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Spowodował wypadek, nie udzielił
Odpowie za
usiłowanie oszustwa pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia
i... ukrył się w stodole

wieści z komendy / KPP Bełchatów
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Policjanci z Bełchatowa zatrzymali mężczyznę,
który w zamian za 5.000 złotych zaproponował od- Policjanci zatrzymali pijanego 23-letniego traktorzystę, który przejechał
stąpienie od przystąpienia do udziału w prowadzo- 62-latka i nieudzielając poszkodowanemu pomocy uciekł z miejsca zdarzenej przez komornika licytacji ruchomości wartości nia. Funkcjonariusze znaleźli go w stodole.
około 550.000 złotych. Przestępstwo oszustwa za10 maja 2016 roku o godzinie rzysta odjechał nieudzielając po- i kołder. Okazało się, że kierujągrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. 14.00 dyżurny bełchatowskiej po- szkodowanemu pomocy. Ranny cy ursusem miał ponad 3 promile
mornik zakończył czynność.
Wówczas, jak się później okazało oszust, ponownie zażądał
od licytowanego kwoty 5.000
złotych. Wobec braku pieniędzy przełożono spotkanie przekazania gotówki na późniejszy termin. W sprawę zaangażowali się policjanci zajmujący
się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. 27 kwietnia
25 kwietnia 2016 roku, poli- namierzyli 64 – letniego mieszcjanci z wydziału przestępczo- kańca Kielc, który jadąc peugeści gospodarczej i korupcji beł- otem berlingo wypatrywał licychatowskiej komendy otrzyma- towanego w umówionym wczeli informację, że podczas licy- śniej miejscu. Ostatecznie funktacji komorniczej, która miała cjonariusze zatrzymali 64-latka
miejsce na terenie powiatu beł- na terenie posesji pokrzywdzochatowskiego nieznana osoba nego. Notowany przez policję
w zamian za 5.000 złotych za- mieszkaniec Kielc, usłyszał zaproponowała odstąpienie od rzut usiłowania oszustwa. Poliudziału w prowadzonej przez cjanci pod nadzorem miejscokomornika licytacji. Działania wej prokuratury badają, czy podotyczyły ruchomości warto- dejrzany nie brał udziału w inści około 550.000. Mężczyzna nych licytacjach komorniczych,
po otrzymaniu zapewnienia, że a także czy w tej sprawie nie ma
dostanie pieniądze poinformo- innych pokrzywdzonych. Przewał komornika, że nie przystę- stępstwo oszustwa zagrożone
puje do licytacji. W związku z jest karą do 8 lat pozbawienia
brakiem innych oferentów ko- wolności 

licji otrzymał informację o wypadku drogowym, który miał miejsce
na drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka. Na miejscu
policjanci z komisariatu w Ruścu
ustalili, że 23-latek kierujący ciągnikiem rolniczym ursus z przyczepą potrącił, a następnie kołem
przyczepy przejechał 62-letniego mężczyznę. Następnie trakto-

62-latek został przetransportowany helikopterem do szpitala w Łodzi. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy wypadku. Ustalili, że 23-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego przyjechał ciągnikiem na swoją posesję, po czym
ukrył się. Policjanci znaleźli go w
stodole sąsiada. Pomysłowy 23-latek schował się pod stertą szmat

alkoholu w organizmie. Mieszkaniec powiatu bełchatowskiego odpowie za spowodowanie wypadku
drogowego w stanie nietrzeźwości.
Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Mężczyzna
odpowie również za nieudzielenie
pomocy ofierze wypadku oraz za
kierowanie traktorem bez uprawnień. 

Bełchatowscy kryminalni odkryli plantację marihuany w gminie Kluki.
Zgodnie z polskim prawem za posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a prowadzenie uprawy konopi zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Plantacja marihuany
Bełchatowscy policjanci na
podstawie własnych ustaleń wykryli plantację konopi indyjskiej.
Funkcjonariusze trafnie wytypowali miejsce profesjonalnie prowadzonej uprawy na terenie opuszczonej posiadłości, w specjalnie
przygotowanym pustostanie. Rankiem 22 kwietnia 2016 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego dokonali zatrzymania trzech

mieszkańców gminy Kluki w wieku 50, 46 i 45 lat. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli 111 rozsad z trzema wyrośniętymi roślinami o wyglądzie konopi,
a także specjalistyczną aparaturę
wspomagającą wzrost i pielęgnację roślin, która służyła do uprawy krzaków konopi - lampy z zasilaczami, nagrzewnicę oraz nawozy.
Na poddaszu budynku kryminal-

ni odnaleźli wysuszone fragmenty roślin o charakterystycznym zapachu marihuany w ilości blisko 38
gramów. Odpowiedzialny za proceder 50-latek w rozmowie z policjantami przyznał się do prowadzenia uprawy. Obecnie zarzuty
posiadania środków odurzających
i uprawy konopi otrzymali dwaj
mężczyźni. Zgodnie z polskim prawem za posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności a prowadzenie uprawy konopi zagrożone jest karą pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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Bełchatowskie starostwo rusza z drugą edycją bezpłatnego programu proﬁlaktycznego dla mężczyzn. Program proﬁlaktyki raka gruczołu krokowego przewiduje objęcie w bieżącym roku badaniami około 800 mężczyzn w grupie wiekowej od 50 do 75 roku życia. Zapisy już trwają w przychodni Mega – Med.

Panowie do badania!
w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ.
- Moim zdaniem, jako lekarza, tego typu program świetna okazja do zapoznania się
ze swoim stanem zdrowia, dokładnego przebadania nie tylko

stercza, ale także układu moczowego – mówi Cezary Wieczorek członek zarządu Mega-Med.
- Zachęcam do udziału, nie warto zwlekać z badaniem, ponieważ wczesne wykrycie nowotworu daje szansę na jego skuteczne wyleczenie. 

ZAPISY:
MegaMed, ul. Czapliniecka 93/95 w Bełchatowie
Rejestracja w dni powszednie od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-20.00:
•telefonicznie 44 635 29 01 lub 44 635 29 02
•osobiście w Rejestracji

wieści z powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl

INFORMACJA Indywidualny Doradca Pacjenta
Tel. 44 635 29 98 Tel. kom. 695 35 17 51
e-mali: sprzedaz@megamed.pl

Zapraszamy do sklepu
Starosta Waldemar Wyczachowski wraz z naczelnikiem wydziału obywatelskiego i władzami Mega-Medu przekonują, że warto się zbadać

Na konferencji prasowej starosta bełchatowski Waldemar
Wyczachowski zachęcał mężczyzn do wzięcia udziału w badaniach.
- Radni Rady Powiatu zabezpieczyli w budżecie powiatu 100 tysięcy złotych na tegoroczną edycję programu – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Dlatego
zachęcam mężczyzn z terenu
powiatu do udziału w bezpłatnych badaniach, bowiem to doskonała okazja do sprawdzenia
swojego stanu zdrowia i ewentualnego podjęcia zawczasu leczenia. W ubiegłym roku z badań skorzystało 800 mężczyzn,
czyli 100 procent populacji, która była uprawniona.

gram – mówi Jan Wionczyk, naczelnik wydziału spraw obywatelskich starostwa. - Wpłynęła
tylko jedna oferta – Mega-Medu, i uzyskała maksymalną
ilość punktów, dlatego podobnie jak w roku ubiegłym to właśnie ta placówka będzie prowadzić badania. Nasz program badania gruczołu krokowego uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i może być realizowany
przez trzy lata.

Urząd wybrał placówkę,
która w tym roku będzie realizować badania i tak jak w roku
ubiegłym będzie to Mega-Med.

Rak stercza jest jednym z
najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Zajmuje
on trzecią pozycję wśród umieralności (po raku płuc i raku żołądka), a czwartą wśród zachorowalności mężczyzn na nowotwory. Zachorowania na raka
gruczołu krokowego stanowią
5,4% zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce, a ich liczba zwiększa się.

