzeniem w historii klubu. Z
tym, że trzykrotnie wcześniej
bełchatowianie brali w nim
udział w roli gospodarza, więc
nie musieli przedzierać się przez
fazę play-off. W 2008 i 2010 roku
żółto-czarni stawali na najniższym stopniu podium. W 2012
roku przegrali finał z Zenitem
Kazań. Mecz został zakończony
przedwcześnie w wyniku błędu
sędziego, który nie dostrzegł, że
piłka po ataku Michała Winiarskiego dotknęła bloku.
Teraz – 28 i 29 marca w Berlinie – podopieczni Miguela Falasci staną przed czwartą szansa
na zwycięstwo w najbardziej

cia. Włosi pielęgnowali tę przewagę. W środku seta było to
już nawet siedem oczek (8:15).
Wydawało się, że nic nie jest w
stanie odwrócić losów tej partii.
Miguel Falaska sięgnął jednak
po Michała Winiarskiego, który
powrócił do składu po kontuzji. Jak się później okazało był
to strzał w dziesiątkę. „Winiar”
niczym as z rękawa odmienił
losy środowej konfrontacji. To
głównie dzięki jego znakomitej
postawie bełchatowianie dogonili rywali, a na samym finiszu
wyprzedzili ich o dwa oczka
(25:23). Kapitan reprezentacji
Polski po raz kolejny udowodnił, że jest graczem z najwyższej
światowej półki. Przyjmujący
PGE Skry w tym fragmencie
meczu, kiedy jego kolegom nie

szło, skończył 7 z 9 ataków. Ponadto uspokoił przyjęcie i był
pewnym elementem w bloku
oraz obronie. Nie spuścił z tonu
do samego końca. Czwarty set
okazał się być formalnością.
Goście byli rozbici przebiegiem
poprzedniej odsłony i nie podjęli już walki. Żółto-czarni z kolei kontynuowali swój marsz ku
Final Four Ligi Mistrzów. Grali
pewnie, a chwilami pozwalali sobie na finezyjne czy wręcz
brawurowe
zagrania.
Seta,
mecz i całą ćwierćfinałową rywalizację zakończył asem Nicolas Marechal.
Występ w berlińskim turnieju finałowym siatkarskiej
Champions League będzie dla
PGE Skry czwartym takim wy-

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

138.000

internetowych kibiców!

prestiżowych rozgrywkach klubowych w świecie siatkówki.
Niewykluczone, że w decydującym meczu ponownie zmierzą
się z Zenitem Kazań, bo ten
również wywalczył awans do Final Four 2015.
Jakkolwiek ta piękna europejska przygoda się zakończy już samo znalezienie się w
czwórce najlepszych drużyn
Starego Kontynentu należy docenić. Gratulujemy wszystkim
na co dzień związanym z PGE
Skrą Bełchatów!
B.B.
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Od przegranej 2:3 w Bełchatowie siatkarze PGE Skry rozpoczęli półﬁnałową rywalizację z LOTOS-em Treﬂem. Nie wszystko
jednak stracone, bo na tym etapie zmagań gramy do trzech wygranych. Mecz numer dwa już 14 marca w Gdańsku.
PlusLiga nie zwalnia tempa.
Zaraz po zakończeniu ćwierćfinałów przystąpiliśmy do rywalizacji o wielki finał rozgrywek
Mistrzostw Polski 2014/15. Podopieczni Miguela Falaski na tym
etapie zmagań trafili na drużynę
LOTOS-u Trefla Gdańsk, czyli
ttrzeci zespół rundy zasadniczej. W 1/2 finału walka toczy się
aż do trzech wygranych, a pojedynki rozgrywane są naprzemiennie w halach obu ekip.

gdańszczanie cieszyli się z
przewagi dwóch-trzech oczek.
Później jednak ją stracili. Żółto-czarni za sprawą świetnych
zagrywek swojego kapitana wyszli na prowadzenie (21:20). Nie
potrafili go jednak utrzymać.
Ostatni fragment czwartej odsłony przegrali 1:5. Tie-break!

Pierwsza bitwa półfinałowej wojny pomiędzy bełchatowianami, a gdańszczanami już
za nami. Odbyła się w sobotę 7
lutego w hali „Energia”. Lepsi
okazali się przyjezdni, którzy
zwyciężyli po tie-breaku i zrobili
pierwszy mały krok ku grom o
złoto.

