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Odpowiedzą
Wypadek na
za włamania do krajowej ósemce
samochodów

wieści z komendy

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dziesięć lat wiezienia grozi dwom mieszkańcom Bełchatowa, zatrzymanym przez
bełchatowskich policjantów pod zarzutem
włamań do kilku samochodów oraz uszkodzenia zaparkowanych aut i roweru górskiego.
Policjanci
bełchatowscy
2 stycznia 2015 roku, kwadrans po trzeciej, po krótkiej
pogoni, zatrzymali dwóch
bełchatowian w wieku 21 i 27
lat, podejrzanych o włamania
do zaparkowanych samochodów. W zatrzymaniu dopomogła telefoniczna informacja
mieszkańca, zaniepokojonego
obecnością nieznanych mu
mężczyzn, kręcących się po
parkingu
bełchatowskiego
osiedla Wolność. Jak ustalili
funkcjonariusze,
zatrzymani mężczyźni chwilę wcześniej wybili szybę boczną w
drzwiach wartego około 12000
złotych renaulta, którego
chcieli ukraść, a zamierzonego celu nie osiągnęli tylko z
powodu zadziałania elektronicznego zabezpieczenia samochodu. Z wnętrza ukradli
natomiast drobne akcesoria
o łącznej wartości około 50
złotych. Nie było to jednak jedyne przestępstwo, jakie duet
zatrzymanych ma na swym
koncie. Tej samej nocy, chwilę wcześniej, tą samą metodą,
bełchatowianie włamali się
do wartego około 35000 złotych citroena jumpera pozostawionego na parkingu przy
ulicy Targowej i do fiata uno
o wartości około 2000 złotych.
Chociaż włamywaczom nie
udało się uruchomić silników
aut, uszkodzili ich stacyjki, a z
pojazdów ukradli panel radia
samochodowego mp3, kasety

magnetofonowe. Pokrzywdzeni bełchatowianie oszacowali
wartość szkód na około 1300
złotych. Z policyjnych ustaleń
wynika też, że tej nocy zatrzymani, wybijając szyby, włamali się ponadto do renaulta
scenica, zaparkowanego na
osiedlu 1 Maja w Bełchatowie, skąd skradli płyty cd, latarkę, akumulatorki i okulary
oraz do fiata cinquecento na
osiedlu Żołnierzy POW. Właściciele samochodów oszacowali szkody na prawie 1500
złotych. Jeszcze wcześniej
zatrzymani wybili również
tylną szybę w volkswagenie
passacie zaparkowanym na
osiedlu Wolność oraz urwali
lusterko boczne i wycieraczkę
tylnej szyby w hyundaiu pozostawionym na noc przy ulicy
Czyżewskiego. Uszkodzenia
te pokrzywdzeni właściciele
samochodów ocenili na około
1400 złotych. Dwójka zatrzymanych zniszczyła ponadto
należący do bełchatowianki
rower górski, o wartości około
600 złotych, wyrzucając go z
dziesiątego pietra przez okno
klatki schodowej jednego z
bloków na osiedlu Żołnierzy
POW w Bełchatowie. W chwili
zatrzymania obaj mężczyźni
byli nietrzeźwi. 21-latek miał
2,08, a jego starszy kompan
1,04 promila alkoholu w organizmie. Podejrzanym grożą
kary do dziesięciu lat pozbawienia wolności. 

42-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego został ranny w zderzeniu kierowanego przez siebie ﬁata z tirem. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu
dróg w Grudnej. Policja ustala przyczynę zdarzenia.

Policjanci z Bełchatowa
ustalają w dochodzeniu przyczynę zderzenia fiata cinquecento z ciągnikiem siodłowym marki DAF z naczepą.
Do wypadku doszło 12 stycznia 2015 roku, około osiemnastej, w Grudnej (gmina
Szczerców), na skrzyżowaniu
krajowej ósemki z drogą wojewódzką numer 480. W wypadku obrażeń ciała doznał

kierowca samochodu osobowego, 42-letni mieszkaniec
powiatu lublinieckiego. Ranny mężczyzna został przewieziony do bełchatowskiego
szpitala. Policjanci potwierdzili trzeźwość 49-letniego
kierowcy ciężarówki, mieszkańca powiatu tczewskiego.
Od rannego 42-latka pobrano
krew do badania na obecność
alkoholu. Sprawdzenie w po-

licyjnych bazach danych pozwoliło na ustalenie, że ranny
kierowca złamał prawo, albowiem miał aktualny zakaz
kierowania
samochodem.
Za to przestępstwo grozi mu
kara do trzech lat więzienia.
Na miejscu wypadku funkcjonariusze zabezpieczyli ślady,
które pomogą w ustaleniu
jego przyczyny oraz wskazaniu sprawcy. 

Kierowca zginął po
zderzeniu auta z drzewem
40-letni bełchatowianin zginął w wypadku. Kierowany przez niego ford uderzył we Wdowinie (gmina Drużbice) w przydrożne drzewo. Policjanci badają
okoliczności tragicznego zdarzenia.

Policjanci z Bełchatowa
ustalają przyczynę śmiertelnego wypadku drogowego,
do którego doszło w pierwszy
dzień 2015 roku, kwadrans
po trzynastej, w miejscowości Wdowin, gdzie samochód
ford fiesta kierowany przez

40-letniego bełchatowianina
przejechał pas dla przeciwnego kierunku ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca auta w
wyniku doznanych obrażeń
zmarł na miejscu wypadku. Z
policyjnych ustaleń wynika, że

krótko przed tragicznym zdarzeniem mężczyzna spożywał
alkohol, a wsiadając za kierownicę samochodu zignorował też cztery ciążące na nim
sądowe zakazy kierowania pojazdami - najdłuższy miał obowiązywać aż do 2022 roku. 
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Rekordowa zbiórka Ireneusz Owczarek
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WOŚP w Bełchatowie wiceprezydentem

Prezydent Miasta Bełchatowa powołała wiceprezydenta ds. inwestycji. Oﬁcjalnie od 15 stycznia br.
funkcję tą sprawuje Ireneusz Owczarek.