- Na początku roku ogłosiliśmy konkurs na placówkę, która będzie realizować ten pro-

- Cieszymy się, że samorząd
powiatowy kontynuuje ten program- mówi Henryk Koprek

- prezes zarządu Mega-Med.
- W ubiegłym roku wolne miejsca do badania rozeszły się jak
przysłowiowe ciepłe bułeczki.
Od końca kwietnia prowadzimy
już zapisy na tegoroczne badania, zapraszam do rejestracji.
„Program profilaktyki raka
gruczołu krokowego w powiecie
bełchatowskim w latach 20152017” gwarantuje jego uczestnikom bezpłatną wizytę u urologa, wykonanie badania laboratoryjnego na poziom antygenu
sterczowego (PSA) i bezpłatne
badanie USG. Program zapewnia również konsultację ze specjalistą, mającą na celu omówienie dostępnych opcji postępowania oraz przedstawienie
rzetelnych informacji dotyczących korzyści oraz ryzyka związanego z ich zastosowaniem,
aby uwzględniając własne preferencje pacjent mógł w porozumieniu z lekarzem podjąć
świadomą decyzję co do dalszego postępowania. Mężczyźni z
potwierdzoną chorobą zostaną
skierowani do dalszego leczenia

Otwarte: Pon-Pt: 9:00-17:00 | Sob: 9:00-14:00
ul. Wojska Polskiego 42, Bełchatów, tel.: 503 615 085
(Pasaż obok Targowiska Miejskiego - za sklepem zoologicznym)

SzeroKi wybór
eKSKluzywnycH
KAw i HerbAt

Oferujemy:
R Kawę czarną i aromatyzowaną
R Herbatę czarną, aromatyzowaną,
zieloną, czerwoną, białą, kwitnacą
R Produkty słodzące, w tym
również ekologiczne
R Akcesoria

Zanurz sie, w bogactwie
aromatów i smaków!
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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

NAJLEPSZE profile w NAJNI¯SZEJ cenie! (profile Salamander i

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.
Veka)Dla zapewnienia kompleksowości
i większej dostępności naszych
usług stosujemy również inne
systemy implantologiczne.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Podwyżka jednak bez strajku
Nie odbył się zaplanowany na czwartek 21 kwietnia strajk w Szpi[profil Veka i Salamander]
talu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
Dzień wczeBe³chatów | ul. Budryka 2 | kom. 668-408-288 | tel. (44) 632-26-18 | www.oss-dent.pl
śniej związki zawodowe dogadały się z kierownictwem placówki odnośnie podwyżki płac, co pozwoliło uspokoić nastroje strony społecznej.

Nie oznacza to jednak końca sporu zbiorowego, który
trwa już od 2012 roku. Przypomnijmy, że dotyczy on dwóch
postulatów. Pierwszym jest
podwyżka płac o 1000 zł. Drugim gwarancja zatrudnienia.
Kwietniowe
porozumienie,
którego wynikiem jest trzeci niewielki wzrost wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich lat (w sumie będzie to już
225 złotych) nie zamyka jednak tego sporu, a jedynie za-

OKNA NA

17

wieści miasta

75 złotych podwyżki z wyrównaniem od stycznia bieżącego roku otrzymali pracownicy Szpitala Wojewódzkiego
w Bełchatowie, co doprowadziło do deeskalacji konfliktu
pomiędzy dyrekcją szpitala a
jego pracownikami, reprezentowanymi przez komitet strajkowy zawiązany przez wszystkie jedenaście związków zawodowych działających na terenie placówki. W efekcie 21
kwietnia nie doszło do dwugodzinnego strajku, który zapowiadany był przez wiele dni.

www.ogloszeniabelchatow.pl

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 .

5

wiesza go do końca czerwca
przyszłego roku. W tym czasie związki zobowiązały się nie
podnosić nowych żądań. Podobnie sprawa wyglądała po
poprzednich wzrostach wynagrodzeń. Później jednak temat podwyżek wracał jak bumerang. Tym razem pewnie
będzie podobnie.

Zamykając temat strajku w Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Pawła II w Bełchatowie, chcieliśmy przeprosić za
wprowadzenie w błąd naszych
Czytelników, których z uwagi
na problematyczny cykl wydawniczy, omyłkowo poinformowaliśmy w poprzednim numerze, iż strajk się odbył.

Przegląd Bełchatowski
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Ruszyła czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa dająca mieszkańcom możliwość decydowania
o tym, na jaki cel zostanie spożytkowana kwota wydzielona z budżetu miasta - do dyspozycji jest 1,5 mln złotych. Od 9 maja do 1 lipca będzie można składać propozycję swoich pomysłów i choć formuła przedsięwzięcia jest niezmienna, to w tegorocznym Budżecie są pewne nowości.
Proces realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa rusza w maju, a zakończy się w październiku. W bieżącym roku Prezydent Miasta Bełchatowa zaproponowała przeznaczyć kwotę 1,5 mln
złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego, ale… Tegoroczna edycja to pewna nowość w podziale tych środków.
Otóż 1,4 mln zostanie przeznaczone na projekty „twarde”, natomiast 100 tyś zł na realizację
projektów „miękkich”. Na czym
polega różnica? Projekty „twarde”, to przede wszystkim zadania inwestycyjne, do nich zaliczymy na przykład: plac zabaw,
budowę parkingu, adaptację
bądź remont budynku. Projekty „miękkie”, to z kolei przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, czy społecznym. Niezależnie od tego czego dotyczy
autorski projekt, zasady obowiązujące w IV edycji są jednakowe dla wszystkich wnioskujących. Dziś przygotowaliśmy
swoisty przewodnik po Budżecie Obywatelskim objaśniając
podstawowe zagadnienia z nim
związane. Przypominamy też,
że wszystkie, nawet najbardziej
szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.decydujemy.
belchatow.pl lub u Marty Bladej, koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury IV Budżetu Obywatelskiego
Składanie przez mieszkańców
propozycji projektów
Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego może zgłosić
mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu zgłaszania
projektu kończy 16 lat lub grupa mieszkańców naszego miasta. Projekt zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej:
www.decydujemy.belchatow.pl lub pobranym w Punkcie Informacyjnym
Urzędu Miasta. Ważne by pa-

miętać o tym, że projekt musi
udać się zrealizować 2017 roku.
Jeżeli pomysł zakłada wykonanie wyłącznie opracowania dokumentacji technicznej lub planu przedsięwzięcia – zostanie
odrzucony.
Należy zadbać czy formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu został wypełniony
zgodnie z założeniami. Przede
wszystkim należy
 podać tytuł i rodzaj projektu. Magistrat uczula by tytuł
projektu nie był opisem tylko
konkretnie sprecyzowaną nazwą zadania. Ważne też by był
on atrakcyjny, prosty i czytelny.
Niezbędnym jest też wskazanie
czy jest to projekt „twardy” czy
„miękki”
 wskazać lokalizację, miejsce
realizacji projektu. Jeśli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w mieście, lepiej by
był on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Bełchatowa. W przeciwnym razie
konieczny może być wykup lub
zamiana gruntów, a to zazwyczaj generuje dodatkowe koszty i nie gwarantuje zgody właściciela gruntu innego niż Miasto na zaproponowane działania. Jeśli projekt ma charakter „okolicznościowy” (impreza, konferencja, wydarzenie
itp.) wystarczy, wskazać miejsce, gdzie będzie się on odbywał (pamiętać jednak należy, że
w przypadku terenu niebędącego własnością Miasta Bełchatowa również potrzebna jest pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu). W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np.
nr działki) można skorzystać z
GEOPORTALU BEŁCHATOWA znajdującego się na stronie
www.gis.belchatow.pl
 opisać projekt. Opis powinien w prosty sposób mówić
o tym, na czym będzie polegał
projekt oraz z jakich działań będzie się składał.
 uzasadnić wybór projektu. Wnioskujący musi wskazać cel jaki ma spełniać pro-

na projekt „twardy”
1 mln 400 zł

POMYSŁ

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK
ZŁOŻENIE
FORMULARZA

9 maja – 1 lipca
2016 roku

na projekt „miękki”
100 tys. zł

WERYFIKACJA
PROJEKTU

9 maja – 2 września
2016 roku

PROMOCJA
PROJEKTÓW

3 - 9 października
2016 roku

GŁOSOWANIE

10 – 19 października
2016 roku

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW

24 października
2016 roku

REALIZACJA

2017 rok

Projekt „miękki” - przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp.
Projekt „twardy” - zadanie inwestycyjne, np. nowy plac zabaw, budowa parkingu, adaptacja bądź remont budynku, itp.

jekt dla mieszkańców Bełchatowa. Czy odpowiada na ich
potrzeby, oczekiwania, czy jest
atrakcyjny i unikatowy? Ważne by projekt był zgodny z zadaniami własnymi i kompetencjami Miasta. Jeśli nie jest, nie
będzie mógł być zrealizowany.
Warto zapoznać się z ustawą o
samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku lub wejść na stronę bip.belchatow.pl i sprawdzić,
czym zajmują się poszczególne
wydziały Urzędu Miasta. Celowość, legalność i gospodarność
to także obligatoryjne aspekty
jakie nakłada na gminę ustawa
o finansach publicznych – pod
takim kątem projekty będą na
pewno oceniane.
 określić beneficjentów projektu. Beneficjenci to osoby,
które skorzystają z projektu.
Mogą być to „mieszkańcy Bełchatowa”, „młodzież”, „dzieci”
itp. Im więcej osób może skorzystać z projektu, tym lepiej.
Podnosi to jego rangę, nadając
projektowi ogólnomiejski charakter.
 oszacować koszty projektu. Obliczenie kosztorysu zadania to niewątpliwie istotna
kwestia w zakresie jego realizacji – taką świadomość posiada niewątpliwie każdy, kto dysponuje rodzinnym budżetem i
staje przed możliwością wykonania dodatkowego zadania.
Warto jednak wiedzieć z jakimi
kosztami się mierzymy. Ważne
jest także to, iż koszt przez nas

wskazany to zawsze tylko szacunkowa wartość. Oszacowanie
kosztów projektu będzie również zadaniem wydziału wskazanego do sprawdzenia projektu. Oznacza to, że finalnie wartość projektu może zostać podwyższona lub obniżona.
 wskazać kontakt do pomysłodawców. Podanie imienia, nazwiska i nr pesel pozwoli zweryfikować czy jesteś uprawniony
do składania propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego.
Weryfikacja i opiniowanie
propozycji projektów
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Weryfikacji podlegać będą następujące informacje:

Wszystkie projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację, wezmą udział w głosowaniu na formularzu elektronicznym poprzez stronę internetową www.decycujemy.belchatow.
pl. Głosować będzie można tylko jeden raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie
trzech wybranych projektach z
rodzaju „twardych” oraz maksymalnie trzech wybranych projektach z rodzaju „miękkich” na
formularzu elektronicznym. Podobnie jak latach ubiegłych w i
tym roku w magistracie zostanie uruchomione stanowisko
komputerowe z dostępem do
Internetu, w celu umożliwienia
oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.