Druga odsłona rozpoczęła
się od gry punkt za punkt, która
trwała do pierwszej przerwy regulaminowej. Po niej to zawodnicy Andrei Anastasiego osiągnęli bardzo wyraźną przewagę.
W pewnym momencie sięgnęła
ona nawet siedmiu punktów
(16:9 i 17:10). Stało się tak głównie ze sprawą znakomitej zagrywki Murphyego Troya. Miguel Falasca zareagował zmianą.
W miejsce Mariusza Wlazłego na

parkiecie pojawił się Maciej Muzaj. Młody atakujący PGE Skry
spisał się znakomicie. To z nim
w składzie żółto-czarni zdołali
dopaść LOTOS Trefl w samej
końcówce (23:23). Ostatecznie
przyjezdni jednak się obronili i
wygrali drugą partię po grze na
przewagi (32:30).

darczyka, który zastąpił Nicolasa Marechala. Ponownie byliśmy
świadkami wyrównanej walki do
pierwszej przerwy technicznej.
Po niej na trzy oczka odskoczyli bełchatowianie, którzy już do
końca kontrolowali ten fragment meczu. Zwycięstwo 25:21 i
2:1 w setach dla faworyta.

Set numer trzy to powrót
Czwarty set różnił się od
Mariusza Wlazłego i pojawienie poprzednich
końcówką.
Na
się w składzie Wojciecha Wło- przerwach
regulaminowych

Wynik pierwszej batalii o
niczym jeszcze nie przesądza.
Nie ma jednak wątpliwości,
że potyczka numer dwa może
W decydującym, rozgrywanym do piętnastu, secie na po- okazać się kluczowa. Margines
czątku prowadzili gospodarze błędu skurczył się niebezpiecz(5:4), ale później pojawiły się nie, ale trzeba być dobrej myśli.
błędy, z których skwapliwie sko- Dwa poprzednie bezpośrednie
rzystali goście. Siatkarze z Po- starcia bełchatowianie przecież
morza nie popełnili w tej partii wygrali, więc czemu nie mieliżadnego błędu w ataku. Nie dali by tego powtórzyć 14 marca?
się też zablokować. W konsekwencji zwyciężyli dość pewnie,
Wiemy już, że trzecie spotkabo 15:10 i to oni mogli się cieszyć nie zostanie rozegrane w bełchaz pierwszej wygranej w półfinale towskiej hali „Energia” 18 marca
PlusLigi.
(godzina 20:30). Bilety pojawią
się w sprzedaży 12 marca. WejTrudno zważyć jaki wpływ ściówki będą do nabycia od gona postawę zawodników PGE
dziny 13:00 na klubowej wyspie
Skry miały problemy logistyczhandlowej w Galerii Olimpia.
ne jakie spotkały ich w drodze
Z kolei od godziny 16:00 ruszy
powrotnej z Włoch, gdzie w środę rywalizowali w ćwierćfinale sprzedaż internetowa. Więcej
Ligi Mistrzów, ale nie można od szczegółów odnośnie dystrybunich abstrahować oceniając po- cji wejściówek na ten pojedynek można znaleźć na oficjalnej
stawę bełchatowian.
stronie internetowej PGE Skry
Tak czy inaczej w rywalizacji (www.skra.pl). 
toczonej do trzech zwycięstw
B.B.
na prowadzenie wyszli Mate-

www.ogloszeniabelchatow.pl

To jednak Wlazły i spółka
lepiej rozpoczęli sobotnie spotkanie. Zawodnicy bełchatowskiego klubu wygrali pierwszego
seta 25:22. Był on długimi momentami bardzo zacięty, tak jak
cały pojedynek, ale po drugiej
przerwie technicznej aktualni
mistrzowie naszego kraju wypracowali sobie dwa-trzy oczka
przewagi i w miarę spokojnie
dowieźli ją do końca.

usz Mika i jego koledzy, co stawia ich w komfortowej sytuacji
przed meczem numer dwa, który zostanie rozegrany w najbliższą sobotę na ich terenie.

MAKARON NITKA,
ŚWIDEREK,PIÓRA,
SPAG 400g

1,75 zł

GALARETKI
W ASORT .