Bełchatów ma już drugiego wiceprezydenta. Został on
oficjalnie przedstawiony przez
prezydent Mariolę Czechowską
9 stycznia podczas spotkania z
mediami. Funkcję tę w kadencji 2014-2018 będzie sprawować
Ireneusz Owczarek. „Zależało
przyjêcie
weselne
nam na tym,
aby stanowisko
z
poprawinami
wiceprezydenta objęła osoba,
która 160z³/
ma odpowiednie
tylko
osobê! kompetencje i doświadczenie. Pan Ireneusz Owczarek jest świetnie
przygotowany do pełnienia tej
roli” – mówi Mariola Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa.
Ireneusz Owczarek z wykształcenia jest ekonomistą. W
swoim dorobku ma także doświadczenie samorządowe – w
okresie 2006-2010 pełnił funkcję
wiceprezydenta Radomska. W
kolejnych latach pracował zaś
w radomszczańskim magistra-

cie, gdzie był głównym specjalistą w biurze audytu i kontroli
wewnętrznej. Ostatnio pełnił
funkcję dyrektora szpitala powiatowego w Radomsku, gdzie
odpowiadał m.in. za transport,
zaopatrzenie i kwestie techniczne.
Jak podkreśla wiceprezydent jednym z priorytetów będzie dla niego rozwój bełchatowskiej strefy inwestycyjnej.
„Mam już z panią prezydent
omówionych wiele spraw, którymi powinniśmy się zająć w
pierwszej kolejności. Szczególną uwagę chcę poświęcić bełchatowskim terenom inwestycyjnym oraz likwidacji odoru z
oczyszczalni ścieków. Na bieżąco będą również realizowane
zadania wynikające z budżetu
miasta” – podsumowuje Ireneusz Owczarek. 

Pożyczki Bankowe Pożyczki Pozabankowe

‘KiM’

szeroka baza produktów
bankowych i pozabankowych
promocyjne oferty dla
wybranych grup zawodowych
znajdziemy dla ciebie
najlepszą ofertę
wiele ofert w jednym miejscu

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

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

Bezbolesne tanie poranki
znieczulenie komputerowe

wydarzenia

ul. 9 maja 11 | 97-400 Bełchatów
tel. 660-326-227, (44) 633-56-15
www.dukatbelchatow.pl
www.oss-dent.pl

 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne
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11 stycznia wolontariusze
z całej Polski po raz 23 zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do akcji włączył się także Bełchatów. Podobnie jak w roku
ubiegłym, organizatorem bełchatowskiej zbiórki WOŚP było
II Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w
Bełchatowskiego. Na terenie
miasta kwestowało około 250
wolontariuszy.
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Bełchatowie rozpoczęto rozpaleniem ogniska o
godzinie 10.00 na parkingu przy
Galerii Olimpia. Tam też znajdowała się scena główna, na
której zagrał raper Kaen oraz
Restauracja
- Sala Weselna
Podczas ﬁnału WOŚP w Bełchatowie pod Galerią Olimpia zagrał zespół Video.
zespół Video. Tegoroczną
licyLicytację na rzecz fundacji prowadził Krzysztof Ibisz
tację przedmiotów poprowadził Krzysztof Ibisz. Wylicytować można było m.in. vouchery
na jazdę terenową ufundowane
przez Bełchatowską Grupę Offroadową „WYR 4x4”, czy koszulkę Michała Maka, zawodnika bełchatowskiego GKS-u. W
programie WOŚP nie zabrakło
również zabawy z DJ oraz gier
Balu
i licznych zabaw dla dzieci. TraAndrzejkowego
dycyjnie o godzinie 20.00 odbył
się pokaz sztucznych ogni nazywany „światełkiem do nieba”.
Mimo niesprzyjającej pogody, bełchatowianie chętnie
uczestniczyli w imprezie pod
galerią i hojnie wspierali akcję.
W samym Bełchatowie zebrano
aż 76.477,77 złotych. Tym samym padł rekord w bełchatowskich zbiórkach WOŚP.
wkrótce informacje
W tym roku po raz pierwszy
na temat
do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączył się Solpark Kleszczów. Przez 5 godzin
trwania zbiórki w Kleszczowie
udało się zebrać 3673 zł.
W całej Polsce zebrano
36 228 912 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na rzecz godnej
opieki medycznej seniorów. 

tylko

w

/osobê!
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Niesprawiedliwy Janosik Więcej miejsc dla
Ponad trzy miliony złotych
musi w tym roku wpłacić do
budżetu państwa powiat bełchatowski w ramach tak zwanego „janosikowego”. Powiat
należy do Koalicji Powiatów,
której celem jest zmiana przepisów ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie systemu
naliczania części równoważącej subwencji ogólnej oraz
rozdzielania subwencji. W Legionowie odbyło się pierwsze
w tym roku spotkanie koalicji,
w którym uczestniczył Grzegorz Gryczka, wicestarosta
bełchatowski.
- Coroczna wpłata „janosikowego” do budżetu państwa jest dużym obciążeniem
dla powiatu bełchatowskiego
– mówi Grzegorz Gryczka.
- W ostatnich ośmiu latach
musieliśmy przekazać aż 19
milionów złotych. Jest to
ogromna kwota, która przecież mogłaby zostać choć w
części zainwestowana na naszym terenie, z korzyścią dla
naszych mieszkańców. Będziemy dalej aktywnie działać w Koalicji Powiatów na
rzecz zmian przepisów, które
są dla powiatów niekorzystne
i stanowią realne zagrożenie
dla realizacji zadań własnych
tych samorządów.
Koalicję Powiatów pod
koniec 2011 roku założyło
siedem powiatów (grodziski, legionowski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki,
warszawska wschodni, woło-

zmotoryzowanych

Miasto zakończyło budowę nowego parkingu.
Nowe stanowiska dla kierowców powstały na os.
Dolnośląskim.

miński). W kolejnych latach
przyłączyły się kolejne: bełchatowski, gdański, mikołowski, nowodworski, polkowicki,
poznański oraz trzy gminy:
Jaktorów, Lesznowola, Puchaczów. W 2015 roku wpłat
na „janosikowe” dokonuje 57
powiatów w Polsce. Wpłacą
one łącznie do budżetu państwa 1.061.805,262 złotych.
Tylko 28 jednostek z tej grupy
to płatnicy netto, czyli powiaty, których wpłaty są wyższe
od otrzymywanej subwencji
równoważącej. Wśród nich
jest powiat bełchatowski.
„Janosikowe” to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa wprowadzona w 2003
roku, którą płacą najbogatsze
samorządy na rzecz pozosta-

łych. Stanowi określony odsetek dochodów podatkowych
danego samorządu sprzed
dwóch lat, a jego wysokość
zależy od osiąganych wpływów.
Pamiętać należy, że nasz
powiat również co roku odprowadza także nadwyżkę
dochodów do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi – dodaje Grzegorz
Gryczka. - W tym roku jest
to kwota planowana w wysokości aż 11.500.000 złotych, a
łącznie w ostatnich ośmiu latach oddaliśmy ponad 41 milionów złotych. Reasumując,
w tym roku nasz powiat musi
łącznie oddać prawie 15 milionów złotych. 