Ogłoszenie listy projektów
do realizacji
 zgodność z zadaniami właPo podliczeniu ważnych głosnymi i kompetencjami Miasta,
 zgodność z zasadami: legal- sów Prezydent Miasta Bełchaności, celowości oraz gospodar- towa poda do publicznej wiadoności - o jakich mowa w ustawie mości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w
o finansach publicznych,
 zgodność ze strategią rozwo- ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2017 rok.
ju miasta,
 miejsce realizacji,
 znaczenie społeczne,
 kosztorys (nie przekraczający
1,5 mln zł),
 możliwość realizacji projektu
w 2017 roku.
Głosowanie mieszkańców
na projekty

Miasto realizuje
zwycięskie projekty
Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe
do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2017. 

www.mluksus.pl

8%
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Byli piłkarze GKS-u usłyszeli wyroki
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22 kwietnie w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie zapadły wyroki w sprawie ustawiania wyników meczów piłkarskich przez byłych zawodników GKS-u Bełchatów. Jedenastu z trzynastu oskarżonych zostało uznanych
za winnych udziału w procederze korupcyjnym. Dwóch uniewinniono. Orzeczenie nie jest prawomocne.

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

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

Wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie nie jest
prawomocny i przystępuje od
niego odwołanie do wyższej instancji. Wiele wskazuje na to, że
z tego prawa skorzysta też prokurator Robert Tomankiewicz,
który prawdopodobnie odwoła
się nie tylko od wyroków uniewinniających Piotra G. i Grzegorza F., ale także przynajmniej
od części skazujących. Mowa o
tych dotyczących m.in. Radosława M., Dariusza P. i Łukasza
G., dla których śledczy będzie
chciał surowszych od orzeczonych w pierwszej instancji kar. 

tel. 695 955 538

KONIEC Z CELLULITEM OPORNYM
NA DIETĘ I GIMNASTYKĘ!
Endo Royal - profesjonalne urządzenie zawierające kombinację Vacuum
z masażem + liposukcję kawitacyjną + technologię Bipolar RF
I. VACUUM Z MASAŻEM:
Masaż nazywany „żelazkiem przeciwzmarszczkowym”, poprzez zastosowanie siły ssącej głowicy wzmacnia tkankę łączną, poprawia elastyczność i jędrność skóry.

II. TECHNOLOGIA BIPOLAR RF
Bardzo skuteczny zabieg antycellulitowy. Efekty widać już po pierwszym zabiegu. Fala radiowa ogrzewa tkankę w
polu zabiegowym za pomocą tzw. termolipolizy. Emitowane ciepło rozlużnia złogi w tkance łącznej, redukuje komórki tłuszczowe, obkurcza włókna i
stymuluje fibroblasty do do tworzenia
nowego kolagenu. Fale radiowe nazywane są „falami młodości”.

wieści z miasta

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

Umów się na

Wysokość grzywny była wprost
uzależniona od ilości ustawionych spotkań w jakich wystąpili. Skazani muszą także pokryć
koszty procesu.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprawa byłych piłkarzy bełchatowskiego klubu jest jednym
z licznych wątków gigantycznego śledztwa ws. korupcji w polskiej piłce nożnej zapoczątkowanego i prowadzonego przez
wrocławską prokuraturę. Najpierw na szczeblu okręgowym, a
następnie apelacyjnym (obecnie
regionalnym). Zostało ono wszczęte w maju 2004 roku i trwa do
dziś. Warto nadmienić, że proceder ten długo nie był w Polsce

zarzutów i skorzystać z instytu- które mogły budzić wątpliwocji dobrowolnego poddania się ści, co do ich udziału w przestępkarze. Wymiar kar uzgodniony z stwie tzw. przekupstwa sportoprokuratorem został zaakcepto- wego.
wany przez sąd i tym samym zostali skazani niezwłocznie bez
Zgodnie z zapisami „Kodekkonieczności prowadzenia całe- su postępowania karnego”, nie
go przewodu sądowego.
dające się usunąć wątpliwości
rozstrzyga się na korzyść oskarOstatecznie na ławie oskarżo- żonego.
nych pozostało 13 osób - Krzysztof P., Piotr G., Artur K., Robert
Wszystkich jedenastu uznaG., Grzegorz F., Robert K., Da- nych za winnych przez sąd
riusz P., Łukasz G., Radosław M., pierwszej instancji zostało skaRafał B., Janusz D., Marcin Ch., zanych na kary pozbawienia
Sławomir K.. Zostali oni oskar- wolności w zawieszeniu. Wymiar
żeni przez prokuraturę o usta- tych kar był zróżnicowany. Najwienie lub próbę ustawienia wy- niższy to 9 miesięcy w zawieszeników aż 33 spotkań na drugim niu na 2 lata. Najwyższy to rok i
szczeblu rozgrywek (obecnie I 8 miesięcy z trzyletnim okresem
liga) w sezonach 2003/04 (wyłącz- próby. Ponadto wszyscy zostanie runda wiosenna) i 2004/05, li ukarani grzywnami w wysokoprzestępstwem. Stał się nim do- kiedy to uzyskali awans do Eksści od 10 do 44 tysięcy złotych.
piero po nowelizacji „Kodeksu traklasy.
karnego”, która weszła w życie 1
lipca 2003 roku.
Wyrokiem Sądu Rejonowego
w Bełchatowie z dnia 22 kwietnia
Akt oskarżenia ws. wątku beł- jedenastu z trzynastu oskarżochatowskiego wpłynął do Sądu nych w tej sprawie zostało uznaRejonowego w Bełchatowie do- nych za winnych udziału w propiero we wrześniu 2014 roku. Do- cederze korupcyjnym. Uniewintyczył on aż 29 osób. Większość nieni zostali tylko Piotr G. i Grzez nich nie brała udziału w pro- gorz F.. Jak argumentował sędzia
cesie, bo zdecydowała się wcze- Piotr Nowak, w przypadku tej
enę!
śniej przyznać do stawianych im dwójki, zaistniały okoliczności, bezpłatną wyc

III. LIPOSUKCJA KAWITACYJNA
Liposukcja kawitacyjna jest kompleksowym, bezinwazyjnym i bezbolesnym
zabiegiem redukującym tkankę tłuszczową i cellulit. Ultradźwięki wprowadzają komórki tłuszczowe w wibracje, w
trakcie których dochodzi do przerwania
ich osłony. Kwas tłuszczowy będący zawartością komórki jest z niej usuwany, a
następnie wydalany z organizmu wraz z
procesami metabolicznymi.

ZASTOSOWANIE
 redukuje efekt pomarańczowej
skórki, modeluje figurę
 wyraźnie wyszczupla brzuch,
talię, pośladki, uda, ramiona
 napina skórę

 Relaksuje mięśnie, stymuluje
cyrkulację krwi, łagodzi napięcie
i ból mięśni.
 Detoksykuje: usprawnia cyrkulację
limfy, pobudza narządy do
pracy (zwłaszcza jelita i okrężnicę).

Teraz możesz być szczuplejsza dokładnie w tych miejscach, w których chcesz!

