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APARATY SŁUCHOWE

- bezpłatne badanie słuchu
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ołych
Świą
t

 Bezpłatne badanie dzieci i dorosłych  Baterie do aparatów słuchowych 99 gr  Bezpłatne testowanie aparatów słuchowych

BEŁCHATÓW

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

RADOMSKO

Przychodnia MEGA MED Gabinet nr 34
Czapliniecka 93/95
Czynne: pn-pt: 8:00 – 16:00
Wt./śr./czw. 9:00 – 17:00
tel. 788 018 050 lub 506 409 037

Nowy gabinet ALMED k/PKP ul. P.O.W. 3A
Teren PKP, obok postoju TAXI
(Bezpłatny parking dla klientów)
Czynny: pn. – pt. – 8:30 – 16:30
tel 507 507 558

Szpital Powiatowy gabinet 30A
ul. Jagiellońska 36
Czynny: pn. – pt. : 8:00 – 16:00

www.almedsc.pl
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Sprawna wentylacja i drożne przewody kominowe to podstawa bezpieczeństwa w naszych
domach i mieszkaniach. No właśnie... mieszkaniach. Spora część
lokatorów sądzi, że bloki mieszkaniowe, w których przecież korzystamy z centralnego ogrzewania są zupełnie wolne od problemów kominiarskich. Nic bardziej
mylnego. Gotujemy, korzystamy z
gazu - i to wystarczy, nie potrzeba dymiącego pieca czy kominka. Sprawna wentylacja i drożne kominy chronią w blokach na
przykład przed przekroczeniem
dolnej granicy wybuchowości w
przypadku nieszczelności instalacji gazowej. Tymczasem jak wskazują doświadczenia Włodzimierza
Kudaja, mistrza kominiarstwa i
biegłego sądowego z tego zakresu, sytuacja w budynkach wielorodzinnych jest tragiczna. Wieloletnie zaniedbania, fuszerka goni
fuszerkę, a „papiery” z wymaganych przeglądów często ocierają
się o fikcję.
- Nie daje przejrzystości sytuacja, w której jeden podmiot gospodarczy wykonuje czyszczenie,
drugi przegląd, a trzeci parafuje
i podpisuje zgodność czegoś czego nawet niejednokrotnie nie widział. Każdy liczy na to, że to ten
drugi zrobi to czego „mi się nie
chce”. A rzetelny przegląd komi-

Lipne przeglądy na

osiedlach w Bełchatowie
nowy powinien rozpocząć się od
tego, by pofatygować się na dach
i choć zajrzeć w komin, by później w protokołach bzdur nie pisać – wyjaśnia Włodzimierz Kudaj, mistrz kominiarstwa.
Choć takie kominiarskie abecadło wydaje się oczywiste, nawet
dla tych, którzy są w tym temacie
laikami, to jak wskazuje praktyka (i to niestety w wielu przypadkach) przeglądy są parodią. Włodzimierz Kudaj przytacza przykład pierwszy z brzegu – osiedle
Budowlanych 1. Przewód kominowy był wewnątrz całkowicie zablokowany wielkim pustakiem i
stertą śmieci - ekipa kominiarska
musiała rozbijać ścianę piwniczną, aby usunąć przeszkodę, która
wyłączała komin ze swojej funkcji. Jak się okazało, wyciągnięto
z wewnątrz, poza ogromnym pustakiem, kawałki gazet z ...2003

Wielki pustak i stare gazety blokowały szyb kominowy w bloku na os. Budowlanych.
Mimo tego, przez lata wszystkie kontrole kominiarskie potwierdzały prawidłowe działanie instalacji.

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Z początkiem grudnia Bełchatowem wstrząsnęła informacja o oﬁarach czadu w budynku przy Lipowej. Choć trwa śledztwo, to już dziś wiadomo, że nieruchomość miała wadliwą instalację kotła C.O.
Prowizorka istniała tam od lat, ostatecznie zebrała swoje tragiczne żniwo. A do naszej redakcji jak bumerang wraca kominiarski temat.

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

8%
VAT
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roku. Wniosek z tego płynie jeden
- od minimum kilkunastu lat nikt
nie sprawdził rzetelnie drożności
szybu. Oczywiście przeglądy robione były, „papiery”się zgadzają.
- Za ten przegląd i czyszczenia
ta wspólnota płaciła ponad 50 złoty od lokalu. Nie ma nic negatywnego w tym, że zarządca budynku wybiera opcję droższą, mamy
wolny rynek, wspólnoty dysponują budżetem i zapłacą – nota
bene – z kieszeni lokatorów. Szkoda tylko, że płacą dwa razy drożej
za „klepanie papierów” nie dbając
przy tym totalnie o bezpieczeństwo – mówi Włodzimierz Kudaj

- Co jeszcze bardziej bulwersujące, przez wiele lat przewody
na tym niewybudowanym komi-

nie przechodziły pozytywne kontrole! Mało tego, w tej samej nieruchomości funkcjonuje restauracja, która bez wymaganej opinii podłączyła urządzenia gazowe
typu „B”, czyli te które obligatoryjnie należy podłączyć do przewodów kominowych. Zagrożenie
polega na tym, że poprzez szczeliny elementów komina spaliny
mogą przedostawać do mieszkań.
Grozi to nawet zaczadzeniem lokatorów. Nie przesadzając, można pokusić się o stwierdzenie, że
życie mieszkańców jest potencjalnie zagrożone. Żeby unaocznić skalę problemu to powiem, że
jest to zagrożenie o wiele większe
niż to ostatnio tragicznie zakończone na Lipowej. – przestrzega
Włodzimierz Kudaj
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Bełchatowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wstrzymuje adopcje swoich podopiecznych. Przez dziesięć dni między 16, a 26 grudnia nie będziemy mogli przygarnąć zwierzaka.