„Mazowsze” kolędowało w Bełchatowie
wieści z miasta / wieści z powiatu
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Bełchatowianie tłumnie uczestniczyli w wyjątkowym świątecznym koncercie. Na scenie MCK PGE Giganty Mocy wystąpił Państwowy Zespół Ludowy
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
W Święto Trzech Króli, 6
stycznia mieszkańcy Bełchatowa byli świadkami niezwykłego wydarzenia muzycznego. Wypełniona po brzegi sala
widowiskowo-teatralna PGE
MCK Giganty Mocy gościła
Państwowy Zespół Ludowy
Pieśni i Tańca „Mazowsze”
POMIAR+PROJEKT
świętujący w tym roku jubileGRATIS
usz 65-lecia.
Blisko 70 osobowa grupa z
solistami i orkiestrą pod batutą Jacka Bonieckiego wykonała najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki takie jak:
„Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj
w Betlejem”, „Cicha noc”. Zespół „Mazowsze” za wszystkie
wykonania był sowicie nagradzany gromkimi brawami, nie
obyło się także bez bisów i
owacji na stojąco. W ramach
BE£CHATÓW,
podziękowań za dostarczone
Tegoroczny koncert ko- ją władze miasta na kolejne
emocje i wzruszenia na ręce lęd w ul.
Wojska zespołu
Polskiego 6
wykonaniu
dyrygenta kwiaty złożyła pre- „Mazowsze” z pewnością na spotkanie z kulturą wysokich
tel. 505 247 543 [SALON]
zydent Mariola Czechowska –
długo pozostanie w pamięci lotów nie będzie trzeba długo
organizator koncertu.
tel. 502
872 [PRODUKCJA]
bełchatowian.
Jak 842
zapewniaczekać. 

Dobra
wiadomość
dla
wszystkich
zmotoryzowanych mieszkańców. Bełchatów wzbogacił się o kolejny
parking. Tym razem w okolicy
bl. 316 na os. Dolnośląskim.
Bełchatowianie mogą już korzystać z 60 nowych miejsc
postojowych. Miasto wyposażyło je w odwodnienie, oświetlenie i 6 stanowisk dla osób
niepełnosprawnych. Na całej
powierzchni została położona
kostka brukowa. Wykonawcą
inwestycji, której koszt opiewa na kwotę 397 167,00 zł była
bełchatowska firma Sanel.
Warto przypomnieć, że w
2014 roku zakończyła się również budowa kilku innych parkingów. Jeden z nich powstał
u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Lipowej. Do dyspozycji
mieszkańców jest 65 nowych
miejsc postojowych – w tym 2
dla osób niepełnosprawnych.
Parking, podobnie jak ten na
os. Dolnośląskim, został wybudowany z kostki brukowej.
Wykonano również odwodnienie i oświetlenie. Koszt
całej inwestycji wyniósł 376

Czapliniecka
ja

9 Ma

tys. zł. Jego wykonawcą była
firma Lear. W listopadzie miasto odebrało także parking
w pobliżu budynku MCK Giganty Mocy. Przy ul. Witosa
powstało 30 nowych stanowisk, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Nowe miejsca
głównie obsługują zwiedzających ekspozycję.
Od lat miasto współpracuje także ze wspólnotami
mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości. Na ofertę
samorządu dotyczącą wspólnych inicjatyw odpowiedziało wiele z nich. Wynikiem porozumień jest przekazanie
przez miasto blisko 10 tys.
m2 kostki brukowej. Materiał posłużył m.in. do budowy
nowych parkingów. Dobrym
przykładem może być wyremontowany parking przy
ul. Czyżewskiego – w pobliżu
wjazdu w ul. Sportową, przy
Budryka 12, na os. Dolnośląskim 133 i 135. Kilkanaście
miejsc postojowych powstało
również na os. Przytorze - naprzeciwko kościoła, w okolicy
punktu PSS Społem. 
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Umowa na obwodnicę podpisana
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Budowa północnej obwodnicy Bełchatowa coraz bliżej. GDDKiA w Łodzi podpisało umowę na jej wykonanie.
jeden w przeciwnym, naprzemiennym. Taki system ma
ułatwić wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Świetnie
sprawdza się także w innych
krajach. Wzdłuż bełchatowskiej obwodnicy powstaną też
cztery węzły drogowe – umożliwiające połączenie z innymi
drogami (m.in. drogą krajową
nr 8, drogami wojewódzkimi
nr 484 i 485) oraz kilka wiaduktów. Inwestycja ma się zakończyć w 2017 roku.
Oprócz Budimexu bełchatowską obwodnicę chciało wybudować dziesięć firm i
konsorcjów. Wśród nich także
wykonawcy z zagranicy – m.in.
z Austrii, Czech oraz Hiszpanii i Portugalii. Wybierając
ofertę GDDKiA brała pod
uwagę kilka czynników – cenę
(waga 90%), czas wykonania
budowy (5 %) oraz okres gwarancji (5 %). 

Ul. Cegielniana pod lupą Wyjątkowy kiermasz
Miasto ogłosiło przetarg, który ma wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej.
W Bełchatowie szykują
się nowe inwestycje drogowe.
Tym razem miasto ma w planach przebudowę ul. Cegielnianej. Prezydent Bełchatowa
ogłosiła właśnie przetarg na
opracowanie
dokumentacji
projektowej dla tej drogi na
odcinku od ul. Pabianickiej do
ul. Czaplinieckiej.

Dnia 18.12.2014r w Niebulicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, którego celem było zebranie funduszy dla jednej z uczennic placówki - chorej na
ataksję Nadii.

ry zostanie wyłoniony w drodze
przetargu, na realizację zadania - opracowanie dokumentacji projektowej będzie miał zaś
czas do listopada br. Szacuje
się, że koszty z tym związane

nie przekroczą 202 608,00 zł.
Warto przypomnieć, że ul. Cegielniana to droga powiatowa
zarządzana przez miasto. Stąd
zadanie ma być finansowane z
portfeli obu samorządów. 