Gabinet fizjoterapii Bełchatów,
ul. Sikorskiego 11, Tel. 608-869-863

z wyciętą
reklamą

-10%

Przegląd Bełchatowski
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Jeden wypadek drogowy, czterech nietrzeźwych kierujących oraz dziesięć kolizji drogowych, to bilans zdarzeń drogowych na
drogach powiatu bełchatowskiego podczas minionego majowego weekendu. Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz podróżujących przez teren powiatu czuwało kilkuset funkcjonariuszy ze wszystkich komórek organizacyjnych komendy.

wieści z komendy / KPP Bełchatów

www.ogloszeniabelchatow.pl

Policjanci podsumowali majówkę

Bełchatowscy policjanci przeszło tydzień temu zakończyli działania „Majowy weekend 2016”. W
okresie od 29 kwietnia do 3 maja
2016 roku kilkuset funkcjonariuszy ruchu drogowego, prewencji, służb kryminalnych, podejmowało wysiłki by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom
wzmożonego ruchu drogowego,
obchodów majowych świąt, a także pozostawionemu przez wyjeżdżających z miejsca zamieszkania
mieniu. Policyjne starania przyniosły oczekiwane rezultaty. W wyniku policyjnych kontroli z grona
kierujących wyeliminowano czterech nietrzeźwych kierujących. Na
drogach powiatu policjanci wzywani byli do jednego wypadku

drogowego oraz do dziesięciu kolizji drogowych.
Do jedynego wypadku drogowego doszło 2 maja 2016 roku,
kwadrans po osiemnastej, na ulicy
Czaplinieckiej, gdzie 60-letni kierowca motoroweru marki KYMCO
zderzył się z samochodem marki
Daewoo Matiz, kierowanym przez
38-letnią mieszkankę gminy Radomsko. Z dotychczasowych policyjnych ustaleń wynika, że jadący za matizem kierowca motoroweru wjechał w prawy bok skręcającego w prawą stronę samochodu. Bełchatowianin z obrażeniami
ciała został przewieziony do bełchatowskiego szpitala. Kierująca
samochodem była trzeźwa. Policjanci ustalają przyczynę i spraw-

cę wypadku.
Pierwszy nietrzeźwy kierowca podczas majowego weekendu
wpadł w ręce kleszczowskich policjantów. 29 kwietnia 2016 roku
około godziny 21.30 funkcjonariusze interweniowali w miejscowości Łuszczanowice. Kierujący skodą octawią po wjechaniu w ogrodzenie posesji i uszkodzeniu także skrzynki elektrycznej oddalił się z miejsca zdarzenia. Jednak
stróże prawa penetrując pobliski
teren szybko zauważyli mężczyznę, którego wygląd wskazywał, że
może być poszukiwanym kierowcą. Przypuszczenia policjantów
potwierdziły się. 37- letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego w
badaniu stanu trzeźwości wydmuchał blisko trzy promile.
Niemalże w tym samym czasie, 29 kwietnia 2016 roku, około
godziny 22.30 bełchatowscy policjanci otrzymali sygnał, że na terenie jednej z firm znajdujących
się na obrzeżach Bełchatowa, osoby poruszające się hondą civic,
usiłowali dokonać kradzieży elementów stalowych. Funkcjonariusze patrolując teren, tuż po północy, na ulicy Olsztyńskiej w Bełchatowie zauważyli hondę, którą chcieli zatrzymać do kontroli. Mimo wydawanych sygnałów
świetlnych i dźwiękowych, kierujący nie reagował na polecenia do
zatrzymania pojazdu i zaczął uciekać. Policjanci w wyniku pościgu
zatrzymali notowanego przez po-

licję 42-letniego mieszkańca Bełchatowa, który kierował pojazdem wbrew sądowemu zakazowi,
mając ponad półtora promila alkoholu w organizmie oraz nie posiadając wymaganych dokumentów. Okazało się również, że bełchatowianin i czterech jego pasażerów, mieszkańców Bełchatowa,
są sprawcami usiłowania kradzieży elementów stalowych wartości
ponad 500 zł. Wszyscy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, za który to czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 42-latek odpowie również za jazdę wbrew sądowemu zakazowi i w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności, dożywotni
zakaz prowadzenia pojazdów oraz
środek karny w kwocie nie mniejszej niż 10.000 złotych.
Trzeci nietrzeźwy kierowca to
również sprawca kolizji drogowej,
który został zatrzymany przez bełchatowskich policjantów. W nocy
1 maja 2016 roku około godziny
1.30 funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia, do
którego doszło na drodze prowadzącej z miejscowości Grobla w
kierunku Kluk. 21-letni mieszkaniec Szczercowa kierujący hondą
civic zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku fordem escortem powodując uszkodzenie jego
lewego lusterka, a następnie odjechał. 30-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego pojechał za
sprawcą kolizji, który zatrzymał
się w miejscowości Grobla. Wtedy
kierowca forda zorientował się, że
mężczyzna jest pod wpływem alkoholu i zabrał mu kluczyki unie-

możliwiając dalszą jazdę. W odwecie sprawca kolizji razem ze swoim 21-letnim kolegą, mieszkańcem
Kluk, skopali samochód poszkodowanego. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Odpowiedzą za
uszkodzenie mienia, które to przestępstwo zagrożone jest karą do 5
lat pozbawienia wolności. Kierowca hondy odpowie też za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, miał ponad promil alkoholu w
organizmie.
Ostatni nietrzeźwy kierujący
zatrzymany podczas majowego
weekendu wpadł w ręce bełchatowskich policjantów 3 maja 2016
roku, kwadrans po godzinie siódmej, na ulicy Lipowej w Bełchatowie. Podczas policyjnej kontroli
drogowej funkcjonariusze zatrzymali kierowcę fiata cinquecento.
Jak się okazało 47-letni bełchatowianin w badaniu stanu trzeźwości wydmuchał blisko dwa promie
alkoholu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierującym grozi teraz kara do
2 lat pozbawienia wolności, zatrzymanie prawa jazdy na 3 lata
oraz środek karny w wysokości
5.000 złotych na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Opisane konsekwencje są bardziej rygorystyczne wobec kierujących, którzy byli uprzednio skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz środek
karny w kwocie nie mniejszej niż
10.000 złotych. 

SZKŁO OZDOBNE LAMINOWANE

NOWOŚĆ!
druk farbami UV na szkle, kamieniu, stali, aluminium,
plastiku, ceramice, płytach wiórowych, plexi itp...
szkło bezpieczne laminowane do zabudowy kuchennej,
szaf, ścian, drzwi
grafika zatopiona bezpiecznie w szkle
setki wzorów, realizacja zamówień indywidualnych
doradztwo, pomiar, realizacja, montaż
wydruki wielkoformatowe, druk banerów, tapet itp...

97-415 Kluki 54
tel. 44 631 54 74
kom. 602 62 74 73
e-mail: biuro@skalar.com.pl

www.skalar.com.pl
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Miasto Bełchatów przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022. To dokument polskim samorządom niezbędny, choćby do tego by w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po pieniądze na projekty z szeroko pojętej infrastruktury społecznej. GPR bowiem, to o wiele więcej niż nowy
chodnik, ulica czy plac zabaw...

O rewitalizacji słów kilka

finansowy i turystyczny, będące miejscem o charakterze ponadlokalnym. To „wizytówka”,
dlatego obszar ten należy uznać
za priorytetowy przy projekcji
działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych – wyjaśnia Jakub Berłowski, zastępca dyrektora WRM bełchatowskiego magistratu. Koncentracja działań rewitalizacyjnych w
centrum przyniesie trwałe wartości dla rozwoju całego Bełchatowa, choć to oczywiście wymaga czasu i wysiłków wielu interesariuszy.

Miej wpływ na Bełchatów –
wypełnij formularz, przyjdź na
spotkanie
Od 5 maja można składać
propozycje zadań, które mogłyby zostać wprowadzone do
Gminnego Programu Rewitalizacji. Każdy bełchatowianin
może zgłosić pomysł na ożywienie miasta. Pomysły i propozycje zadań rewitalizacyjnych należy składać na formularzu, który dostępny jest w dolnym holu
Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Kościuszki 15 lub na stronie: www.
belchatow.pl. Każdy formularz
wzbogacony jest o szczegółową
„instrukcję obsługi”, która ułatwi, a przede wszystkim pomoże prawidłowo go wypełnić. Wypełniony i podpisany formularz,
w formie papierowej, należy dostarczyć w terminie od 5maja do
3 czerwca 2016 roku, w godzinach pracy Urzędu, do Wydziału
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 1 (pok. 215).
Jednocześnie
pracownicy tego wydziału zapraszają na
otwarte, bezpłatne spotkanie
poświęcone rewitalizacji Bełchatowa, które odbędzie się 16
maja 2016 roku o godzinie 16.00
w sali koncertowej Miejskiego
Centrum Kultury, przy Pl. Narutowicza 1.
Szczegółowych
informacji na temat spotkania i samego procesu rewitalizacji udziela: Jakub Berłowski, zastępca
dyrektora Wydziału Rozwoju
Miasta, tel. 44 733 51 45, e-mai:
j.berlowski@um.belchatow.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl

Interesariusz? Znaczy kto?
Rewitalizacja to proces „z
ludźmi i dla ludzi”, dlatego w
jego przebieg ma zostać włączona jak najszersza grupa, która jest związana z danym obszarem. - Chcemy prowadzić ożywiony dialog i zintegrować wokół rewitalizacji jak najszerszą
grupę, to niezbędne do opracowania dokumentów, zwłaszcza GPR – podkreśla Jakub
Berłowski z WRM. W procesie
rewitalizacji mają brać czynny udział mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty nimi
zarządzające, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty gospodarcze i puwielopłaszczyznowa refleksja
Rewitalizacja znaczy co?
Zdegradowany?
bliczne. Katalog osób wciągnięCzym jest rewitalizacja? o rozwoju miasta związana bęZnaczy jaki i gdzie?
tych w proces rewitalizacji jest
Bardzo często, zupełnie błęd- dzie z budowaniem spójnej, loPoprzez
„zdegradowany” naprawdę szeroki, a co jeszcze
nie kojarzona jest tylko i wy- kalnej tożsamości. Nie ma co definiuje się obszar – w naszym istotniejsze otwarty. - Generalłącznie z projektami z zakresu ukrywać, że podobnie jak w in- przypadku miasta - znajdują- na zasada rewitalizacji to parupiększania, przebudowy czy nych miastach i u nas mamy do cy się w stanie kryzysowym z tycypacja społeczna. To uczestarchitektonicznej modernizacji czynienia z trudnymi, kłopotli- powodu koncentracji negatyw- nictwo jest wymagane i bardzo
budynku czy fragmentu mia- wymi zjawiskami i sytuacjami. nych zjawisk ekonomicznych i pożądane na każdym etapie
sta… Błędnie, bo rewitalizacja Mam nadzieję, że wkraczając społecznych (szczególnie: bez- procesu rewitalizacji. My jako
stanowi kompleksowy proces w nowy etap budowania i wza- robocia, ubóstwa, czy przestęp- samorząd mamy stworzyć wadziałań na rzecz lokalnej spo- jemnej odpowiedzialności uda czości) i tych ze sfery gospodar- runki do tego by wszyscy interełeczności, przestrzeni i gospo- nam się fragment Bełchatowa czej, środowiskowej lub tech- sariusze mogli się wypowiedzieć
darki w celu ożywienia proble- nie tylko upiększyć, ale przede nicznej. Wyznaczenie tego ter- w czasie przygotowania, prowamatycznych obszarów miasta. wszystkim – zgodnie ze znacze- nu w naszym mieście było celem dzenia i oceny rewitalizacji. Nie- Wyrażam głęboką nadzieję, że niem terminu „rewitalizacji” – szczegółowych prac prowadzoprace nad GPR stworzą szansę przywrócić do życia – podkreśla nych przez urzędników Wydziado wspólnej refleksji nad tym, Alicja Paprocka, dyrektor Wy- łu Rozwoju Miasta bełchatowco w Bełchatowie – szczególnie działu Rozwoju Miasta. Rewi- skiego UM przez kilka ostatnich
w sferze społecznej, gospodar- talizacja ma więc ambitniejsze miesięcy. Obszar zdegradowany
Dn. 07.05.2016 w Piotrkowie
czej i przestrzennej – jest pilne zadanie niżeli upiększenie frag- miasta Bełchatowa widoczny
do zrealizowania. Nadrzędnym mentu miejskiej przestrzeni, jej jest na mapie, to ten zielony ob- Trybunalskim w Mistrzostwach
celem tworzonego dokumen- celem jest społecznie, ekono- szar. - To spory kawałek miasta, Województwa Łódzkiego bardzo
tu jest to, byśmy rewitalizacji micznie i architektoniczne ko- obejmujący całe centrum oraz dobrze walczyli zawodnicy GKS
nie „zamknęli” tylko i wyłącz- rzystne przekształcenie wyod- część osiedla Wolność. Śródmie- -u Bełchatów zdobywając 12 menie w projektach infrastruktu- rębnionego obszaru zdegrado- ście Bełchatowa, to obszar ob- dali. 2 x złoto; 3x srebro; 7x brąz.
ralnych. Niech nasza wspólna, wanego.
sługujący ruch administracyjny,
Złote medale zdobyli:
Mateusz Osowski – kat. 100 kg.
Piotr Zerka – kat. 73 kg.

zbędne jest też poznanie potrzeb i oczekiwań tych, których
rewitalizacji dotyczy – wyjaśnia
Alicja Paprocka.

Medale zapaśników

TWOJA,
E
,
M
A
L
K
E
R
format 100 x 50mm już od 67zł netto
format 150 x 85mm już od 199zł netto
Projekt wykonamy dla Ciebie GRATIS!
Zapytaj o pełną ofertę!

,

Zadzwon: 790 40 45 99

Srebrne medale zdobyli:
Marek Kina – kat. 85 kg.
Patryk Gawron - kat. 66 kg.
Wiktor Gawron - kat. 100 kg.
Brązowe medale zdobyli:
Piotr Zatorski - kat. 66 kg.
Klaudiusz Matyja – kat. 73 kg.

Tuż za podium znaleźli się:
Igor Jasiński
Krystian Michalski
Wiktor Konieczny
Dawid Hayrapetyan
Drużynowo GKS- Bełchatów
zdobył drugie miejsce, za PTC
Pabianice, jednak trzeba zwrócić
uwagę na fakt, że ekipa Pabianic
liczyła 36 zawodników a GKS-u
Bełchatów 16 zawodników. 

wieści z miasta

to MIEJSCE czeka na

Wiktor Gratel - kat. 42 kg.
Maciej Kołtun – kat. 38 kg.
Dominik Stasiak – kat. 53 kg.
Jakub Rzepecki –kat. 59 kg.
Jakub Cierpis –kat. 40 kg.
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Zmiany w PGE Skrze
Klubowy sezon siatkarski 2015/16 za nami. Teraz na kilka tygodni rywalizacja przenosi się z siatkarskich parkietów do gabinetów działaczy, którzy starają się zbudować jak najmocniejsze ekipy na zbliżające się rozgrywki. Na rynku transferowym nie próżnuje też PGE Skra Bełchatów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Prezes Konrad Piechocki
wraz ze współpracownikami budowę zespołu na sezon 2016/17
rozpoczęli błyskawicznie. Pierwszym ruchem, ogłoszonym jeszcze w kwietniu, było podpisanie
rocznej umowy z trenerem. Został nim Philippe Blain, który
prowadził żółto-czarnych przez
ostatni miesiąc. W tym krótkim
czasie udowodnił, że był to dobry
ruch działaczy, więc kontynuacja
współpracy jest czymś naturalnym.
- To wielki zaszczyt zostać
trenerem takiej drużyny jak
PGE Skra. To dla mnie również
ogromne wyzwanie, aby w nowym sezonie osiągnąć taką dynamikę i jakość gry, jak pod koniec zakończonych rozgrywek.
PGE Skra posiada również pełnych pasji kibiców i razem z
nimi będziemy chcieli dać z siebie wszystko, co najlepsze na boisku – mówił po podpisaniu umowy Francuz.
Po zatrudnieniu szkoleniowca przyszedł czas na roszady
personalne w kadrze zawodniczej. Z klubem rozstali się dwaj

Pierwszym ruchem kadrowym było zakontraktowanie trenera. Został nim
Philippe Blain, który prowadził PGE Skrę w końcówce poprzedniego sezonu.

przyjmujący, Nicolas Marechal i
Facundo Conte.
Pierwszy powędrował do tureckiego Istanbul BBSK, który zakontraktował także dwóch
jego reprezentacyjnych kolegów, Antonina Rouziera i Nicolasa Le Goffa, potwierdzając wysokie aspiracje. Nie bez znaczenia
przy tym rozstaniu był z pewnością fakt, że od przyszłego sezo-

nu Marechal nie mógłby występować w PlusLidze jako polski
zawodnik.
Popularny „Facu” obrał natomiast kierunek na Chiny, gdzie
będzie bronił barw klubu z Szanghaju. Podobnie zresztą jak jego
życiowa partnerka Helena Havelkova, która również zamieniła polskiego Chemika Police na
szanghajską drużynę. Jako że ar-

GKS ostro pikuje ku

streﬁe spadkowej!
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gentyński przyjmujący miał jeszcze przez rok ważny kontrakt z
PGE Skrą, to bełchatowski klub
otrzyma rekompensatę za jego
wcześniejsze zakończenie.
Tyle o rozstaniach, bo pozostali kluczowi zawodnicy powinni w Bełchatowie zostać. Choć
transferowa karuzela dopiero się
rozkręca i równe mogą być jeszcze koleje losu. Wiele jednak
wskazuje na to, że w dalszym ciągu w żółto-czarnych barwach będziemy mogli oglądać siatkarzy
takich jak Mariusz Wlazły, Nicolas
Uriarte, Srecko Lisinac, Michał
Winiarski, Karol Kłos, Andrzej
Wrona czy Kacper Piechocki. W
klubie powinni też zostać Marcin
Janusz i Robert Milczarek.
Nie zabraknie jednak też
świeżej krwi. Zespół zostanie odmłodzony. Zwłaszcza na przyjęciu. Oficjalnie potwierdzono już
podpisanie umowy z Bartoszem
Bednorzem, który dwa ostatnie
sezony spędził w Olsztynie, gdzie
spisywał się na tyle dobrze, że
zyskał uznanie sztabu szkoleniowego polskiej drużyny narodowej. 22-letni przyjmujący związał
się z PGE Skrą dwuletnim kontraktem.