Schronisko w Bełchatowie wstrzymuje adopcje

„dmuchają na zimne” i aby zapobiec oddawaniu zwierząt czy
co jeszcze gorsze ich porzucaniu, a nawet zabijaniu, bo do
tak skrajnych sytuacji dochodzi podobnie jak w poprzednim
roku wstrzymane są procedury
adopcyjne.
Zwierzę będzie można przygarnąć do piątku, 15 grudnia, a
po świętach, począwszy od 27
grudnia adopcja znów będzie
możliwa.

Mieszkańcy bloku na Binkowie nie chcieli się publicznie wypowiadać, ale już złożyli szereg
pism do instytucji, które sprawę
mają zbadać, a przede wszystkim doprowadzić do należytego
wykonania wszystkich kominiarskich prac.
Temat jest niezwykle ważny,
bo w dobie permanentnego termodernizowania naszych bloków,
doszczelniania mieszkań nowoczesnymi oknami tworzymy sobie wyjątkowo szczelne pomieszczenia, ograniczając do minimum
przepływ powietrza z zewnątrz.
Przy niesprawnej wentylacji skutki mogą być tragiczne. Warto
sprawdzić rzetelność i fachowość
wykonywanych przeglądów kominiarskich, by móc spać spokojnie.
m-js

Dlaczego
wprowadzono taką procedurę? Sprawa
jest oczywista i wynika z przykrych doświadczeń pracowników schroniska i to nie tylko
tego bełchatowskiego. Słodki
szczeniak czy kociak doskonale sprawdza się jako świąteczny
prezent wywołując ogromną radość obdarowanych (zazwyczaj
dzieci), ale po chwilowej fascynacji staje się problemem.
Choć jak podkreśla Mariusz
Półbrat, kierownik bełchatowskiego schroniska świadomość

tego problemu rośnie z roku na
rok, to jednak ciągle nie udaje się go wyeliminować. Dlatego w Bełchatowie pracownicy

Obecnie w schronisku przy
ul. Zdzieszulickiej 12 przebywa 231 psów (w tym 23 szczenięta) oraz 31 kotów (w tym 3
kocięta). Proces adopcyjny nie
jest skomplikowany. Wystarczy
przyjść do schroniska z dowodem osobistym, wybrać odpowiednie dla siebie zwierzę, podpisać zobowiązanie adopcyjne
i uiścić opłatę - za psa wynosi
ona 50 zł, a za kota 25 zł.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jak podkreśla biegły sądowy,
z podobnymi sytuacjami co na
Budowlanych non stop styka się
na innych osiedlach. Na przykład
na Dolnośląskim w wielu blokach często zdarza się, że w kominach, w przewodach wentylacyjnych można natknąć się na zatory i niedrożności. Ich przyczyny są bardzo różne, począwszy od
błędów konstrukcyjno – budowlanych, poprzez błędy w wykonaniu (np. nie wykucie otworu wentylacyjnego), a kończąc na naturalnych, czyli ptasich gniazdach
(niejednokrotnie nie są usuwane przez kilka lat). Jednym z najbardziej skrajnych przypadków,
który w ostatnich tygodniach został ujawniony przez naszego rozmówcę jest blok na Binkowie,
gdzie ewidentnie nie dokończono
budowy komina. Komin w rzeczywistości przez lata nie istniał.

Przegląd Bełchatowski

wieści z miasta i regionu
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Świąt pełnych radości,
ciepła i niepowtarzalnej,
rodzinnej atmosfery,
a także pomyślności
i samych sukcesów
w Nowym 2018 Roku
życzą pracownicy firmy

wesołych świąt

www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatów ul. Przemysłowa 5

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia, pomyślności, odpoczynku
w rodzinnym gronie oraz sukcesów
w Nowym 2018 Roku!
życzą

Zarząd i Pracownicy
„Społem” PSS
w Bełchatowie

Niech Chrystus, który znów radośnie się narodzi,
jako symbol miłości, dobroci i życia,
wniesie pokój i nadzieję do naszych domów i serc.
W ten świąteczny czas i na progu Nowego Roku 2018
życzymy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego
zdrowia, rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności.

Karol Orymus
Przewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie

Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
życzą członkowie i zarząd

Stowarzyszenia „Adiutor”
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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku
wszystkim obecnym
i przyszłym klientom
życzy

Jarosław Majewski
www.majewski-nieruchomosci.pl

Jesteśmy dla Ciebie

Biuro Nieruchomości
97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 49D
(okolice Dolsatu)

Zdrowych, pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych nadziei, miłości
i wiary w zwycięstwo dobra
w każdym człowieku,
radosnego nastroju
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i przyjaciół życzy Krzysztof Maciejewski

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym Roku

www.ogloszeniabelchatow.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia chcemy życzyć naszym
Pacjentom, aby wszystkie chwile spędzone
w rodzinnym gronie były radosne
i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.

życzą

Pracownicy oraz Zarząd
PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Poseł na Sejm RP

zarząd i pracownicy ﬁrmy
 SERWIS SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

reklama

Życzymy Państwu ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku

Przegląd Bełchatowski
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Bełchatowski finał Szlachetnej Paczki

Wpiątek, 22 grudnia nie załatwimy sprawy
w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym
- obie instytucje będą nieczynne. Warto to
wziąć pod uwagę i niezbędne urzędowe spra- Ponad 20 tysięcy paczek już traﬁło do właścicieli. W weekwy załatwić nieco wcześniej.
end 9 i 10 grudnia odbył się ﬁnał „Szlachetnej Paczki”. W tej

www.ogloszeniabelchatow.pl

Zamkną urzędy

Wolne obu urzędów to efekt
odbioru dnia wolnego za przypadające w sobotę święto - 11
listopada. Jak informuje magistrat zarówno 22 jaki i 23 grudnia dyżur będzie jedynie pełnić

ogólnopolskiej akcji nie zabrakło także Bełchatowa.

Urząd Stanu Cywilnego, ale wyłącznie w zakresie rejestracji
aktów zgonu. Dla interesantów
urzędnicy będą dostępni w godzinach 9:00 - 13:00.