* zniżka dla nowych uczniów

www.helendoron.pl/belchatow

tel. 695 59 05 05 / 695 80 63 18

W przedsięwzięcie włączyło się grono pedagogiczne
szkoły wraz z uczniami i rodzicami. Każdy z zaangażowanych przygotował własnoręcznie ozdoby świąteczne,
które wystawione zostały na
sprzedaż. Trzeba przyznać, że
poziom wykonanych przedmiotów był godny profesjonalnych wyrobów sklepowych. Można było nabyć m.in.
ręcznie wykonane i malowane
bombki, szopki, aniołki z ciasta lub szkła.
Na kiermasz zaproszono
wszystkich chętnych mieszkańców Bełchatowa.
Osobom, które zgłodniały

podczas świątecznych zakupów oferowano poczęstunki,
przygotowane również przez
rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracowników placówki.
Kiermasz zakończył się
niekwestionowanym sukcesem. Wszystkie wystawione
przedmioty zostały sprzedane. Ze sprzedaży ozdób świątecznych oraz poczęstunków
udało się zebrać kwotę ponad
5500zł. Całość została przekazana rodzicom Nadii, która ze
względu na swoją nietypową
chorobę - ataksję - potrzebuje specjalistycznego zaplecza
rehabilitacyjnego. 

wieści z miasta

Dokumentacja
projektowa zadania „PT i budowa nawierzchni ul. Cegielnianej” ma
uwzględnić wykonanie szeregu prac dodatkowych. Mowa
o przebudowie odwodnienia
i mostu, budowie kanalizacji
deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego
oraz uzupełnieniem oświetlania ulicznego.Wykonawca, któ-

bożonarodzeniowy

www.ogloszeniabelchatow.pl

To już pewne – wykonawcą
północnej obwodnicy Bełchatowa będzie Budimex. Łódzki
oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
podpisał właśnie umowę na
jej budowę. Budimex, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą, ma 19 miesięcy
aby wywiązać się z zadania.
Podany okres zakłada wyłączenie czasu zimowego – tj.
od połowy grudnia do połowy
marca. Budimex zobowiązał
się także dać 10 lat gwarancji.
Koszt całej inwestycji opiewa
na ponad 145,6 mln zł.
Północna obwodnica Bełchatowa powstanie na odcinku 10,92 km. Będzie mieć
standard dróg głównych ruchu
przyśpieszonego, co oznacza
prędkość nawet do 100 km na
godzinę oraz trzy pasy ruchu
2+1 (po 3,5 metra szerokości
każdy). Dwa pasy będą przebiegać w jednym kierunku i
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Orszak przeszedł ulicami Bełchatowa

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

6 stycznia po raz kolejny Orszak
Trzech Króli przeszedł ulicami Bełchatowa. Trzej królowie w towarzystwie zastępów anielskich i pasterzy, prowadzili rzesze bełchatowian
z kościoła na os. Dolnośląskim do
szopki znajdującej się przy kościele
parafii Farnej przy ul. Kościuszki.

Problemy mieszkańców BTBS
Inwestycja
Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
– bloki przy ul. Chmielowskiego nie spełniają
oczekiwań mieszkańców.
W sprawie interweniowała
Prezydent Miasta Bełchatowa.
Pod
koniec
ubiegłego
roku Telewizja Kablowa Bełchatów poinformowała o sytuacji lokatorów jednego z
nowo wybudowanych bloków
przy ul. Chmielowskiego. Z
powodu niewykonanego odwodnienia w bloku nr 15 zalewane były piwnice, woda
dostała się również do szybu
windy. Jak informują władze

Tegorocznemu orszakowi towarzyszyło hasło „Pokój. Radość.
Rodzina”. Oprócz wspólnego śpiewania kolęd, uczestnicy mogli obejrzeć rozgrywanie jasełkowych scen
– m.in. z dworu złego Heroda czy
anielskiej komnaty

Marioli Czechowskiej o zaistniałych problemach. Po
interwencji Urzędu Miasta, 9
stycznia podczas spotkania
z mediami, sytuację komentował nowo wybrany włodarz
spółki, Szczepan Chrzęst.

Z informacji pozyskanych
przez prezesa BTBS na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej obu bloków nie zostało uwzględnione
wykonanie drenażu zewnętrznego. Decyzja ta była poparta badaniami geologicznymi.
Jak się okazuje była to jednak błędna diagnoza, o czym
świadczy zbieranie się wody
w bloku. Nowy zarząd BTBS
podjął szereg działań mających na celu uniknięcia ponownie takich sytuacji. Mowa
m.in. o utworzeniu studni
drenażowej w obu blokach.
miasta, ówczesny prezes Beł- Budownictwa
Społecznego
Jak
zapewnia
prezes
chatowskiego Towarzystwa nie poinformował prezydent Chrzęst odwodnienie, któ-

rego nie wzięto pod uwagę
na etapie projektu obu budynków

mieszkalnych,

bę-

dzie wykonane jeszcze w tym
roku.Drenaż zewnętrzny będzie uwzględniony również
przy tworzeniu koncepcji kolejnego bloku BTBS. „Mam
nadzieję, że po otrzymaniu
dokumentacji

projektowej

uda nam się pozyskać pozwolenie na budowę drenażu zewnętrznego. Zależy nam, aby
w miarę możliwości, oraz przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych, jak najszybciej przystąpić do wykonania
odwodnienia” – podsumowuje prezes BTBS. 
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W okresie świąteczno-noworocznym, a więc w zasadzie w ciągu ostatnich trzydziestu dni PGE Skra Bełchatów rozegrała w
sumie siedem spotkań o stawkę. W PlusLidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Polski. W pięciu z nich podopieczni Miguela Falasci
okazali się lepsi od swoich rywali.

Podsumowanie okresu świąteczno-noworocznego

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sezon 2014/15 jest jednym
z najbardziej intensywnych
w historii polskiej siatkówki. Kluby, które reprezentują
nasz kraj w europejskich pucharach grają praktycznie bez
przerwy. Nie inaczej było na
przełomie grudnia i stycznia,
kiedy to na przykład siatkarze
ośmiokrotnego mistrza Polski
rozegrali aż siedem spotkań.
Cztery z nich to potyczki
o ligowe punkty. W PlusLidze
pomału dobiega końca runda
zasadnicza, w której zostanie
rozegrana rekordowa liczba
pojedynków. W sumie każda
drużyna będzie musiała zagrać ich aż dwadzieścia sześć!
Właśnie z tego powodu grafik
spotkań jest tak napięty. Siłą
rzeczy musiało się to odbić
na formie poszczególnych
zawodników, jak i całych drużyn. Zwłaszcza tych, które w
swoich szeregach mają wielu
reprezentnatów poszczególnych krajów. Co naturalne pojawiły się też urazy. Te wszystkie problemy nie ominęły

jest już za bełchatowianami.
Straty punktowe poskutkowały spadkiem na trzecie
miejsce w tabeli. Nie ma czym
się jednak przejmować, bo
strata do klubów z Rzeszowa
i Gdańska jest minimalna. W
obu przypadkach wynosi tylko jeden punkt, a przed Mariuszem Wlazłym i jego kolegami jeszcze bezpośrednie
starcia z tymi rywalami, które
dopiero rozstrzygną o końcowej kolejności.