Kolejnym nabytkiem ma zostać Artur Szalpuk. Przyjmujący rok młodszy od Bednorza, ale
też już ze stażem w reprezentacji Polski. Najlepszy zawodnik
AZS-u Politechniki Warszawskiej przed dwoma lata, a w minionym sezonie podpora Cerrad
Czarnych Radom. Teraz ma zasilić PGE Skrę, robiąc kolejny duży
krok w swojej karierze. Oficjalnie
te informacji nie zostały jeszcze
potwierdzone, ale jest to tylko
kwestią czasu.
Bez dwóch zdań Bartosz
Bednorz i Artur Szalpuk to obecnie dwaj najlepsi zawodnicy młodego pokolenia w Polsce. Fakt,
że obaj związali się właśnie z bełchatowskim klubem, jest sporym
sukcesem działaczy. Wiele wskazuje jednak na to, że do zespołu
dołączy jeszcze dwóch zagranicznych przyjmujących. Jeden gotowy do gry w szóstce, który ma z
miejsca zastąpić Facundo Conte i drugi młody-zdolny, który będzie zabezpieczał tę pozycję na
wypadek kontuzji. Ich nazwisk
jeszcze nie poznaliśmy. 
B.B.

Żółto-czarni w kadrze
na Ligę Światową
Trójka obecnych zawodników PGE Skry
Bełchatów Karol Kłos, Andrzej Wrona i
Bartosz Bednorz znalazło się w kadrze reprezentacji Polski na rozgrywki Ligi Światowej, która startuje w połowie czerwca.

sport

Piłkarze PGE GKS-u Bełchatów przegrali trzy ostatnie mecze ligowe i
znaleźli się tuż nad strefą barażowo-spadkową I ligi. Do rozegrania pozostało jeszcze pięć kolejek. Każde z tych spotkań będzie dla „Brunatnych” meczem o być albo nie być.
Z pewnością nie tak wyobrażali sobie kibice PGE GKS-u
Bełchatów trzy ostatnie mecze
swoich pupili. Zwłaszcza ten z
MKS-em Kluczbork, rozgrywany na stadionie przy ul. Sportowej, który podopieczni Rafała Ulatowskiego, będąc faworytem, przegrali 0:2. Równie kosztowne mogą okazać się porażki
z Pogonią Siedlce (0:1 na wyjeździe) i na własnym terenie z Miedzią Legnica (0:1).
Ostatnie wyniki sprawiły, że
w chwili obecnej biało-zielonoczarni znajdują się na ostatnim
bezpiecznym miejscu w tabeli.
Ich przewaga nad miejscem barażowym wynosi zaledwie jeden
punkt, a nad miejscem oznaczającym bezpośredni spadek tylko
dwa oczka.
Śmiało można więc stwierdzić, że każde z ostatnich pięciu
spotkań sezonu 2015/16 będzie
dla „Brunatnych” bardzo istotne.

fot. arkadiuszmodlinski.com

W środę 11 maja – już po zamknięciu tego wydania gazetnaszej - „Brunatni” zmierzą się z
Wigrami Suwałki, którzy są bezpośrednim rywalem w walce o
utrzymanie. Podobny mecz czeka nas 21 maja w Bełchatowie,

kiedy to bełchatowianie zmierzą
się z Olimpią Grudziądz. W międzyczasie podopiecznych Rafała Ulatowskiego czeka wyjazdowe starcie z Sandecją Nowy Sącz
(15 maja). 
B.B.

Przed tygodniem do publicznej wiadomości został podany skład polskiej drużyny
narodowej, która powalczy w
FIVB World League 2016. W kadrze na popularną „Światówkę”
znaleźli się dwaj środkowi PGE
Skry Karol Kłos i Andrzej Wrona oraz przyjmujący Bartosz
Bednorz. Na szerokiej liście
znalazł się też kolejny z przyjmujących, Artur Szalpuk, który
lada dzień powinien zostać już
oficjalnie przedstawiony jako
nowy nabytek bełchatowskiego klubu.
Zmagania w tegorocznej
edycji Ligi Światowej Polacy rozpoczną w dniach 16-18
czerwca, kiedy to zmierzą się

podczas turnieju w Kaliningradzie z drużynami narodowymi
Bułgarii, Rosji i Serbii. Tydzień
później w łódzkiej Atlas Arenie
naszymi przeciwnikami będą
Argentyńczycy, Rosjanie i Francuzi. Od 1 do 3 lipca podopieczni Stephane Antigi rywalizować będą we francuskim Nancy,
gdzie poza potyczką z gospodarzami czekają ich jeszcze starcia z Brazylią i Belgią.
Turniej finałowy „Światówki” rozegrany zostanie w dniach
13-17 lipca w Krakowie. Polska,
jako gospodarz, ma zapewniony w nim udział bez względu na
postawę w fazie grupowej. 
B.B.
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Zawodnicy PGE Skry wygrali rywalizację z LOTOSem Treﬂem Gdańsk o brązowy medal Mistrzostw Polski
w piłce siatkowej mężczyzn. Sukcesem w PlusLidze bełchatowianie zakończyli sezon 2015/16. Na parkiety, zapewne w innym składzie, wrócą dopiero jesienią. Najpewniej w październiku.
motorem napędowym zespołu.
Trzeba jednak oddać też pozostałym zawodnikom, że spisywali się bez zarzutu. Na parkiecie znowu widzieliśmy prawdziwy bełchatowski kolektyw.
Wygrana rywalizacja o brąz
przyniosła klubowi z Bełchatowa nie tylko brązowe medale,
ale też prawo do gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów 2016/17.
Mowa o kwalifikacjach, a nie
„dzikiej karcie”, bo Europejska
Konfederacja Siatkówki (CEV)
od przyszłego sezonu zdecydowała się wzorem piłkarskich
rozgrywek, wprowadzić rundy wstępne. Polsce przysługują dwa miejsca w fazie grupowej
dla mistrza i wicemistrza kraju
(ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovia Rzeszów) oraz jedno miejsce w eliminacjach. Już
dziś wiemy, że to ostatnie przypadnie żółto-czarnym.
Niedosyt pewnie pozostał,
bo był apetyt na złoto, ale za jakiś czas wszyscy, od zawodników począwszy a na kibicach
skończywszy, docenią ten medal
z brązu. Podobnie zresztą jak
cały sezon 2015/16.
Ocena przeprowadzona na
chłodno musi być bowiem pozytywna. W lidze udało się stanąć
na podium i zapewnić prawo gry
w Lidze Mistrzów (runda wstępna). Odpadnięcie z siatkarskiej
Champions League na etapie
ćwierćfinałów też ujmy nie przynosi. Zwłaszcza jak poległo się
z ręki późniejszego triumfatora
(Zenit Kazań – przyp.red.) i było
się jedyną ekipą, która przez
całe rozgrywki potrafiła go pokonać i to na wyjeździe. W końcu Puchar Polski, który udało się
zdobyć po raz siódmy w historii,
po finale, który przejdzie do historii naszej siatkówki. Dzięki
temu zwycięstwu udało się w tabeli wszech czasów krajowego
pucharu doszlusować do AZS-u
Olsztyn.
Pewną rysą na zakończonym
przed dwoma tygodniami sezo-

nie jest z pewnością odejście trenera Miguela Falaski w trakcie
sezonu, co wcześniej w Bełchatowie się przecież nie zdarzało.
Głośno było też o pewnych animozjach wewnątrz drużyny, ale
najważniejsze jest jednak to, ile
zespół ugrał, a ugrał niemało.
Nowy sezon PlusLigi startuje
dopiero w październiku. To pewnie wówczas po raz pierwszy zobaczymy nową PGE Skrę w oficjalnym meczu. Nową, bo bez
zmian się nie obędzie. To nimi w
najbliższym czasie będą żyć kibice.
O wszystkich będziemy informować oczywiście na naszych łamach. Podobnie jak o
występach zawodników PGE
Skry w barwach narodowych reprezentacji. Pierwsze czekają
nas już w maju, kiedy reprezentacja Polski powalczy na turnieju interkontynentalnym w Japonii o olimpijską kwalifikację. 
B.B.