Po sporym falstarcie doczekaliśmy się w końcu wygranej piłkarzy PGE
GKS-u Bełchatów w wiosennym meczu T-Mobile Ekstraklasy. Wygrana 3:1
z Wisłą Kraków rozbudziła nadzieje na lepsze jutro. Po niej przyszła jednak
porażka 0:1 z Lechią Gdańsk.

Wygrana 3:1 z Wisłą Kraków w 21. kolejce T-Mobile
Ekstraklasy jest bardzo wartościową zdobyczą w kontekście
walki o tzw. grupę mistrzowską. Rywal praktycznie od początku zmagań znajduje się w
górnej połówce tabeli i każde
zwycięstwo z takim przeciwnikiem jest szczególnie cenne.
Biało-zielono-czarni
zdobyli
nie tylko trzy oczka, ale i pokazali kawał dobrego futbolu.
Ich gra, pierwszy raz tej wiosny,
naprawdę mogła się podobać.
W akcjach ofensywnych polot.
W defensywie solidność. Arkadiusz Piech wpisał się na listę
strzelców w trzecim kolejnym
pojedynku o ligowe punkty i to
aż dwukrotnie, potwierdzając,
że jest jednym z najlepszych

transferów PGE
ostatnich latach.

GKS-u

w

Z perspektywy czasu okazało się jednak, że „Biała Gwiazda” wymagającym rywalem
była tylko na papierze. W 2015
roku jeszcze nie wygrała. W miniony weekend nie sprostała
nawet „czerwonej latarni” jaką
jest Zawisza Bydgoszcz, ulegając na własnym terenie 0:1.
Podopieczni Kamila Kieresia w sobotę walczyli w Gdańsku z miejscową Lechią. Niestety bez sukcesu. Spotkanie było
zacięte i mogło się zakończyć
wygraną obu drużyn. Ostatecznie to jednak gospodarze,
za sprawą Chorwata Colaka,
zwyciężyli 1:0 i zainkasowali

komplet punktów. Do piłkarzy
„Brunatnych” trudno mieć pretensje o tren wynik. Walczyli jak
równy z równym, a przeciwnik
był przecież nie byle jaki.
Trzy oczka zdobyte przed
dwoma tygodniami pozwoliły
utrzymać kontakt z górną połówką tabeli. Obecnie bełchatowianie znajdują się pod kreską,
ale mają tyle samo punków co
ósmy Piast Gliwice. Walka o
grupę mistrzowską wciąż trwa.
W najbliższym czasie przed
PGE GKS-em Bełchatów domowe starcie z Ruchem Chorzów (16 marca) i wyjazdowa
potyczka z Pogonią Szczecin
(20 marca). 
B.B.

SER PLASTRY
PACZKA150G
Z/0 W ASORT.

2,99 zł

VEGETA
200G

3,59 zł
OFERTA WAŻNA OD 16.03.2015 do 07.04.2015

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI
tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

sport

Brunatni w kratkę

1,09 zł
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SPÓDNICZKI
Kuchnia
regionalna

KRZYŻÓWKA

DLA KSIĘŻNICZKI

Pieczona dynia z jarmużem

i krwistą tel.
pomarańczą
604 867 051

SKŁADNIKI:

łej oliwie podduszamy posiekaną
WYJĄTKOWE
drobno szalotkę i czosnek. DodajeOPASKI
my jarmuż, mieszamy, podlewamy

750 g dyni (waga przed obraniem),
2 łyżki oliwy, 1 duża szalotka, 2 ząbki czosnku, garść pokrojonych liści
jarmużu, 1 słoiczek cieciorki, kilka
łyżek bulionu warzywnego, 3 łyżki
jasnego sezamu, 1 łyżka czarnuszki, 1 krwista pomarańcza, sok z cytryny lub pomarańczy, sól, pieprz,
opcjonalnie świeża kolendra.

odrobiną bulionu. Dusimy kilka minut. Dodajemy odcedzoną cieciorkę, mieszamy. Sezam prażymy na
suchej patelni. Obieramy i kroimy
na cząstki pomarańczę. Upieczoną
dynię, razem z powstałym sokiem,
przekładamy na patelnię z jarmużem. Łączymy, gotujemy przez
MAKARON NITKA,
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
chwilę, w miarę potrzeby podleŚWIDEREK,PIÓRA,
Nagrzewamy piekarnik do tempe- wamy bulionem. Doprawiamy solą
SPAGobieramy,
400g
i pieprzem. Przekładamy do miseratury 200 stopni. Dynię
kroimy w dużą kostkę, skrapiamy czek. Dekorujemy cząstkami pomarańczy, skrapiamy sokiem z cytryny,
1 łyżką oliwy. Mieszamy, przekła- GALARETKI
damy do naczynia żaroodpornego, posypujemy czarnuszką, sezamem
W ASORT.
pieczemy 20 minut. Na pozosta- i kolendrą.