niestety również PGE Skry.
W efekcie pojawiły się porażki w prestiżowych potyczkach z Jastrzębskim Węglem
(2:3) i ZAKSĄ KędzierzynKoźle (0:3). Po nich przyszły

jednak bardzo przekonujące
wygrane z Indykpolem AZS
Olsztyn (3:0) i AZS-em Politechniką Warszawską (3:0).
Można, więc chyba zaryzykować stwierdzenie, że dołek

Przełom roku to dla bełchatowian też dwa spotkania w
Pucharze Polski. Walka o udział
w turnieju finałowym tej imprezy zakończyła się sukcesem
podopiecznych Miguela Falasci. Jego zawodnicy kolejno
odprawili Indykpol AZS Olsztyn (3:1) i Cuprum Lubin (3:1)
potwierdzając, że zniżka formy
jest już za nimi. Decydujące
spotkania w tych rozgrywkach
odbędą się 18 i 19 kwietnia. W
półfinale rywalem żółto-czarnych będzie najprawdopodobniej ktoś z pary LOTOS Trefl
Gdańsk – Transfer Bydgoszcz.
Drugą parę stanowić będą najpewniej Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel.

Po myśli siatkarzy z Bełchatowa zakończyło się też
jedyne w czasie świątecznonoworocznym spotkanie w
rozgrywkach Ligi Mistrzów.
Żółto-czarni w trzech setach
uporali się po raz drugi z austriackim Hypo Tirol Innsbruck i z kompletem zwycięstw oraz punktów liderują
grupie „F”. Stracili jak dotąd
tylko jednego seta i są już
pewni udziału w fazie play-off.
Są też bardzo bliscy zwycięstwa w grupie.
Jak więc widać po powyższym podsumowaniu ostatnich trzydziestu dni przełom
roku był raczej dobrym czasem dla PGE Skry. Drużyna
wróciła na ścieżkę zwycięstw,
ale co chyba ważniejsze na
tym etapie sezonu nie straciła
szans na żadne trofeum. Zdarzyły się pojedyncze wpadki,
ale te zdarzają się każdemu,
więc nie ma najmniejszych
powodów do niepokoju. Sukcesy w 2015 roku możliwe są
na wszystkich trzech frontach. 
B.B.
w w w . e - l e c l e r c . p l

Oferta ważna od 13.01 do 18.01.2015 r.

999

szt.

1499

Rękawiczki
damskie, męskie
różne kolory i rozmiary

162499
szt.

99

Spodnie damskie
dresowe ocieplane

sport

różne rozmiary

294499
szt.

99

Kurtka młodzieżowa
różne kolory i rozmiary

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

BANERY
BANERY
BANERY
BANERY
BANERY

ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI
ULOTKI

+ projekty GRATIS

WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
WIZYTÓWKI
ActivMedia
ul. Wojska Polskiego 23n
tel. 790-40-45-99

nr 1/2015 (147)  16.01.2015r

Przegląd Bełchatowski

W PlusLidze z Czarnymi

Mariusz Wlazły wyróżniony!
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W 20. kolejce PlusLigi PGE Skra podejmie w hali
Kapitan PGE Skry Bełchatów Mariusz Wlazły zajął drugie miejsce w organi„Energia” w Bełchatowie zespół Cerrard Czarzowanym wspólnie przez „Przegląd Sportowy” i Telewizję Polską plebiscynych Radom. Spotkanie to zostanie rozegrane w
cie na „Sportowca Roku”.
sobotę 17 stycznia, a jego początek zaplanowano
szym miejscu decydowały
na godzinę 18:00.
dosłownie pojedyncze głosy.

Pojedynek podopiecznych
Miguela Falasci z radomianami zapowiada się szalenie
interesująco. Do zakończenia
zmagań w rundzie zasadniczej PlusLigi zostało już tylko
siedem kolejek. Teraz każde
spotkanie jest bardzo istotne.
Część drużyn jak żółto-czarni
walczy o jak najlepsze rozstawienie przed fazą play-off, a
inne jak właśnie Cerrad Czarni o udział w niej.
Na tę chwilę PGE Skra
z dorobkiem czterdziestu
sześciu oczek plasuje się na
trzecim miejscu w ligowej
stawce, ale strata do klubów
z Rzeszowa i Gdańska jest
symboliczna. Wynosi dokładnie jeden punkt. Podopieczni
Roberta Prygla są w tej chwili
na ósmej pozycji, a więc ostatniej, która daje prawo rywalizacji o medale. Ich przewaga
nad ekipą numer dziewięć to
zaledwie dwa oczka.

podejdą śmiertelnie poważnie. Nie ma mowy o lżejszym
potraktowaniu tego meczu
przez żadną stron. Kibice,
którzy pojawią się tego dnia
w hali „Energia”, żeby być
świadkami widowiska nie
powinni mieć powodów do
narzekań. Czarni po powrocie do zdrowia i formy Mikko
Oivanena grają dobrą siatkówkę i z pewnością nie poddadzą się bez walki. Zresztą
już w pierwszym meczu postawili faworyzowanym Wlazłemu i spółce bardzo trudne
warunki. Ostatecznie schodzili z parkietu pokonani, ale
dopiero po tie-breaku.

Tegoroczna edycja plebiscytu była już osiemdziesiątą w historii. Mariusz Wlazły
miejsca na najwyższym stopniu podium ustąpić musiał

Wypada mieć nadzieję,
że siatkarze również w 2015 i
przede wszystkim 2016, kiedy
dwukrotnemu złotemu meda- to odbędą się Igrzyska Olimliście Zimowych Igrzysk Olimpijskie, będą tą najliczniej hopijskich w Soczi, skoczkowi
norowaną grupą. 
Kamilowi Stochowi. Różnica była niewielka. O pierwB.B.