Trzydzieści rodzin już cieszy
się z hojności darczyńców i wolontariuszy. Przez cały weekend
9-10 grudnia, szesnastu wolontariuszy w pocie czoła pracowało w bełchatowskim sztabie
„Szlachetnej Paczki”. Do siedziby w III Liceum Ogólnokształcącym od piątku darczyńcy dostarczali wymarzone prezenty
– począwszy od sprzętu AGD,
poprzez żywność, kosmetyki na
zabawkach dla najmłodszych
kończąc – każdy z prezentów
był spersonalizowany według
potrzeb rodzin, szczegółowo
wytypowanych przez wolontariuszy Paczki.

wieści z miasta i regionu

Jak podkreśla lider bełchatowskiego regionu Paulina Dłu-

1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyﬁkacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
2. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
3. Koparki, Ładowarki – klasa PIERWSZA
4. Certyﬁkat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
5. Podesty ruchome
6. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
7. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
8. Wózki widłowe z egzaminem UDT
9. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
10. ADR podstawowy
11. ADR cysterny
12. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty
13. Kwaliﬁkacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)

Zapraszamy do NASZEJ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ
e-mail: biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37, fax: 44 789 04 84, kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

UWAGA !!!

bak, do akcji poza prywatnymi
osobami włączyły się firmy i instytucje.
- W tym roku darczyńcami
byli między innymi: urzędy miasta i gminy Bełchatów, bełchatowska komenda policji, która
współtworzyła paczkę z zaprzyjaźnionymi firmami. Już tradycyjnie pomogła nam także Skra
Bełchatów i Grycan. Logistycznego wsparcia udzieliła nam firma Dartommar i bełchatowska gmina, które wypożyczyły nam busy niezbędne do rozwożenia paczek, sporą ich część
rozwieziono także prywatnymi autami. Nie zapominajmy
też o firmach, które wspierały
nas przez cały weekend pyszny-

mi posiłkami. EBE Pizza zafundowała wolontariuszom pizze,
stołówka Lewan Catering sponsorował nam kawę oraz herbatę, a firma Pierrot dostarczyła
skrzynki z napojami. Dziękuję
z całego serca, bo dzięki temu
praca całego sztabu przebiegała w miłej atmosferze – mówi
Paulina Dłubak.
W całym kraju, jak czytamy na oficjalnej stronie akcji,
przygotowano ponad 20 tysięcy Szlachetnych Paczek, które
już trafiły w ręce obdarowywanych. Łącznie dostarczono prezenty na łączną sumę blisko 54
milionów złotych! 

codziennie
11.01.2018
11.01.2018
12.01.2018
15.01.2018
15.01.2017
15.01.2018
15.01.2017
15.01.2018
15.01.2017
15.01.2018
15.01.2017
15.01.2018
15.01.2017
18.01.2018
18.01.2017
19.01.2018
19.01.2017
20.01.2018
20.01.2017
codziennie
codziennie lub weekendy

Nowa Usługa: Rozliczanie czasu pracy kierowcy

(sczytujemy kartę kierowcy, tachograf cyfrowy, rozliczamy tarczki)

ul. Przemysłowa 12a/13 (naprzeciwko MZK sp. z o.o.)
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Uwaga Mobilki! ze szkoleniem dla Was czekają dziewczynki!
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To spokojna ulica w dzielnicy domów jednorodzinnych. Nowe, zadbane posesje, cisza... Nic nie zapowiadało dramatu jaki wydarzył się w
jednym z domów. Niektórzy sąsiedzi nic nie wiedzieli i reagują szokiem, gdy pytamy o tragiczną sytuację, inni zastanawiają się: „Jak?
Jak tak drobna kobieta mogła zabić tak postawnego człowieka?”
Choć śledczy mówią niewiele, nieoﬁcjalnie dotarliśmy to kilku informacji, które ujawniają makabryczny obraz tej zbrodni.

Tragedia przy ul. Jutrzenki
Było około 22-ej, sobota 9
grudnia. 60-letnia kobieta poprosiła w rozmowie telefonicznej swojego syna, by natychmiast przyjechał do jej domu.
Kiedy mężczyzna zgodnie z
prośbą dotarł na miejsce, pierwsze co zauważył to 55-letniego
konkubenta swojej matki leżącego w kałuży krwi. Obok stała
oparta o ścianę siekiera. Ofiara
miała rany głowy, ale żyła. Mężczyzna wezwał pogotowie ratunkowe.

- Pacjent z licznymi ranami, przede wszystkim głowy,
był operowany przez neurochirurgów. Kilka godzin po operacji stan mężczyzny się pogorszył i pomimo podjęcia kilkudziesięciominutowej reanimacji
nie udało się go uratować – informuje Katarzyna Babczyńska,
rzecznik szpitala.
Mężczyzna nie jest jedyną śmiertelną ofiarą tego zdarzenia. Kiedy w domu, w którym doszło do tych dramatycznych wydarzeń pojawiła się policja i rozpoczęła jego przeszukanie, w garażu ujawniono zwłoki
kobiety.

13 grudnia łódzcy i bełchatowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej
na jednej z posesji pod Bełchatowem zabezpieczyli 8 i pół tony podrobionego mleka w proszku dla
niemowląt. Trwa ustalanie gdzie traﬁał ten towar i
kto jest odpowiedzialny za przestępczy proceder.

Pod Bełchatowem podrabiali

mleko dla niemowląt

Joanna Kącka, rzecznik prasowy KWP w Łodzi nie ujawnia
gdzie znajdowała się „fabryka”
zajmująca się przestępczym procederem.