1,75 zł

1,09 zł
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SER PLASTRY
PACZKA150G
CZEKOLADA,
Z/0SKÓRĘ
W ASORT.
KTÓRA ODMŁADZA

O S

T

K

I

biomarkerów cofnęliśmy ich skórę
do wieku 20 czy 30 lat. Poprawiliśmy
więc fizjologię skóry. Sami badani
takżeVEGETA
zauważali zmianę na lepsze –
W laboratoriach firmy Lyco- podkreśla
dr Ivan Petyaev, były pra200G
tec powstała czekolada Esthechoc, cownik Uniwersytetu w Cambridge,
która podwyższając poziom przeci- założyciel firmy Lycotec. Esthechoc
wutleniaczy i poprawiając krążenie, (zwana również Cambridge Beauty
zapobiega zmarszczkom i sprzyja Chocolate) to zaledwie 38 kilokaloOFERTA WAŻNA OD 16.03.2015 do 07.04.2015
młodemu wyglądowi skóry. Batonik
rii. Od przyszłego miesiąca będzie ją
o wadze 7,5 g zawiera tyle przeci- można kupić w pudełkach zawierająwutleniającej astaksantyny, co filet cych 3-tygodniowy zapas batoników.
z alaskańskiego łososia i tyle zwal- Grupą docelową produktu mają
czających wolne rodniki polifenoli
być mieszkanki miast po trzydziekakao, co 100 g gorzkiej czekolady. stce oraz biznesmeni, którym zależy
Producenci twierdzą, że po 4 tygo- na zachowaniu młodego wyglądu
dniach codziennego jedzenia bato- w stresujących okolicznościach i
ników u wolontariuszy spadł poziom
podczas podróży służbowych. Komarkerów stanu zapalnego we krwi, mentatorzy huraoptymistycznych
wzrosło też zaopatrzenie skóry we doniesień Lycotecu podkreślają, że
krew. Wykorzystujemy przeciwu- konieczne są ściśle kontrolowane
tleniacz, który odpowiada za zło- testy kliniczne. Przypominają też,
ty kolor karasi chińskich czy róż
że wcześniejsze badania pokazały,
że astaksantyna lepiej działa, gdy
flamingów. W testach klinicznych
wzięli udział ludzie po pięćdziesiąt- aplikuje się ją bezpośrednio na skórę, a nie dojelitowo.
 ActivMedia
ce i sześćdziesiątce. Na poziomie
ul. Wojska Polskiego 23n

2,99 zł

3,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Programowanie komputerowe”

Sudoku

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

BANERY
BANERY
BANERY
BANERY
BANERY

ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI

+ projekty GRATIS

WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI

tel. 790-40-45-99
źródło:
kopalniawiedzy.pl

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Wagabunda

rozrywka

Kiedyś pewien wagabunda nie miał ani jednego
papierosa. Zaczął więc zbierać niedapałki wiedząc, że
z siedmiu takich „okurków”” można skręcić jeden papieros normalnej długości. Nazbierał 49 niedopałków.
Pytanie: Jeżeli co trzy kwadranse pali jednego papierosa, na jak długo starczy mu ów zapas?

Odpowiedź: Na sześć godzin. Z 49 niedopałków skręci 7 papierosów,
ale każdy z nich po wypaleniu da po jednym niedopałku. Będzie
więc miał 7 dalszych niedopałków, a więc skręci jeszcze 1 papierosa.
Razem sporządzi sobie 8 papierosów.

WASZE D

WCIPY

• Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi: – Wszystko jest dobrze, operacja się udała. Tylko nie rozumiem, dlaczego przed operacją bił pan,
kopał i wyzywał pielęgniarki. A pacjent na to: – Panie, ja tu miałem
tylko okna umyć!