W Lidze Mistrzów z Czechami
Ostatnim spotkaniem
PGE Skry w fazie grupowej Ligi Mistrzów będzie starcie z drużyną
Jihostroj Czeskie Budziejowice 27 stycznia
w hali „Energia” w Bełchatowie.

ków PGE Skry. Bełchatowianie już wcześniej zapewnili
sobie awans do rundy playoff, ale z pewnością chcieliby
zakończyć zmagania z kompletem zwycięstw i punktów
na koncie. W pierwszym meczu rywale urwali żółto-czarnym jednego seta i jest to jak
dotąd jedyna stracona partia
przez żółto-czarnych.

Wejściówki na to spotkanie można nabyć drogą elektroniczną i na „wyspie” handlowej PGE Skry w Galerii
Olimpia. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na oficjalnej stronie
Potyczka z aktualnym miinternetowej ośmiokrotnych
Wcześniej – 21 stycznia –
strzem Czech będzie ostatmistrzów Polski – www.skra.
nim akordem fazy grupowej podopieczni Miguela Falasci
Nie ma żadnych wątpli- pl. 
Ligi Mistrzów w piłce siatko- udadzą się do Belgii na rewości, że zawodnicy obu zespołów do sobotniej potyczki
B.B. wej mężczyzn dla zawodni- wanżowy pojedynek z druży-

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nagroda jaką otrzymał
kapitan żółto-czarnych nie
była jedyną jaka podczas tego
wieczora trafiła w ręce przedstawicieli środowiska siatkarskiego. Wcześniej popularny
„Szampon” wraz z kolegami
z reprezentacji (m.in. Michałem Winiarskim, Andrzejem
Wroną i Karolem Kłosem)
odbierał statuetkę dla „Drużyny Roku”, a szkoleniowiec
Stephane Antiga został uhonorowany w kategorii „Trener
Roku”. „Odkryciem Roku”
okrzyknięto Mateusza Mikę, a
„Imprezą Roku” wybrane zostały oczywiście Mistrzostwa
Świata w piłce siatkowej mężczyzn.

ną Precura Antwerpia. Będzie
to potyczka o pierwsze miejsce w grupie. Jak do tej pory
Belgowie przegrali tylko raz.
Z PGE Skrą właśnie.
Informacji o szczegółach
dystrybucji kart wstępu na
mecz z Czechami można zasięgnąć na stronie internetowej bełchatowskiego klubu
(www.skra.pl) lub na klubowej „wyspie” w Galerii Olimpia. 
B.B.

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

134.000

internetowych kibiców!
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„Brunatni” szykują formę
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Po rozegraniu dziewiętnastu z trzydziestu kolejek jakie
składają się na rundę zasadniczą zmagań o tytuł Mistrza
Polski PGE GKS zajmuje
dziewiąta pozycję. Gdyby bełchatowianie na niej pozostali,
to czekałaby ich rywalizacji w
tzw. grupie spadkowej, gdzie
wszystko się może zdarzyć. W
klubie doskonale to rozumieją i po krótkiej przerwie ostro
wzięli się do praca. Mowa zarówno o pierwszej drużynie,
jak i o włodarzach klubu.
Zacznijmy od ruchów na
rynku transferowym, które
wyglądają bardzo obiecująco. Na zasadzie wypożyczenia
dołączył do zespołu napastnik
Arkadiusz Piech, które ostatnie pól roku spędził w Legii
Warszawa. Pozyskano jeszcze jednego doświadczonego
snajpera – Sebastiana Olsza-

fot. GKS Bełchatów SSA.

Przygotowania do rundy wiosennej T-Mobile Ekstraklasy w większości klubów ruszyły zaraz po okresie świąteczno-noworocznym. Nie inaczej było w Bełchatowie, gdzie pierwszy trening odbył się 5
stycznia. Nie próżnują też działacze, którzy zakontraktowali kilku nowych piłkarzy.

ra, który w kilku ostatnich
sezonach występował na boiskach I ligi, ale ma też bogate
doświadczenie z ekstraklasy.
Brak rasowych napastników
był bolączką biało-zielono-

PRZYJMĘ NA STAŻ
na stanowiska

 dziennikarz
 konsultant / przedstawiciel ds. reklamy
 graﬁk komputerowy / projektant stron www

zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@activmedia.net.pl

czarnych w kilku ostatnich
latach. Nie zapomniano również o wzmocnieniu linii defensywnej. Po nieudanych
wojażach
zagranicznych
ponownie z PGE GKS-em

DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE
29.000zł za 3000m2
Kałduny, Bełchatów. OKAZJA!!

tel. 502-707-683

NIERUCHOMOŚCI
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

sport / ogłoszenia

Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę budowlano-inwestycyjną
pow. 7400m2. Media w drodze. Miejscowość Podklucze, gm. Szczerców. Cena 20
zł/m2. Cena do negocjacji.
Tel. 608-429-251

MASŁO
EXTRA
200G
MAJONEZ
DEKORACYJNY
400ml

3,89 zł

4,59 zł

OFERTA WAŻNA OD 19.01 DO 01.02.15
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

PARÓWKI „ZNAKOMITE”
Z INDYKA 14,30 zł

RAFAELLO KOSZYK 150G

9,99 zł

związał się stoper Seweryn
Michalski. Do Bełchatowa po
czterech latach wraca również skrzydłowy Maciej Małkowski. Ponadto podpisano
umowę z Grzegorzem Piesio
– wyróżniającym się piłkarzem I ligi – ale wejdzie ona
w życie najprawdopodobniej
dopiero w lipcu, kiedy zawodnikowi wygaśnie kontrakt z
obecnym klubem. Czy to już
koniec wzmocnień? Prawdopodobnie nie. Trener Kamil
Kiereś liczy na to, że do kadry dołączy jeszcze dwóch lub
trzech zawodników, którzy
podniosą jakość gry pierwszej
drużyny. Przyszli nowi, więc
ktoś musiał odejść. Póki co
z klubem rozstali się Michał
Renusz (w grudniu), a wolną
rękę w poszukiwaniu nowego
pracodawcy otrzymał Łotysz
Turkovs. Ponadto w mediach
ponownie pojawiły się speku-

Sprzedam działkę pod budownictwo jednorodzinne 0,18ha w miejscowości Mokracz
7km od Bełchatowa.
Tel. 609-784-443
Sprzedam działkę budowlaną 1,5ha (na
działce las+działka rolna). Mieljscowość
Pawłów Dolny(gm. Wola Krzysztopolska).
Tel. 601-301-046

Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka
zadbana ze starym domkiem do remontu,
prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm.
Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzeda pilnie domek wolnostojący pow.
110M2 na działce o pow. 170M2. Wszystkie
media, obecnie prowadzona działalność
gospodarcza, możliwość adaptacji na
mieszkanie.
Tel. 792-142-145
Sprzedam dom w Bełchatowie przy ul.
Wyszyńskiego, wolnostojący, 2-rodzinny,
2 oddzielne wjazdy, dom o łącznej pow.
540m2 na działce 1370m2. Wszystkie
media, potrójne ogrzewanie budynku(tj.
miejskie, węglowe, kominek z turbinem).
Dom podwójnie ocieplony (styropian
2x5cm+wełna). Na działce kryty basen
+ oczko wodne z kaskadą.
Tel. 792-142-145
Sprzedam nowy dom w stanie surowym
otwartym o pow. użytkowej 144m2, 7km od
Bełchatowa. Działka-2000m2.
Tel. 609-784-443
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w
centrum Bełchatowa. Pow. 180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam mieszkanie M-3 o pow. 50m2 na
os. Czaplinieckim , IVp., blok 2-klatowy. Spokojna okolica, możliwość dokupienia garażu.
Tel. 603-381-052, 605-294-844
Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 53m2,
blok 201, os. Dolnośląskie. Mieszkanie do
odświeżenia. Cena do uzgodnienia.
Tel. 664-378-790
Sprzedam mieszkanie własnościowe
74,8m2, Os. Przytorze, ul. Hubala , IIp., 3

lacje o możliwym odejściu Arkadiusza Malarza, którym zainteresowanie wyraziła Legia
Warszawa. Do wtorku można
było jednak mówić wyłącznie
o plotkach. Żadna oficjalna
informacja nie pojawiła się.
Tak jak większość klubów
najwyższej klasy rozgrywkowej w Bełchatowie przygotowania do rundy wiosennej
rozpoczęły się tuż po Nowym
Roku. Pierwsze zajęcia odbyły
się 5 stycznia i wzięło w nich
udział trzydziestu piłkarzy.
Pierwszy etap przygotowań
będzie odbywał się na miejscu. Później drużyna uda się
do Turcji, gdzie rozegrane zostaną cztery międzynarodowe
sparingi. W sumie zaplanowano ich przed wznowieniem
rozgrywek ligowych aż dziewięć. Ten ostatnio zostanie
rozegrany już po powrocie
do Polski. Na tydzień przed
pierwszym oficjalnym meczem. Rywalem będzie Wisła
Płock.
Pierwsze
spotkanie
o
punkty czeka bełchatowian
14 lutego. Wówczas do Bełchatowa zawita Podbeskidzie
Bielsko-Biała. 
B.B.
pokoje, kuchnia z jadalnią+ wc. Mieszkanie
po remoncie z posażeniem. Gotowe do
zamieszkania. Cena 210tys.
Tel. 793-118-708
Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 48,56m2,
własnościowe po remoncie, umeblowane,
Bełchatów, os. Okrzei, IIIp (winda).
Tel. 513-766-045
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, p.IV, 3-pokoje, os. Żołnierzy POW2.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 50m2 na
os. Łąkowa, IIIp., wraz z umeblowaniem.
Tel. 608-520-411
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje
nieumeblowanego, taniego pokoju do
wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe
przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie.
Powierzchnia parter 30m2, piętro 135m2.
Tel. 601-074-263
Do wynajęcia lokal pod gabinet kosmetyczny.
Tel. 608-507-156
Posiadam do wynajęcia lokal przy ul. Nehrebeckego. Lokal po stomatologu.
Tel. 507-869-520

Posiadam do wynajęcia lokal pow.
27M2 na Ip., przy ul. Okrzei. Lokal
przy salonie kosmetyczno-fryzjerskim.
Tel. 531-935-227
Wynajmę pokój jednoosobowy z kuchnią
i łazienką w domku jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 608-440-997
Małżeństwo pilnie poszukuje mieszkania do
wynajęcia w przystępnej cenie.
Tel. 507-973-822
Kupię tanio las z działką.
Tel. 698-622-807

SPRZEDAM
Akwarium owalne 110 l.ze stolikiem.
Tel. 663-558-868
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Okno aluminiowe ﬁrmy MS 245 x 118cm.
Tel. 531-93-52-27

Gorzkowice/Kamieńsk.
Tel. 604-204-058

Odzież ciążową używaną rozmiar 36
,H&M, Branco i inne. Cena 10 zł/szt.
Tel. 607-222-138

Zatrudnię pracownika do obsługi stacji
LPG. CV proszę składać w siedzibie przy
ul. Piłsudskiego 23, 97-400 Bełchatów,email: zalas90@gmail.com

Tanio sprzedam ubranka dla
chłopca 3-4 latka.
Tel.692052927
Pianino NYLUND & SON UPPSALA
stan bdb. Cena 3600pln.
Tel. 665-420-222
Rower BMX dziecięcy dla dziewczynki
(4-6lat), koła 16’’, kolor czarno-różowy z
możliwością zamontowania kółek bocznych. Rower mało używany w bdb stanie.
Cena 250zł.
Tel. 791-012-334
Mikrofalówkę ﬁrmy Zelmer 29Z022, kolor
Inox. Stan bdb, mało używana. Cena 190zł.
Cena rynkowa 400zł.
Tel. 791-012-334

PRACA
Szkoła języka angielskiego poszukuje lektora do pracy z dziećmi oraz młodzieżą.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji tel. 695 59 05 05

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą.Posiadam referencje.
Tel. 510-155-563
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
Krojczy podejmie pracę w zakładzie szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
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

Samochód osobowy VW GOLF IV 1.9TDI,
rok prod. 2001, 3-drzwiowy, hak.
Tel. 609 784 443
Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 35zł/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 190zł/netto
Czas realizacji 3 dni robocze.
UWAGA ZMIANA ADRESU:
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
PARKIETY, SCHODY, TARASY, DRZWI
Zapraszamy do nowo otwartego salonu BRETT ul. Czapliniecka 7
Profesjonalne usługi stolarskie.
Układanie i renowacja podłóg
i schodów (cyklinowanie bezpyłowe).
Montaż schodów oraz tarasów
drewnianych.
www.brett.pl, e-mail: brett@op.pl
Tel. 506-072-036
Chwilówki na sam dowód bez
BIK i komornika.
Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 6
Tel. 796-151-919

Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie,
docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
NAJTANIEJ W MIEŚCIE!
STACJA LPG UL. PIŁSUDSKIEGO 23.
RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW!
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