- Pierwsze czynności zrealizowane w trybie artykułu 308
KPK, czyli tak zwane „czynności procesowe przed wszczęciem śledztwa” pozwoliły na
przyjęcie w tym momencie najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzenia, czyli, że w tym wypadku mieliśmy do czynienia z
zabójstwem, a następnie aktem
samobójczym sprawcy zabójstwa. To jest oczywiście wersja
wstępna nie wyklucza innych
wersji śledczych, ale prokuratura i policja skupia się na wersji dominującej nie wykluczając innych. To jest początkowy
etap tego postępowania i trudno przesądzać jak ono się zakończy i kiedy - mówi nam Witold Błaszczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w
Piotrkowie Trybunalskim

Mieszkańcy ulicy Jutrzenki,
gdzie doszło do tragedii, zgodnie twierdzą, że nic nie wskazywało, aby prawdopodobna
sprawczyni masakry sprawiała
wrażenie zdolnej do popełnienie takiego czynu. Uchodziła za
przyjazną i towarzyską osobę,
z którą przyjemnie można było
zamienić słowo.
- Przyjemna drobna kobietka, nieraz pogadaliśmy sobie
dłużej w sklepie. Kto by pomyślał, że mogła być zdolna do takich rzeczy - relacjonuje mężczyzna mieszkających na Jutrzenki.
Kolejne szczegóły tej przerażającej historii poznamy po
zakończeniu prokuratorskiego
śledztwa.

- Na tym etapie postępowania nie ujawniamy szczegółów, bo sprawa jest rozwojowa
– mówi nam Kącka
Policjanci, którzy byli w posiadaniu informacji o składzie
podrobionego mleka przeszukali posesję. W jej wnętrzu stały 32
palety z mlekiem w ilości 14 400
opakowań o łącznej wadze 8 640
kg o wartości nie mniejszej niż
600 tysięcy złotych.
Dodatkowo policjanci zabezpieczyli opakowania tekturowe, łyżeczki plastikowe, banderole z kodem kreskowym i zastrzeżonym znakiem towarowym, mleko w proszku w opakowaniach foliowych, certyfikaty, klejarki i kleje oraz etykiety
dostawy – wyjaśniają policjanci

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
W tej chwili wszystko wskazuje na to, że proceder polegał na pakowaniu tańszego mleka dla niemowląt w opakowania
droższych marek. Czy rodzice
niemowląt powinni się obawiać
o bezpieczeństwo swoich maluchów?
- My będziemy przekazywać
informacje do Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego – mówi
nam Joanna Kącka i dodaje: - Nic
nie wskazuje, że występuje zagrażanie skażenia mleka. Sprawa
idzie w kierunku znaków towarowych i przestępczości gospodarczej – uspokaja rzeczniczka.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Z
oficjalnych
informacji
przekazanych przez Katarzynę
Babczyńską, rzeczniczkę szpitala wynika, że mężczyzna został przywieziony w nocy do bełchatowskiego szpitala i natychmiast trafił na stół operacyjny.
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Dlatego podczas czynności
w pod bełchatowskiej nieruchomości obecny był także konsultant bezpieczeństwa biznesowego, jako osoba upoważniona do
stwierdzenia braku autentyczności produktu.
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ROLETY NA WYMIAR
wysoka jakość
krótkie terminy wykonania
Bezpłatna wycena
Zadzwoń:

609-556-290
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Wprowadzą zakaz sprzedaży

alkoholu po 22:00?
Wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa

www.ogloszeniabelchatow.pl

Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywać zapisy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jednym
z jej kluczowych nowości jest danie samorządom, a uściślając radom nowych uprawnień, które mogą wprowadzić
niemałe zamieszanie na lokalnych rynkach alkoholem...

www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
tel:

536-860-730

kostka BRUkoWa

TANI OPAŁ

wieści z miasta i regionu

n EkogroszEk n Pelet
Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
tel. 661-937-265, 695-347-224

O co chodzi? Zgodnie z
wprowadzonymi przez Sejm
przepisami, miejscy (lub gminni) radni będą mogli ograniczyć
godziny sprzedaży alkoholu, a
uściślając zakazać sprzedaży
wyskokowych napojów w nocną
porę – między 22.00, a 6.00 rano.
Samorządowcy będą mogli zdecydować czy takie obostrzenia
będą obowiązywać w całej gminie czy jedynie np. w poszczególnych dzielnicach. W tej chwili trudno jeszcze o jednoznaczne komentarze wśród radnych.
Piotr Wysocki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i członek
Komisji Prawa i Porządku Publicznego mówi, że:
- Sprawa jest bardzo świeża,
ale z pewnością będziemy się jej
przyglądać na Komisji, tym bardziej w świetle ostatnich dyskusji o problemach mieszkańców na ulicy świętej Barbary. Z
pewnością nie może być tak, że
mieszkańcy chociażby tego bloku, są niewolnikami podchmielonych, głośnych i nierzadko
agresywnych klientów. Mamy

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i to z pewnością wspólne pochylenie się nad tym tematem
może przynieść najbardziej
konstruktywne rozwiązania.
Dariusz Matyśkiewicz również mówi o dyskusji w szerokim gronie i przypomina:
- W Bełchatowie temat czasowej sprzedaży alkoholu, w
określonych lokalizacjach już
przerabialiśmy - przy okazji
meczów GKSu, kiedy to przez
wzgląd na podwyższone ryzyko,
na kilka godzin w obrębie stadionu obowiązywała prohibicja. A teraz? No cóż, uważam,
że jeśli można się wsłuchać w
głos mieszkańców, którym życie uprzykrza obecność sklepu
to trzeba to zrobić. Oczywiście
wprowadzić zakaz sprzedaży
w nocy w całym mieście byłby
nonsensem, ale są w Bełchatowie lokalizacje, w których o takie rozwiązanie aż się prosi i to
od wielu lat – mówi Dariusz Matyśkiewicz, radny Plusa