I. PGE Skra Bełchatów – LOTOS Trefl Gdańsk

3:0 (26:24, 25:15, 25:21)
PGE Skra: Lisinac, Wlazły, Kłos, Conte, Uriarte, Marechal, Piechocki
oraz Milczarek, Winiarski
LOTOS Trefl: Grzyb, Falaschi, Schwarz, Gawryszewski, Troy, Mika, Gacek
oraz Schulz, Ratajczak, Hebda, Stępień

www.ogloszeniabelchatow.pl

Finał pocieszenia, to chyba
najtrafniejsza nazwa zmagań o
brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. Przynajmniej z perspektywy PGE
Skry. Bój o złoto był dosłownie
o włos, a dokładnie rzecz ujmując o jednego seta przegranego
mniej. Wszystko zdecydowało
się w ostatniej kolejce rundy zasadniczej, więc czymś zupełnie
naturalnym było, że żółto-czarni takim a nie innym rozstrzygnięciem byli po prostu rozczarowani.
Na szczęście rozczarowanie
nie przerodziło się w rezygnację,
a w sportową złość, którą mogliśmy zobaczyć podczas trzech
spotkań tzw. małego finału. Żółto-czarni rywalizację toczoną
do trzech zwycięstw zakończyli w pierwszym możliwym terminie. Już 26 kwietnia w gdańskiej Ergo Arenie. Starcie o trzecie miejsce na koniec sezonu ligowego było teatrem jednego
aktora.
Mariusz Wlazły i jego kompani z drużyny nie pozostawili
przeciwnikowi znad morza żadnych złudzeń. Wystarczy wspomnieć, że wszystkie trzy pojedynki kończyły się wynikami 3:0
na korzyść podopiecznych Philippe Blaina. Były to konfrontacje w zasadzie bez historii.
Od samego początku do końca przebiegające pod dyktando
bełchatowian.
W zasadzie nie ma co rozróżniać i opisywać przebiegu poszczególnych spotkań, bo
wszystkie były do siebie bliźniaczo podobne. Żółto-czarni narzucili swój rytm gry, czemu gdańszczanie nie byli w stanie się przeciwstawić. Kluczowym elementem była zagrywka
PGE Skry, która funkcjonowała na bardzo wysokim poziomie.
Zresztą podobnie jak wszystkie inne elementy siatkarskiego rzemiosła. Świetne spotkania
rozgrywał Mariusz Wlazły, który
jak na kapitana przystało, było

II. PGE Skra Bełchatów – LOTOS Trefl Gdańsk

3:0 (25:13, 25:10, 25:21)
PGE Skra: Lisinac, Wlazły, Kłos, Conte, Uriarte, Marechal, Piechocki
LOTOS Trefl: Grzyb, Falaschi, Schwarz, Gawryszewski, Troy, Mika, Gacek
oraz Schulz, Hebda, Ratajczak, Stępień

III. LOTOS Trefl Gdańsk – PGE Skra Bełchatów

0:3 (11:25, 19:25, 17:25)
PGE Skra: Lisinac, Wlazły, Kłos, Conte, Uriarte, Marechal, Piechocki
LOTOS Trefl: Grzyb, Falaschi, Schwarz, Ratajczak, Schulz, Mika, Gacek
oraz Troy, Hebda, Stępień

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

147.000

internetowych kibiców!
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Ostrożnie z nowalijkami
HERBATA RODZINNA CZARNA
+ 30GRATIS
HERBATA RODZINNA CYTRYNOWA

2,69 zł

SMAKOWITA, SMAKOWITA Z MASŁEM,
śMIETANKOWA, ZE SWOJSKIM MASEŁKIEM,
LEKKO SOLONA KRUSZWICA 450G

OFERTA WAŻNA 9-22.05.2016r

2,49 zł

CUK.ZABAJONE I MICHAŁKI
SOLONE WAWEL KG

GALARETKA
TRUSKAWKOWA
DELECTA 79G

www.ogloszeniabelchatow.pl

18,99 zł

0,99 zł

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

Oferta ważna od 10.05 do 22.05.2016 r.

Świętuj z nami
13 urodziny!

Kaszanka

Kiełbasa zwyczajna

ZPM Nowakowski

Karkówka

ZPM Nowakowski

rozmaitości

Cena obowiązuje 10-12.05.2016 r.

599

799

1 kg

1 kg

1099
1 kg

T
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P
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BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

ka
gotów
od ręki

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

Nowalijki to określenie warzyw,
które pojawiają się na straganach lub
w warzywniakach
wczesną wiosną zaraz po zakończeniu zimy. Przeważnie dotyczy to rzodkiewek, marchwi,
sałaty, pomidorów, ogórków czy
szczypiorku. Czym tak naprawdę różnią się nowalijki od warzyw dostępnych w sezonie?
W tym przypadku kluczowa
okazuje się metoda uprawy.
Nowalijki są uprawiane w
szklarniach, co oznacza, że
mają niewielki dostęp do słońca, a nawet ziemi. Warzywa,
które są pozbawione naturalnych warunków są mało dorodne i nie kuszą swoim wyglądem
potencjalnych klientów.
Hodowcy warzyw bez namysłu nawożą swoje uprawy wykorzystując do tego toksyczne
roztwory, co pozwala im osiągnąć urodziwe plony. Niestety cały proces jest bardzo szkodliwy dla organizmu ludzkiego. Warzywa są dotknięte przez
azot, który w roślinach przekształca się w azotany, te natomiast w przewodzie pokarmowym człowieka przeobrażają się w azotyny - niebezpieczne
związki, które przyczyniają się
do powstania rakotwórczej nitrozoaminy. Często producenci
narażają nowalijki na dodatkowy kontakt z pestycydami.
Interesujący jest fakt, że młode warzywa pomimo zawartości niebezpiecznych „ulepszaczy” mają zachowane wartości
odżywcze. Od warzyw rosną-

cych w ziemi i na słońcu różnią się zawartością witaminy
C - nowalijki mają zmniejszoną
ilość o połowę.
Cały problem tkwi w ilości wchłoniętego nawozu przez
warzywa. Niestety, ale zielenina nie wyciąga z ziemi szkodliwego azotu na tyle ile go potrzebuje. Pobiera wszystkie ilości do których ma dostęp, a nadmiar magazynuje zazwyczaj w
korzeniach oraz liściach. Dlatego od marca do czerwca (standardowy okres dostępnych warzyw szklarniowych) lepiej sięgać po pomidory lub ogórki niż
rzodkiewkę, która magazynuje
w swoim korzeniu bardzo duże
ilości niebezpiecznych substancji.
Jakie mogą być skutki uboczne spożywania nowalijek? Na
szczęście nasz organizm wydala tak niezdrowe związki jak
azotany wraz z moczem, jednak
mimo wszystko nowalijki powinny być spożywane okazjonalnie i nie można ich traktować jako głównych składników
codziennej diety.
Chociaż nie mówi się o ciężkich przypadkach, Światowa
Organizacja Zdrowia w jednym
ze swoich raportów szczegółowo opisała szkodliwy wpływ
azotanów i azotynów na ludzki
organizm. W USA latach 19451986 odnotowano ponad 2 tysiące przypadków wystąpienia sinicy u małych dzieci, które wyglądały na zdrowe jednak
w okolicach ust, rąk i stóp poja-

wiły się niebieskie przebarwienia, stąd tą przypadłością określa się syndromem „blue baby”.
Dzieci te miały problemy z oddychaniem, były narażone na
częste biegunki i wymioty, były
bardziej senne. W niektórych
przypadkach dochodziło do
utraty przytomności i drgawek.
Światowa Organizacja Zdrowia
alarmuje, że gromadzone w organizmie azotyny mogą doprowadzić nawet do śmierci i chociaż za przyczynę „blue baby”
uznano zatrutą szkodliwymi
substancjami wodę, całe zajście stało się impulsem do zbadania ilości azotanów zgromadzonych w żywności. Wysoki
poziom azotynów u dorosłego
człowieka może doprowadzić
do wrzodów lub przewlekłego
zapalenia żołądka.
Oczywiste jest, że po zakończonej zimie mamy dość jedzenia kiszonej kapusty czy kwaśnych ogórków, ale jeśli już decydujemy się na sięganie po
zdrowe warzywa, które wyglądem przypominają te prosto z
działki, wybierajmy te małych
rozmiarów. Olbrzymy świadczą o dużej ilości szkodliwych
substancji i z naturalnością nie
mają nic wspólnego. Nie warto kupować sałaty czy wspomnianej już rzodkiewki, która
jest niebezpiecznym związkiem
chemicznym podanym na talerzu.
Monika Borkowska
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SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

ka
gotów
od ręki

tel. 888-460-461
ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!
Zapraszamy do sklepu

Otwarte: Pon-Pt: 9:00-17:00 | Sob: 9:00-14:00
ul. Wojska Polskiego 42, Bełchatów, tel.: 503 615 085
(Pasaż obok Targowiska Miejskiego - za sklepem zoologicznym)

SzeroKi wybór
eKSKluzywnycH
KAw i HerbAt

www.ogloszeniabelchatow.pl

R Kawę czarną i aromatyzowaną
R Herbatę czarną, aromatyzowaną,
zieloną, czerwoną, białą, kwitnacą
R Produkty słodzące, w tym
również ekologiczne
R Akcesoria