Wyróżnij się!
Sukienki tiulowe dla Twojej córeczki!
Szyjemy na wymiar, na każdą okazję!
tel.604-867-051

ozdobimy kryształami kreację Twoją i
Twojego dziecka! tel. 604-867-051

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

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
Usługi remontowo-budowalne docieplenie domów na zewnątrz i zewnątrz,
malowanie budynków wewnątrz i na
zewnątrz, malowanie i remont dachów,
k-g, gładzie, instalacje centralnego
ogrzewania, wylewki, panele.
Tel. 609-777-255
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
Kupię bursztyn-bryłki bursztynu, różnej
wielkości.
Tel. 798-857-283

KOREPETYCJE
Matematyka – korepetycje. Wszystkie
poziomy. Matura.
Tel. 519-744-689

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

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

Zatrudnię pizzermana z doświadczeniem
lub do przyuczenia do pracy w restauracji/
pizzerii. Zatrudnię kucharkę do pracy w
restauracji. Mile widziane osoby z okolic

Sprzedam FORDA MONDEO MK3 rok
2005 diesel hatchback kolor srebrny.
Tel. 606-656-154

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

Producent odzieży damskiej zatrudni
KONSTRUKTORA odzieży z doświadczeniem, mile widziana obsługa programów
Gemini lub Optitex. Umowa o prace. Pełny
etat. Bełchatów
Tel. 532-602-822

MOTORYZACJA
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KRZYŻÓWKA

Mufﬁny czekoladowe
SKŁADNIKI NA 12 SZTUK:
85 g lekko gorzkiej czekolady, 150 g masła, 5 jajek, 160 g mąki
(1 szklanka), 1/2 szklanki cukru,
szczypta soli, laska wanilii, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 50 g kuwertury, 1 łyżka masła.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czekoladę połamać na mniejsze kawałki i roztopić z masłem
w kąpieli wodnej (nad gorącą parą).
Mąkę wymieszać z proszkiem do
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DRODZY OTYLI
I PALACZE

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Cudownych Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja”
fot. Krzysztof Szymański

Koszty opieki zdrowotnej nad
otyłymi i palaczami są znacząco
wyższe niż wydatki na niepalącego,
utrzymującego prawidłową wagę
obywatela. Profesor Ruopeng An
z University of Illinois przeprowadził analizę wydatków obywateli
USA na opiekę medyczną. Obliczył,
że roczne koszty opieki nad osobą
otyłą są średnio o 1360 dolarów, a w
przypadku palaczy o 1046 dolarów
wyższe niż nad innymi. Największą
różnicę widać w przypadku kobiet,
ludzi białych pochodzenia niehiszpańskiego oraz u osób starszych.
Uczony wziął pod uwagę koszty
ubezpieczenia takich osób, pieniądze wydawane przez nie poza ubezpieczeniem, koszty opieki szpitalnej
i pozaszpitalnej, wizyty na oddziałach ratunkowych oraz koszty leków.
Te ostatnie najbardziej przyczyniały się do większych kosztów opieki
nad palaczami i otyłymi. Te dodatkowe koszty nie tylko są duże, ale
znacznie wzrosły w ciągu ostatniej
dekady – mówi uczony. W latach
1998-2011 koszty opieki nad osobami otyłymi zwiększyły się o 25%,
a nad palaczami niemal o 33%.

pieczenia. Jajka z cukrem ubić na
puszystą masę, dodając szczyptę
soli i miąższ z laski wanilii. Dodać
mąkę, następnie masę czekoladową. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W zagłębienia formy do muffinek włożyć papilotki lub dokładnie
wysmarować masłem. Napełniać je
ciastem. Piec około 20 minut. Po
upieczeniu pozostawić w foremkach jeszcze przez 5 minut, potem
wyjąć. Kuwerturę roztopić z łyżką
masła, polać muffiny. 
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Ma to związek przede wszystkim
z cenami leków. W roku 2011 osoby otyłe wydawały na leki o 62%,
a palacze o 70% więcej niż w roku
1998 – mówi An. Na potrzeby swoich badań uczony przeanalizował
dane dotyczące 125 955 osób, które
w latach 1996-2010 oraz 1998-2011
brały udział w dwóch dużych grupowych badaniach prowadzonych
przez NIH. Naukowiec analizował
jedynie koszty opieki zdrowotnej,
nie brał zaś pod uwagę kosztów gospodarczych i społecznych, takich
jak np. spadek produktywności
czy nieobecność w pracy osób otyłych i palących. Stwierdził również,
że we wszystkich badanych przez
niego kategoriach kosztów, z wyjątkiem wizyt na oddziałach ratunkowych, koszt opieki zdrowotnej nad
otyłymi był wyższy niż nad palaczami. Zauważył ponadto, że o ile palenie tytoniu wiąże się ze znacząco
wyższym ryzykiem przedwczesnej
śmierci, np. wskutek zachorowania na kosztowne w leczeniu nowotwory płuc, to otyłość wiąże się
z cukrzycą typu II i wczesną ogólną
niepełnosprawnością, co prawdopodobnie oznacza, iż całkowite koszty
opieki nad osobą otyłą w czasie jej
życia znacznie wyższe niż całkowite
koszty opieki nad palaczem. 
źródło: kopalniawiedzy.pl

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Szybowcowa zagadka
Nad chmurami leciały na tej samej wysokości dwa
szybowce. W pewnej chwili jeden skręcił w lewo, drugi
w prawo. Potem leciały obok siebie. Pytanie: Jak na początku leciały szybowce?

Odpowiedź: Początkowo oba szybowce leciały prosto na siebie. Teraz już jest jasne, że gdy jeden skręcił w lewo, a drugi w prawo, to
oba zaczęły lecieć obok siebie.

W A S ZDOWCIPY
E D
WCIPY

Oferta dla
daltonistów

• Apteka: – Ma pan jakiś dobry środek na porost włosów? – Mam. – Naprawdę dobry? – Proszę Pana, rewelacyjny! Widzi Pan wąsacza przy
tamtej kasie? – Tak...? – To moja żona, próbowała tubkę odkręcić zębami.
• Nauczycielka na lekcji: – Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie
wczorajszego tematu lekcji? – Bo to nowy zeszyt. – A gdzie stary?
– Stary w robocie.
• Lekarz pokłócił się strasznie przy śniadaniu z żoną: – Ty też nie jesteś
taka dobra w łóżku! – wykrzyczał i wybiegł do pracy. Później tego ranka stwierdza, że powinien to naprawić i dzwoni do domu: – Czemu tak
długo nie odbierałaś? – Byłam w łóżku. – Co robisz tak późno w łóżku?
– Zasięgam drugiej opinii.

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