Nowelizacja ustawy wprowadza również nowe zasady w
zakresie konsumpcji napojów
alkoholowych. Ich spożywanie
w miejscach publicznych będzie zabronione – z wyjątkiem
terenów do tego przeznaczonych (obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, między innymi na ulicach, placach, w parkach).
Nowelizacja
wprowadza
jeszcze jedno novum, ma też
określić maksymalną liczbę
punktów sprzedaży alkoholu, w
których sprzedawane jest piwo i
alkohol do 4,5 proc - samorządy
będą zobowiązane uwzględniać
te miejsca. W tej chwili tych niskoalkoholowych trunków nie
brało się pod uwagę przy wydawaniu zezwoleń na handel.
W Bełchatowie w tej chwili limit punktów sklepowych
ustalony jest na poziomie 125,
funkcjonujących sklepów z alkoholowym asortymentem jest
113.
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ul. 9 Maja 22

(obecnie ul. Rotmistrza Pileckiego)

pn.- pt. 7:00 - 20:00
sob. 8:00 - 15:00
nd. 9:00 -14:00

pn.- pt. 7:00 - 20:00
sob. 8:00 -15:00
nd. apteka nieczynna

życzenia

ul. Chrobrego 26
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PGE Skra czwartą drużyną świata

W miniony weekend zakończyła się trzynasta edycja Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn. W imprezie rozgrywanej po raz pierwszy w Polsce bełchatowianie zajęli czwarte miejsce, ustępując
pola jedynie trzem gigantom - Zenitowi Kazań, Lube Civitanovie i Sadzie Cruzeiro.
Podopieczni Roberto Piazzy i
Michała Winiarskiego bardzo dobrze rozpoczęli zmagania w najbardziej prestiżowych rozgrywkach sezonu 2017/18, bo od dwóch
wygranych za komplet punktów.
Żółto-czarni swoje mecze w fazie
grupowej rozgrywali w łódzkiej
Atlas Arenie, która jest dla nich
drugim domem, co z pewnością
wymiernie im pomogło.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Doskonale było to widać w
potyczkach z chińskim Szanghaj
Volleyball Club i argentyńskim
Personal Bolivar, kiedy Mariusz
Wlazły i spółka wprost demolowali swoich przeciwników zagrywką. Pierwsze z tych spotkań
udało się wygrać w stosunku 3:0,
a drugie 3:1, po małym falstarcie
w inauguracyjnym secie.
Te dwa zwycięstwa dały siatkarzom z Bełchatowa upragniony awans do fazy finałowej Klubowych Mistrzostw Świata 2017
i pozwoliły zrealizować zarazem
cel minimum na tę imprezę. Nie
ma też co ukrywać, że gładkie wygrane obudziły nadzieje na coś
więcej niż miejsce w czwórce.
Pierwsza weryfikacja tych ambitnych planów przyszła jeszcze
na etapie rywalizacji grupowej,

podczas meczu z Zenitem Kazań. PGE Skra była w stanie dotrzymać rywalom kroku tylko w
pierwszym secie, przegranym na
przewagi w stosunku 27:29. W
dwóch kolejnych dream team ze
stolicy Tatarstanu był już poza
zasięgiem.

Winiarskiego w Klubowych Mistrzostwach Świata 2017 warto docenić postawę w dwóch wygranych meczach fazy grupowej,
gdzie rywalizując z ekipami z tego
samego siatkarskiego świata udało im się wygrać sześć z siedmiu
setów.

Sobotni półfinał z Lube Civitanovą był chyba najlepszym meczem w wykonaniu żółto-czarnych podczas KMŚ 2017, jeśli
uwzględnimy jakość rywala, ale
jak na złość doskonale dysponowany tego dnia był również zespół przeciwny, w którego składzie aż roiło się od gwiazd światowego formatu. W efekcie skończyło się na porażce 0:3, ale po walce, co należy podkreślić. Każda
z tych trzech partii kończyła się
bowiem rezultatem 23:25, a więc
przegraną w najmniejszych możliwych rozmiarach.

Potyczki z Zenitem Kazań,
Lube Civitanovą czy Sadą Cruzeiro to były starcia z klubami, które obracają się w zupełnie innych
realiach budżetowych, więc trudno mieć pretensje, że żółto-czarni nie byli w stanie zwojować w
nich nic więcej. Choć półfinałowego starcia z zespołem z Półwyspu
Apenińskiego długo jeszcze będziemy żałować, bo nie było przepaści w grze obu ekip. Żal szczególnie pierwszej partii, przegranej
w samej końcówce, pomimo prowadzenia przez niemal cały dystans tej partii.

- Pierwszy set był w naszych
rękach, ale w końcówce się nie
udało. Według mnie to był kluczowy moment w tym spotkaniu. Drugiego i trzeciego seta zaczynaliśmy przegrywając kilkoma punktami, nie mieliśmy nic do
stracenia i udawało nam się wracać do gry. Podobała mi się postawa moich graczy w końców-

kach setów, ale nie wiem czemu
nie grali tak od początku spotkania – mówił po starciu z Lube Civitanovą Roberto Piazza.
W niedzielnej potyczce o brąz
klubowego mundialu żółto-czarni
nie byli już w stanie przeciwsta-

wić się podrażnionej porażką w
półfinale Sadzie Cruzeiro. Gładka przegrana 0:3 z obrońcą tytułu
z dwóch poprzednich edycji ujmy
jednak nie przynosi.
Oceniając udział podopiecznych Roberto Piazzy i Michała

Czwarte miejsce w klubowym
mundialu nie jest z pewnością rezultatem na miarę marzeń bełchatowian, bo te sięgały medalu, ale wydaje się, że na dziś jest
to wynik na miarę potencjału. Nie
tylko PGE Skry, ale całej siatkówki klubowej w Polsce.
B.B.