"Rekordowa" promocja...

• – Boże, daj mi powód, proszę, abym wstał jutro do pracy. – Od jutra
będziesz biedny – rzekł Bóg.
• Wieczór. Syn, przed wyjściem na miasto, szuka czegoś w szufladzie.
Przygląda się temu ojciec: – Czego tam szukasz? – Latarki. – Po co
ci? – Bo idę na randkę. – Za moich czasów na randki chodziło się bez
latarki! – I patrz, na co trafiłeś...
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KASIA KOSZEK (lat 9),urodziła się z wadą układu nerwowego w postaci
przepukliny oponowo rdzeniowej,której następstwem jest niedowład kończyn dolnych. Jest pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów z całej Polski.
My rodzice chcielibyśmy zrobić wszystko by Kasia w przyszłości mogła być
samodzielna.Dlatego rehabilitacja jest teraz najważniejsza.Kasia ma ogromne szanse na samodzielne poruszanie się ale to tylko dzięki ciężkim i kosztownym ćwiczeniom.Dzięki Państwa corocznej pomocy jesteśmy w stanie
zapewnić Kasi odpowiednią opiekę medyczną. Dlatego też zwracamy się
do Państwa o przekazanie 1% dla naszej córeczki. FUNDACJA „Zdążyć z
pomocą”.
KRS 0000037904
należy wpisać:17297/KATARZYNA KOSZEK-na pomoc i ochronę zdrowia
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.Rodzice Kasi

17297/KATARZYNA KOSZEK -darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

PRZEKAŻ
SWÓJ 1%
NIKOLI

Oferta ważna od 17.03 do 22.03.2015 r.

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

Stylowe

dodatki na wiosnę...

1 szt.

PODZIEL SIĘ SERCEM,PRZEKAŻ NIKOLI 1% PODATKU Nikola Marcioch ma 11 lat.
Urodziła się jako wcześniak. Urodziła się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, jest opóźniona psycho-ruchowo (spastyczna postać cztero-kończynowa). Nikola walczy o siebie…o
samodzielność…o godne życie. Bez Waszej pomocy jest to nierówna walka. Pomóżmy jej
w kosztownym leczeniu i rehabilitacji Jeśli chcecie Państwo pomóc przekazując 1% lub
wpłacić dowolną kwotę to proste! W rocznym zeznaniu podatkowym należy wypełnić odpowiedną rubrykę
W miejscu tym wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego tj.
FUNDACJA DOROŚLI DZIECIOM ORAZ NR
KRS-0000243743 Z DOPISKIEM DLA NIKOLI MARCIOCH

Koszyk wiklinowy
Tin Tours
25 x 20 x 25 cm

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Doradca reklamowy
FIRMA „MS”
planowanie i realizacja kampanii reklamowych
e-mail: m_bujacz@interia.pl

ogłoszenia

2399
CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO CO POSIADA,
LECZ PRZEZ TO KIM JEST. NIE PRZEZ TO CO MA,
LECZ PRZEZ TO,CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI

www.ogloszeniabelchatow.pl

0000037904
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Podaruj Brajanowi 1% podatku
To nic nie kosztuje a znaczy tak wiele!

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pomóż Brajankowi

0000037904
Brajanek jest obecnie mało aktywnym,
ale wesołym dzieckiem.
Obecnie ma 3 lata i nie jest w stanie
KRS Fundacji
0000037904
sam sobie poradzić.
Do dziś Brajanek nie chodzi,
nie potrafi sam jeść i wymaga rehabilitacji
wielu
najarBi n
aimporad
ołS 3specjalistycznych.
5591 ald uktadop %1

NIERUCHOMOŚCI

w Danielowie, położone w pobiżu
zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20

DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE

Kałduny, Bełchatów.
OKAZJA!!

tel. 502-707-683
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
przedam działkę rekreacyjną na ogródkach działkowych Stokrotka, działka
zadbana, pow. 325m2. Na działce
altana murowana.
Tel. 604-336-912
Sprzedam działkę 26ar rekreacyjnobudowlana z wodą i prądem w drodze
8km od Bełchatowa.
Tel.503-088-855
Sprzedam działkę ok.13 ar.Wola Mikorska 7km od granic miasta Bełchatowa
z warunkami zabudowy cena 31000 zł
Tel.508-623-020
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę z lasem w miejscowości Zawadów, pow. 56ar. Cena 4zł/m2
Tel. 795-749-793
Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)