Zanurz sie, w bogactwie
aromatów i smaków!
Sprzedam działkę pod zabudowę 7ar
w Bełchatowie. Cena 85tys.
Tel. 609-447-864
Sprzedam pilnie działkę 27arów 38tys
lub 54ary 70 tys. Gmina Bełchatów.
Tel. 883-012-488
Sprzedam dzialke w Kielchinowie powierzchnia 44 ary cena 100 tys do negocjacji.
Tel (44) 632-58-99
Sprzedam działki w Miłakowie/Monikowie (10km od Bełchatowa) -1,14ha
i 20ar
Tel. 504-217-428

ogłoszenia

Sprzedam działki budowlane po
1500m2 każda. Miejscowość Janów.
Tel. 605-608-304
Sprzedam działki budowlane o pow.
1,098m2 do 1548m2 Dobrzelów gm.
B-tów. Działki znajdują się w odległości 2,5km centrum administracyjnego
handlowego Bełchatowa. Działki pięknie położone. W Dobrzelowie przy ulicy bocznej od drogi Dobrzelów-Zawady. Działki objęte są warunkami zabudowy na budowę domów jednorodzinnych. Cena zawiera udział w drodze
wewnętrznej. W granicy działek pełne uzbrojenie: woda, prąd, kanalizacja
wykonana 2014, gaz(w trakcie prac
projektowych) w sąsiedztwie nowo
wybudowane domy jednorodzinne.
Tel. 609-397-476
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OGŁOSZENIE
Starosta Bełchatowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej informuje,
wkrótce informacje
na temat
że w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 17/19, od dnia
28.04.2016 r. na tablicy ogłoszeń wywieszony
jest wykaz nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę, położonych w gminie
Drużbice, obręb Głupice, część działki nr 385
o pow. 5,9983 ha.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

Oferujemy:

NIERUCHOMOŚCI

zp
tylko

Balu
Andrzejkowego

woda na działce. Wydane warunki zabudowy.
Tel. 607-087-212
Sprzedam działkę budowlana w miejscowości Bujny Książe o pow 0.85h
tel. 601-150-086
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 działkę o pow. 35ar. Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę w ogródkach działkowych „Poziomka” z murowaną altanką w dobrym miejscu położona i
ogrodzona.
Tel. 609-319-853
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

 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w centrum Bełchatowa na osiedlu domków jednorodzinnych blisko Hotelu Santin.
Tel. 730-671-988
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 175m2, a mieszkalnej 109 lub zamienię na mieszkanie w bloku o pow. 60-70m2(poza parterem i poddaszem).
Tel. 500-157-560
Sprzedam dom jednorodzinny piętrowy o pow. 118M2, ok. 130m2 z piwnicą na działce 450m2 lub zamienię na
mieszkanie w bloku do 50m2(dwupokojowe na niskim piętrze. Cena min.
450tys.
Tel. 505-048-187, 508-478-272
Sprzedam mieszkanie M-4, pow.
65m2, do remontu, os. Dolnośląskie
201, IIIp.Cena 120tys.
Tel. 601-352-552
Sprzedam mieszkanie na os. Okrzei
Vip., 2 pokoje + kuchnia.
Tel. 506-754-328
Sprzedam mieszkanie własnościowe
na os. POW 8, trzy pokoje +kuchnia
Tel. 796-876-629, 536-853-661

Sprzedam działkę budowlano-leśną
4800m2 Nowy Świat (okolice Bełchatowa).
Cena ok. 200Tys.
Tel. 505-612-378

Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.11zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472

Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul.
Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Sprzedam działkę w Kuźnicy Kaszewskiej o pow. 3000m2, 10km od Bełchatowa. Działka ogrodzona, prąd,

Sprzedam dom w kolonii Dobiecin
pow.80m2 na działce 17arów za domem działka rolna 30arów.
Tel.506-071-801

Wynajmę pokój dla 1-2 osób na os.
Olsztyńskim wraz ze wszystkimi mediami.
Tel. 512-115-383

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

Atrakcyjne lokale biurowe w centrum
Bełchatowa (22m2 oraz 52m2)
Tel. 601-375-438

Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051
Solarium, nowe lampy Supower Turbo
Tel. 796-876-629, 536-853-661

Posiadam do wynajęcia dwa lokale przy salonie fryzjerskim na
ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 127 m2 na parterze - Bełchatów, Kościuszki.
Tel. 601-375-438

Przyczepę kempingową 3-osobową.
Tel. 698-642-440

75zl / osoba

Do wynajęcia 22m2 oraz 52m2.
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Bełchatów ul. Kościuszki. Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-374-438

SPRZEDAM
Nowy rower damski, koła 26, czarny, z
koszykiem, 400pln.
Tel. 604-515-782
Siatkę ogrodzeniową nową , powlekaną .
Tel. 728-355-553
Nowe stemple budowlane o długości 3,10m ilosc 300szt. -cena do uzodnienia.
Tel. 600-011-381
Sprzedam działkę w ogródkach działkowych „Poziomka” z murowaną altanką w dobrym miejscu położona i
ogrodzona.
Tel. 609-319-853
Ławę rozkładaną , szafkę narożną

PRACA

Agencja Pracy GI GROUP SP. Z O.O.
(570), poszukuje osób na stanowisko: pracownik produkcji. Miejsce pracy: Radomsko. Zapewniamy bezpłatny transport z Bełchatowa i umowę o pracę. Kontakt
tel. 668-466-406 e-mail: praca.radomsko@gigroup.com.
Praca w remontach Bełchatów
i okolica.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię: pomocnik wulkanizatora: doświadczenie, motywacja i chęć
do pracy. CV świadectwo pracy Bełchatów.
Tel. 603-381-037
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
(sprzedaż opon ciężarowych, dośwadczenie mile widziane) CV prawo jazdy
kat. B, Bełchatów
Tel. 603-381-037
Zatrudnię pracownika do ociepleń.
Tel. 609-777-255
Panowie wykładanie towaru. Umowa
zleceni. Paca stała. Wymagana książeczka sanepidowska. Carrefour Beł-

‘
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chatów.
Tel. 797-018-228
Firma Handlowa zatrudni HANDLOWCA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca okolice Tomaszowa Maz.
CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Firma Handlowa zatrudni SPEDYTORA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca okolice Tomaszowa Maz.
CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Apteka w Bełchatowie zatrudni mgr
farmacji w pełnym wymiarze godzin.
tel. 698-930-434
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w systemie prowizyjnym, bez wymiaru czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953

Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA

Skup aut 2zł za kg.
Tel. 793-671-384
Skup samochodów
do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Kompleksowe usługi brukarskie
– Firma Kris.
Projektowanie 2D i 3D.
Wycena gratis! 2 lata gwarancji.
Solidnie i rzetelnie.
Tel. 793-151-746, 785-372-281
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 28zł/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
Wizytówki 1000szt./projekt gratis!!!
Cena 160zł/netto
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail:wizytowki@activmedia.net.pl
Zapraszamy :pon-pt, godz. 10-15
Tel. 791-012-334
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
Potrzebujesz gotówki?
Zadzwoń po szybką pożyczkę.
Tel. 602 389 624
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie, docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i
inne.
Tel. 726-325-664

SPRZEDAM

Usługi hydrauliczne.
Kompleksowo i solidnie.
Tel. 691-967-304
Twój piekny ogród -Twój relaks.
Kompleksowa pielęgnacja terenów
zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża, zasadzanie,
przycinanie drzew, architektura ogrodowa, pielęgnacja roślin kwitnących,
strzyżenie trawników.
20 lat doświadczenia! 100% zadowolenia. Oferta dla instytucji publicznych,
szkół, osób prywatnych i wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280

Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje. Wszystkie poziomy nauki, w
tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam indywidualne podejście do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972

Pożyczki bankowe i pozabankowe
z BIK i bez BIK-u w 10 minut
bez zbędnych formalności
do 1600 zł bez kosztów
Szybko ,tanio ,profesjonalnie
Dukat PL.Wolności 14 p I
tel.660326227 lub 446335615
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. 669-740-40
Remonty, budowy, docieplenia, kostka, dachy, wykończenia od A do Z,
ogrodzenia różnego rodzaju, wypożyczalnia budowlana i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-montaż nowych instalacji elektrycznych,
-tzw. biały montaż czyli montaż
wszystkich opraw oświetleniowych,
łączników, gniazdek, taśm led,
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideodomofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko
pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz gwarancji
na wykonane prace.
www.trego-instalacje.pl
Tel. 515-098-068

INNE
Zapraszam wszystkich chętnych do nowo powstałego
Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w każdy piątek od godz.
17-19 w MCK Gwarek na os.
Dolnośląskim 204B oraz na
wczasy w Dźwirzynie w dn.
21.08. -4.09.2016r.
Więcej informacji pod nr tel.
Tel. 603-103-907, 604-126-316

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

Sprzedam Mazdę Premacy
DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik
2004,
Przebieg
176 000 km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy, Garażowany, ABS, Aluminiowe felgi, Centralny zamek, Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna, Wspomaganie kierownicy, Poduszki powietrzne x 4,
Radio sterowane z kierownicy.
Pierwszy właściciel w Polsce sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r

Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 - 834

SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.

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

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

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

ogłoszenia drobne

Sprzedam Mazdę Premacy DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000

km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik,
Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS ,
Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie
kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 ,
Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834
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www.ogloszeniabelchatow.pl

Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmę 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

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

8% VAT

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

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto
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