Świąteczno-noworoczny rozkład jazdy siatkarzy

sport

Na przełomie starego i nowego roku siatkarze PGE Skry Bełchatów rozegrają cztery mecze o stawkę.
Trzy pierwsze w ramach zmagań o mistrzostwo Polski, czwarty w ćwierćﬁnale krajowego pucharu.
Dwa dni przed Wigilią Bożego
Narodzenia, w piątek 22 grudnia,
bełchatowianie podejmą w hali
„Energia” zespół BBTS-u Bielsko-Biała. W starciu wicelidera z
przedostatnią drużyną w stawce faworyt wydaje się być oczywisty i są nim oczywiście żółto-czarni. Trzeba jednak pamiętać, że
podopieczni Roberto Piazzy i Michała Winiarskiego przystąpią do
tego pojedynku z marszu po Klubowych Mistrzostwach Świata i
dalekim wyjeździe do Nowosybirska na mecz Ligi Mistrzów z Lokomotiwem, który zostanie rozegrany zaledwie dwa dni wcześniej, w środę 20 grudnia.
W związku z tym poziom trudności znacznie rośnie, ale w dalszym ciągu to siatkarze z Bełchatowa są zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Wystarczy
wspomnieć, że po powrocie BBTS-u do elity wszystkie bezpośrednie potyczki kończyły się zwycięstwami PGE Skry, a było ich dokładnie osiem. Pięć z nich kończyło się w trzech setach, trzy pozostałe w czterech.
Sprzedaż biletów na mecz z
BBTS-em Bielsko–Biała rozpoczęła się tydzień przed spotkaniem, którego początek zaplanowano na godzinę 18:00. Pojedynek
ten będzie także transmitowany
na antenie Polsatu Sport.
W środę i czwartek wejściówki
będzie można nabyć za pośrednictwem biletowego portalu interne-

dni później podopieczni Roberto
Piazzy i Michała Winiarskiego rozegrają swój pierwszy mecz w ramach Pucharu Polski. Plan ramowy zmagań o krajowy puchar zakłada bowiem, że cztery najlepsze
kluby PlusLigi dołączą do rywalizacji na etapie ćwierćfinałów, które zaplanowano właśnie na środę
10 stycznia. Bełchatowianie zajmują obecnie drugą pozycję w
stawce i już na pewno nie spadną
poniżej czwartego miejsca. Z racji
wyższego rozstawienia, siatkarze
z Bełchatowa rozegrają ten mecz

towego TICKETik (www.ticketik.
pl) oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży takich jak Oficjalny Sklep PGE Skry Bełchatów w
hali „Energia” (8:00 – 15:00) i Wyspa PGE Skry w Galerii Olimpia
(13:00-18:00). W dniu meczu kasa
biletowa w hali „Energia” będzie
czynna od godziny 16:30. Za bilet normalny będzie trzeba zapłacić 15 lub 20 złotych, a za ulgowe
odpowiednio 10 i 15 złotych.
Już po Bożym Narodzeniu a
jeszcze przed Nowym Rokiem
siatkarze PlusLigi powrócą na
parkiety, żeby zakończyć pierwszą rundę fazy zasadniczej. Hitem
piętnastej kolejki spotkań , swoistą wisienką na torcie tegorocz-

nych zmagań, będzie bez wątpienia starcie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z PGE Skrą Bełchatów. Dojdzie do niego w sobotę 30
grudnia o godzinie 14:45. Podobnie jak mecz z bielszczanami, będzie ono transmitowane na sportowych antenach Telewizji Polsat.
Żółto-czarni po raz pierwszy
w 2018 roku wyjdą na ligowy parkiet w piątek 5 stycznia, a ich rywalem będzie Trefl Gdańsk. Spotkanie to odbędzie się w Ergo
Arenie i zapoczątkuje rundę rewanżową zmagań o Mistrzostwo
Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Najprawdopodobniej
pięć

na terenie rywala.
Jak widać przełom starego i
nowego roku zapowiada się równie intensywnie jak cały grudzień.
Z tą różnicą, że tym razem zdecydowaną większość meczów zawodnicy PGE Skry rozegrają na
wyjeździe. Do hali „Energia” wrócą dopiero blisko miesiąc po pojedynku z BBTS-em Bielsko Biała.
Dokładnie 20 stycznia, kiedy podejmować będą Jastrzębski Węgiel.
B.B.

Wszystkim kibicom życzymy
wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku
- PGE SKRA
Bełchatów
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Farmaceuta radzi

Przedświąteczny czas
leży je również usztywnić i odciążyć stosując specjalną opaskę lub
zwykły bandaż elastyczny.
Podczas
prac
porządkowych cierpią również nasze dłonie. Kontakt z detergentami, substancjami wybielającymi, dezynfekującymi i wodą niszczy naturalny płaszcz lipidowy skóry. Dłonie stają się wysuszone, podrażnione, często pojawiają się zaczerwienienia i pęknięcia naskórka.
Paznokcie robią się cienkie, łamliwe i bez połysku. Jeżeli osłonimy
dłonie rękawiczkami ochronnymi,
a następnie dokładnie zabezpieczymy dobrym kremem ochronnym do rąk zachowają swój zdrowy wygląd i będą naszą ozdobą.
Przy wyborze rękawiczek należy
unikać tych tradycyjnych lateksowych. Wiele osób jest uczulonych
na lateks, a pokrywający rękawiczki talk mocno wysusza skórę.
Po porządkach przychodzi
czas na gotowanie. Przygotowując duże ilości potraw i działając pod presją czasu nie trudno
o skaleczenie czy oparzenie. Dlatego warto wcześniej sprawdzić
czy w naszej apteczce znajdują się
podstawowe opatrunki, plasterki,
woda utleniona. Pierwsza pomoc
w poparzeniach to szybkie schłodzenie strumieniem zimnej wody.
Duże i silne poparzenia należy jak
najszybciej skonsultować z lekarzem, z tymi drobnymi poradzimy
sobie sami. Pamiętajmy, aby tych
miejsc nie smarować tłustymi ma-

mgr farmacji

Magdalena Sosnowska
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BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII

ZELÓW ul. Poznańska 1a | czynna: pn.- wt., czw.- pt.: 830-1630, śr. 800 - 1600

apteka internetowa: e-medest.pl

farmaceuta radzi

APTEKA MEDEST VIII

www.ogloszeniabelchatow.pl

Święta Bożego Narodzenia to
cudowny i magiczny czas spędzony w gronie najbliższych. Zanim
jednak nadejdą czeka nas wiele
przygotowań.
Lubimy kiedy w święta nasz
dom lśni czystością, a w każdym
koncie panuje ład i porządek.
Każda gospodyni domowa dobrze
wie ile wysiłku to kosztuje. Czyszczenie, szorowanie, skłony, wyprosty, biegi po drabinie, wymachy
rąk to szaleńcza gimnastyka. Dla
naszego organizmu to szok szczególnie jeżeli zazwyczaj większość
czasu spędzamy za biurkiem. Nic
więc dziwnego, że tworzą się bolesne zakwasy, odczuwamy mrowienie i bóle stawów. Oczywiście
ideałem byłoby codzienne uprawianie sportu i dbanie o kondycję fizyczną, ale kto z nas ma na to
czas, siłę i ochotę. Co zatem zrobić kiedy przez niefortunne schodzenie ze stołeczka rozbolała nas
kostka, a ręce odmawiają współpracy? Na pewno ulgę przyniesie gorąca kąpiel i masaż silnym
strumieniem wody. Jeżeli ból jest
dość silny można sięgnąć po maści lub żele chłodzące np. BenGay
czy Ibalgin Sport. Zawarty w nich
mentol znieczuli obolałe miejsca,
a dodatkowa substancja przeciwzapalna uśmierzy ból. Nadwyrężone stawy skokowe, kolanowe i
łokciowe dobrze jest posmarować
silniejszym i głębiej wnikającym
preparatem. Taką unikalną formułę posiada Voltaren Max. Na-

ściami ani spirytusem. Wywoła to jeszcze większe podrażnienia i utrudni gojenie. Rany pooparzeniowe najlepiej goją się w wilgotnym i jałowym środowisku jakie zapewniają specjalne opatrunki hydrożelowe dostępne w aptekach w wielu rozmiarach.
Zakupy, prezenty, przygotowania dostarczają wiele emocji i
powodują stan napięcia. Aby łatwiej poradzić sobie z przedświątecznym stresem można zastosować łagodne środki wyciszające
takie zawierające melisę, chmiel
czy naturalny aminokwas – tryptofan. Stanowczo odradzam preparaty zawierające walerianę. Ma
ona działanie uzależniające, otępiające i nasenne. Powinny jej unikać szczególnie osoby młode, kierowcy i osoby pracujące przy maszynach lub na wysokościach.
Kiedy już po tych wszystkich
szaleństwach
zasiądziemy do świątecznego stołu czyha
na nas kolejne zagrożenie – niestrawność. Bo jak tu odmówić sobie spróbowania tych wszystkich
pyszności? Liczne potrawy, często tłuste i ciężkostrawne sprawiają, że nie trudno uczucie pełności w brzuchu, zgagę, odbijanie, wzdęcia i gazy. Zdecydowaną
ulgę przyniosą preparaty zawierające wyciągi ziołowe poprawiające trawienie, np. Iberogast, Amol,
Raphacholin, Verdin czy Travisto.
Dla osób cierpiących na kamicę
żółciową lub po resekcji woreczka żółciowego bardziej odpowiedni będzie Kreon zawierający enzymy trawienne. Preparaty ziołowe
zwiększają wydzielanie soków trawiennych, przyspieszają pracę jelit i ułatwiają trawienie.

rozrywka

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Owocne akcje „Zbieramto w parafii” na rzecz

budowy studni w Czadzie przy kościołach

www.ogloszeniabelchatow.pl

W ostatni weekend listopada i pierwszy grudnia zostały zorganizowane w dwóch bełchatowskich paraﬁach akcje zbiórki surowców wtórnych, z których dochód zostanie przeznaczony na budowę kolejnej „bełchatowskiej” studni w Czadzie.
ra biżuteria: złom srebra i złota. Można było oddać np. rozerwane łańcuszki czy pęknięte
pierścionki. Uzyskany złom srebra i złota przetapiany jest następnie na krzyżyki sercańskie,
które również można było przy
okazji zbiórki zakupić. Dochód
z krzyżyków - cegiełek również
zasila fundusz budowy studni.
Do budowania studni w Czadzie włączył się również ZSP nr
9 w Bełchatowie oddając stare
komputery, monitory oraz 1,5
tony makulatury.
Łączna kwota uzyskana
podczas wyżej opisanych akcji,
to 8129 zł. Już bardzo niewiele
brakuje do kwoty 10.500 zł (2400
euro), która pozwala na wybudowanie kolejnej studni dającej
dostęp do czystej wody ubogim
Czadyjczykom. Budowy stud-

ni pilnuje na miejscu misjonarz
ks. Marian Wenta SCJ, przed
laty wikariusz parafii sercanów
na os. Dolnośląskim.
Zachęcamy do dalszego
zbierania gazet, plastikowych
nakrętek, elektrosprzętów czy
aluminiowych puszek, by ponownie wesprzeć akcje na wiosnę. Najbliższe zbiórki będą
miały miejsce:
- 16-17.03.2018 r. na parkingu
przy parafii Miłosierdzia Bożego os. Binków
- 13-14.04.2018 r. na parkingu
przy parafii NMP Matki Kościoła os. Dolnośląskie.