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 dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet
medyczny.
Tel. 608-869-863
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

kwota

19553 Słomian Brajan

KRS Fundacji 0000037904
1% podatku dla 19553 Słomian Brajan

Sprzedam działkę w Postękalicach
0,5ha , maly domek, budynek gospodarczy, siła, woda.
Tel. 507-723-343
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 35tys.
Tel. 536-560-707

29.000zł
za 3000m2

ogłoszenia

Brajan urodził się w 36 tygodniu ciąży z wieloma wadami wrodzonymi:
rozszczep podniebienia (Zespół Pierra-Robina), wiotkość mięśni i stawów,
mnogie wady kośćca, dysmorfia twarzowo-czaszkowa tj. kraniostenoza,
przepuklina przeponowa, wady serca, obniżone napięcie mięśniowe.

Sprzedam atrakcyjną posiadłość w
Augustowie ( odległość od Łodzi 50
km Bełchatów 15 km Szczerców 7 km)
Cena 237 tysiecy do negocjacji.
Tel. 512-741-717
Sprzedam dom w Księżym Młynie o
pow. użytkowej 160m2, na działce
36ar, 6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia+jadalnia, garderoba, kotłownia.
Cena 440 000zł.
Tel. 500-015-880, 512-034-750
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, os. Dolnośląskie , pow.
100m2+poddasze, garaże, działka 4
ary. Cena do negocjacji.
Tel. 505-395-017
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2, własnościowe po remoncie,
umeblowane, Bełchatów, os. Okrzei,
IIIp (winda).
Tel. 513-766-045
Sprzedam mieszkanie 61m2,3
pok.,IX.p,os.Okrzei.Mieszkanie po
częściowym remoncie,nasłonecznione
i ciepłe,ładny widok-do zamieszkania
od zaraz.
Tel.663-414-244

Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie. Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Posiadam do wynajęcia lokal przy ul.
Nehrebeckego. Lokal po stomatologu.
Tel. 507-869-520
Do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką dla mężczyzny w domku jednorodzinnym w centrum Bełchatowa.
Tel. 608-440-997
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul.
Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

SPRZEDAM
Sprzedam pielucho-majtki typu pampersy rozmiar 2
Tel. 605-293-413
Wannę łazienkową akrylową-mało
używaną o wym. 150X60. Proﬁlowane
wnetrze. Stan bdb.
Tel. 510-623-030, 668-343-022
Szafę 3-drzwiową z dużym lustrem,
kolor wenge (ciemny), stan bdb oraz
stół rozkładany 130x87, 6 krzeseł
tapicerowanych, stan bdb.
Tel. 510-623-030, 668-343-022

Sprzedam mieszaknie M-3 w Bełchatowie na os. Dolnośląskim 201, pow.
53m2. Mieszkanie zadbane. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 664-378-790

Nowy zestaw wypoczynkowy
(wersalka+2fotele), kolor miodowy.
Cena 900zł.
Tel. (44) 635-32-54

Samotna 62-letnia emerytka poszukuje
nieumeblowanego, taniego pokoju do
wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603

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
Cardisure(vetmedin) lek nasercowy dla
psa 37tbl.5mg
Tel. 502-957 -527

PRACA
Przyjme szwaczki – bluzka.
Tel. 695-387-031
Producent odzieży damskiej
zatrudniSZWACZKI z doświadczeniem. Umowa o pracę, pełny etat,
praca całoroczna.
BEŁCHATÓW
tel. 532-602-822
Zaopiekuję się dzieckiem lub ososbą
starszą.Posiadam referencje.
Tel. 510-155-563
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
Kobieta poszukuje pracy w gastronomii. Posiadam doświadczenie.
Tel. 510-155-563
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
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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 pizzermana z doświadczeniem lub do przyuczenia do pracy w
restauracji/pizzerii. Zatrudnię kucharkę
do pracy w restauracji. Mile widziane
osoby z okolic Gorzkowice/Kamieńsk.
Tel. 604-204-058
Zatrudnimy doradców.
Tel. 664-026-814, 518-016-629
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208
Energiczny i sumienny 18-to latek poszukuje pracy dorywczej popołudniami
na 3-4godz.dziennie.Soboty i niedziele
do uzgodnienia.Oprócz MLM.
Tel. 537-116-722