Ks. Piotr Chmielecki SCJ
Zastępca Sekretarza
Misji Zagranicznych
Księży Sercanów

rozmaitości

Jako pierwsza rozpoczęła zbieranie, w dniach 24-25 listopada, parafia NMP Matki Kościoła na osiedlu Dolnośląskim. Akcja przyniosła bardzo duży odzew wśród mieszkańców Bełchatowa. Zebrano
10 ton różnych surowców. Większość, bo aż 8 ton to była makulatura (gazety, książki, karton),
a na pozostałe kilogramy złożyły się złom czyli np. puszki czy
grzejniki, elektrośmieci: telewizory, pralki, komputery, telefony komórkowe i zużyte baterie
oraz plastikowe zakrętki.
Tydzień później, 1-3 grudnia, do akcji dołączyła parafia
Miłosierdzia Bożego na osiedlu
Binków. Podczas akcji zebrano ok. 3 tony makulatury oraz
elektrośmieci. Oprócz piątkowo-sobotniej zbiórki surowców
wtórnych, w niedzielę przed
kościołem zbierana była sta-

Przegląd Bełchatowski
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę budowlaną 7ar.
Cena 75tys.
Tel. 601-831-509
Sprzedam działkę budowlaną 10a
w miejscowości Emilin4N. Działka
jest uzbrojona: prąd, woda, kanalizacja oraz zagospodarowana na
działce stoi altanka murowana.
Tel. 518-420-681

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działki gm. Kamieńsk
przy zjeździe narciarskim przy
Górze Kamieńsk pow. 0,68ar,
pow. 0,81ar.
Tel. 505-637-471
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę leśną
o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826
Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

Krzysztofa Maciejewskiego
97-500 Radomsko, ul. Piastowska 18a
zaprasza na bezpłatne

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730
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Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda.
Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę 2798m2 w Bełchatowie przy ul. Chełmońskiego
sąsiadują z ul. Wojska Polskiego.
Tel. 661-371-826
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 na
osiedlu domków jednorodzinnych
w Bełchatowie blisko Urzędu Miasta. Wszystkie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954
Sprzedam dom pow. 140m2, częściowo wykończony na działce
1400m2, wszystkie media okolica
Bełchatowa.
Tel. 607-590-062

I lub III eta. Parter/Ipiętro, bądź
blok z windą.
Tel. 665-094-209
Posiadam pokój do wynajęcia na
os. Olsztyńskim w Bełchatowie
dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

Zatrudnię doświadczonego kucharza lub kucharkę do pracy w
restauracji.
Sprzedam dwie działki budowSprzedam lub wynajmę lokal po Tel. 604-204-058
lane w Bełchatowie na ul. Żytsklepie męsnym na targowisku
niej (nowe osiedle domków), pow. miejskim.
Pilnie poszukuje pracy jako: pra961m2 cena 190 000zł, pow.
Tel. 609-777-434
cownik ochrony, porządkowy go1004m2, cena 200 000zł, mespodarczy, zbrojarz, robotnik drodia: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
Sprzedam dom w zabudowie sze- gowy, pracownik produkcji. Mogę
utwardzona kostką betonową.
regowej pow. 185m2 w Bełchato- pracować również jako: pomocnik
Tel. 500-540-000
wie os. Przytorze. Wszystkie me- płytkarza, brukarza lub hydraulidia oraz centralne.
ka. Jestem punktualny, pracowity
Sprzedam działkę budowlaną w
Tel. 517-455-107
bez nałogów.
Łobudzicach przy trasie BełchaTel. 500-621-265
tó-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
Sprzedam- mieszkanie NOWE
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
tak(!) =50,3m2 gotowe(!) do zaPodejmę się pracy dodatkowej
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
mieszkania. Osiedle „PRZYTOsprzątanie mieszkań,domow ,biur
długość 150m.
RZE”.
, mycie okien itp. oraz drobnej
Tel. 500-540-000
Tel.692-319-209
opieki nad starsza osoba.
Tel.531-190-318
Sprzedam działkę budowlaną o
Zamienię mieszkanie komunalne
pow. 30ar (30x100), położona w
2-pokojowe, pow. 35m2 przy ul.
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka Czaplinieckiej 100a na większe,
uzbrojona : woda, energia elekmogę spłacić zadłużenie lub dotryczna, kanalizacja, działka przy- płacić do zamiany.
Sprzedam Mazdę Premacy DITV
lega do ul. Granicznej.
Tel. 535-698-508, 535-715-341
„Klimatronic” 2,0 diesel
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
Kupię mieszkanie 2-pokojowe,
km,Moc kM 101,Kolor srebny meSprzedam działkę o pow. 35ar.
pow. 45-50m2, os. Dolnośląskie
talik, Bezwypadkowy , Garażowa-

MOTORYZACJA

W Carrefour

ogłoszenia

duże rodziny płacą mniej

10%

DO

NA CODZIENNE ZAKUPY
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

Więcej informacji znajdziesz na www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i na carrefour.pl
H_Plakat_PLV_880x1100mm_KDR.indd 2
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ny ,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 : 5 500 zł
Tel. 518-940-757
Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55

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

15

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404

WWW po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334

KOREPETYCJE

Ocieplenia Pianką Poddasza

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

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

Posadzki Anhydrytowe

Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99

INNE

www.masterpur.pl

&

tel:

536-860-730

ROLETY NA WYMIAR
wysoka jakość
krótkie terminy wykonania
Bezpłatna wycena
Zadzwoń:

609-556-290

Oddam (bezplatnie) tapczan i biblioteczke w dobrym stanie.
Tel. 609-547-829

Wizytówki
1000szt./projekt gratis!!!
Cena 190zł/netto
Czas realizacji 3 dni robocze.
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

nudy w pracy ?....

ŻALUZJE,
PLISY, ROLETY
Bełchatów, ul. Chmielowskiego 20
tel. 44 634 83 25
www. rolety-antra.pl

z tą reklamą POMIAR I MONTAŻ GRATIS!!

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

gotówękkia
od r

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664

Przegląd Bełchatowski

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
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)

...www.ddbelchatow.pl
u nas zawsze coś się dzieje!!!

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

Przykład: PB. Sprzedam forda ka 2001r. stan bdb el. szyby, 2x poduszka, 4000PLN. tel. 123-456-789

Instalacje elektryczne, montaż, pomiary
Oferujemy najwyższa jakość wykonania, dbamy o Twoje
zadowolenie, załatwiamy wszelkie formalności za Ciebie.

Bezpłatna wycena telefon: 507 507 151

Lokalny instalator: Łuszczanowice 199, Kleszczów

DOSTĘPNY

POLSKI

GRUBY
WĘGIEL

880zł

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

FOTOWOLTAIKA – zyskaj darmową energię
REKUPERACJA - odetchnij świeżym powietrzem

Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych | Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi
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