MOTORYZACJA
Sprzedam Matiza 0,8kat., wersja Life.
Rocznik 1999, kolor lazurowy. Cena do
negocjacji.
Tel. 500-157-560
Sprzedam Skodę Octavię 1.6., 102
KM, z LPG, rok prod. 2006, climatronic,
hak, garażowana, krajowa.
Tel. 515-124-688
Skup samochodów
do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:

Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa
wesel, komunii, 18-stek, przyjęć okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191
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

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

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
4 lata(5zł/m2).
Tel. 886-338-458

Instalacje elektryczne-montaż
nowych oraz naprawa istniejących
instalacji, montaż opraw
oświetleniowych.
Tel. 515-098-068
Remonty, budowy, wykończenia,
gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa
i inne.
Tel. 726-325-664

Płytki, tynkowoanie, gipsowanie, zabudowy k.g., malowanie itp.
Fachowe doradztwoi kompleksowe
wykonanie.
Tel. 603-807-663
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne
ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy
k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki
od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Kompleksowe usługi remontowo-budowlane: docieplanie budynków i poddaszy, malowanie elewacji,adaptacja
poddaszy, remonty domów i mieszkań:
gładź, k-g, tynki dekoracyjne, podwieszane suﬁty, itp.
Tel. 797-652-984
Płytki, tynkowanie, gipsowanie, zabudowy k-g, malowanie itp.
Fachowe doradztwo i kompleksowe
wykonanie.
Tel. 603-807-663
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

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

TOWARZYSKIE
WCZASY NAD MORZEM dla seniorów
i nie tylko.
Od 16.06.-28.06.2015r. Ośrodek wypoczynkowy z bezpośrednim wyjściem
na plażę. Miejscowość Sianiożęty.
Wszystkich informacji udzielamy
telefoniznie.
Tel. 504-184-141

KUPIĘ
Kupię bursztyn-bryłki bursztynu, różnej
wielkości.
Tel. 798-857-283

Oddam małego kundelka wielkości jamnika. Wabi się
Major, ma 5 lat. Został zabrany ze schroniska w wieku 2
miesięcy. Od małego wychowuje się w mieszkaniu. Major
to zabawny pies, lubi się wygłupiać, popisywać, lubi być głaskany. Bardzo lubi wycieczki do lasu lub na pola. Lubi bawić
się z innymi psami. Boi się spacerów wśród dużej grupy ludzi np. centrum miasta. Major ma krótką, delikatną sierść i
musi mieszkać w mieszkaniu lub domu, ponieważ poniżej
temperatury -4 stopnie dygocze z zimna. Major piszczy podczas jazdy samochodem, ale po 10-20 minutach jazdy się
uspokaja. Boi się petard i fajerwerków.
Major jest wykastrowany, ma czip, książeczkę zdrowia,
jest odrobaczony. Z pieskiem oddam wszystkie jego rzeczy:
legowisko, smycz, grzebień, miski itp.
Szukamy dla Niego osoby, rodziny która obdarzy go
miłością, która będzie miała dla Niego czas. Majora musimy
oddać ze względów osobistych.
Więcej informacji oraz kontakt pod numerem
telefonu: 503-760-481

Korepetycje z ﬁzyki dla szkół średnich
i gimnazjów.
Tel. 602-632-276

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

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

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

UWAGA!! ZMIANA ADRESU
BIURA OGŁOSZEŃ
Od 1 stycznia 2015r biuro ogłoszeń
Przeglądu Bełchatowskieg zostało
przeniesione na ul. Wojska Polskiego 23a, IIp.
(budynek obok Biura Obsługi Klienta DOLSAT)

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

ODDAM PSA
W DOBRE RĘCE !!!

KOREPETYCJE

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pomoc w wypełnieniu wniosków z PUP
o pozyskanie środków na otwarcie
działalności gospodarczej.
Tel . 669-170-031

SZYBKA POŻYCZKA DO 1500ZŁ.
TEL. 664-026-814, 518-016-629
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wkrótce informacje
na temat

‘KiM’

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!

75zl / osoba
tylko

/oso

160

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

Balu
Andrzejkowego
przyjêcie weselne
z poprawinami
tylko 160z³/ osobê!
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