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Zatrzymany za posiadanie
pornograﬁi dziecięcej

61-letnia mieszkanka gminy Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski) kierująca chevroletem zginęła w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło na 86 kilometrze drogi krajowej numer 74, pomiędzy Dobrzelowem a Wielopolem (gmina Bełchatów). Policjanci baBełchatowscy policjanci zatrzymali 56-letnie- dają okoliczności tragedii.

wieści z komendy

www.ogloszeniabelchatow.pl

go mieszkańca powiatu bełchatowskiego, który odpowie za sprowadzanie, posiadanie i rozpowszechnianie pornograﬁi z udziałem małoletnich.
Taki czyn zagrożony jest karą do 12 lat więzienia.

Policjanci Z Wydziału Kryminalnego bełchatowskiej komendy
powiatowej, uzyskali informację,
że mieszkaniec gminy Bełchatów
za pomocą portalu internetowego pobiera, udostępnia, a następnie rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem dzieci. Kryminalni zweryfikowali tę informację i rankiem 13 kwietnia 2016
roku zapukali do drzwi 56-letniego mężczyzny. W rozmowie z policjantami mężczyzna przyznał, że

ściągał i oglądał pliki z pornografią dziecięcą. W jego mieszkaniu
kryminalni zabezpieczyli komputer, tablet oraz telefony komórkowe. Urządzenia zostaną sprawdzone pod kątem treści pedofilskich. Mężczyzna usłyszał zarzut,
za który grozi kara nawet do 12
lat pobawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
bełchatowska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury. 

Za kierownicą z 3
promilami i na zakazie
Pijany kierowca, posiadający
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wjechał do przydrożnego
rowu i uciekł z miejsca zdarzenia.
Dzięki pomocy świadków bełchatowscy policjanci zatrzymali go w
chwilę później.
Policjanci wszczęli postępowanie karne przeciwko 53-letniemu mieszkańcowi Ław, podejrzanemu o kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwości i wbrew
sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów. W dniu 13 kwietnia 2016 roku, przed godziną
19.00, w miejscowości Ławy (gmina Bełchatów) kierujący hyundaiem stracił panowanie nad sa-

mochodem i z jezdni wjechał do
przydrożnego rowu, a następnie
chwiejnym krokiem oddalił się z
miejsca zdarzenia. Jego zachowanie zaobserwowali inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy o całej sytuacji powiadomili policję.
W chwilę potem mężczyzna został zatrzymany, a przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu
w jego organizmie. Mieszkańcowi gminy Bełchatów za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi grożą trzy lata pozbawienia wolności. 

Śmiertelny wypadek w Wielopolu

Policjanci z Bełchatowa pod
nadzorem miejscowej prokuratury ustalają przyczynę wypadku drogowego do którego doszło 12 kwietnia 2016 roku, około
godziny15.00, na 86 kilometrze
drogi krajowej numer 74, w rejonie Wielopola (powiat bełchatowski), gdzie samochód chevrolet kierowany przez 61-letnią mieszkankę powiatu piotrkowskiego zderzył się czołowo
z ciężarowym volvo, którym kierował 34-letni mieszkaniec gminy Tomaszów Mazowiecki. Pomimo akcji reanimacyjnej, w

wyniku odniesionych obrażeń,
kierująca chevroletem poniosła śmierć na miejscu. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 61-latka jadąca od strony
Bełchatowa w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, zatrzymała się za jadącym przed nią
nissanem almerą wykonującym
manewr skrętu w lewo, w drogę
prowadzącą do Suchcic. W tym
czasie jadący za nią 54-letni kierowca peugeota partnera najechał na tył chevroleta. Po uderzeniu pojazd został wypchnięty na lewy pas ruchu i zderzył

się czołowo z ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
Policyjne badanie wykazało
trzeźwość kierujących. Decyzją
prokuratora kierowca peugota został zatrzymany, a z uwagi
na zgłaszane dolegliwości przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie i umieszczony na oddziale ratunkowym. Na miejscu wypadku policjanci zabezpieczyli liczne ślady
kryminalistyczne, które pomogą w odtworzeniu jego przebiegu i wskazaniu przyczyny oraz
sprawcy. 

Śmiertelna oﬁara czołowego
zderzenia z dostawczym IVECO
46-letni łodzianin kierujący ﬁatem bravo zginął w wypadku na drodze krajowej numer 74. Bełchatowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii.

Do wypadku drogowego doszło 15 kwietnia 2016 roku o go-

dzinie 13.00, na drodze krajowej
numer 74, na wysokości miejscowości Szczerców (powiat
bełchatowski). Ze wstępnych
policyjnych ustaleń wynika, że
32-letni kierowca samochodu
dostawczego Iveco, który jechał
w kierunku Bełchatowa, był wyprzedzany przez dwa pojazdy.
W tym czasie z naprzeciwka od
strony Bełchatowa jechał kierujący fiatem bravo, który widząc
wyprzedzające się samochody

zjechał na pobocze, a następnie
stracił kontrolę nad pojazdem i
zderzył się czołowo z jadącym
z przeciwnego kierunku iveco.
W wyniku odniesionych obrażeń 46-letni łodzianin kierujący fiatem bravo poniósł śmierć
na miejscu. Przyczyny wypadku ustalają bełchatowscy policjanci pod nadzorem miejscowej prokuratury. 

www.oss-dent.pl

Innowacyjna metoda bezbolesnego le

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

Bezbolesne GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM
znieczulenie
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
komputerowe

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

nr 8/2016 (178)  22.04.2016r

Przegląd Bełchatowski

3

www.ogloszeniabelchatow.pl

reklama

4

Przegląd Bełchatowski

Uczą się obrony
Ponad 40 kobiet bierze udział w kursie samoobrony ,,Nie daj
się”, zorganizowanym przez bełchatowskie starostwo. Uczą się,
jak reagować w sytuacjach zagrożenia, podejmować właściwe
decyzje i jak się bronić przed napastnikiem.

www.ogloszeniabelchatow.pl

wową wiedzę, dotyczącą zachowania się w sytuacjach skrajnych, zagrażających ich zdrowiu i życiu – mówi Waldemar
Wyczachowski.

- Chcemy, aby panie czuły
się bezpieczne – mówi Waldemar Wyczachowski, bełchatowski starosta.
Pierwsze zajęcia z Przemysławem Krokiem, licencjonowanym instruktorem samoobrony,
pokazały, że panie czeka duże
wyzwanie. Zaczęło się od prawidłowej postawy i umiejętnego
przewracania się. A instruktor
powtarzał, że chce dać uczestniczkom narzędzia do działania, które mogą wykorzystać w

przypadku zagrożeń. - Kobiety
chcą być świadome zagrożeń i
znać sposoby, jak ich unikać –
mówi Przemysław Krok.
Bezpłatne szkolenie pod hasłem ,,Nie daj się...”otworzył
Waldemar Wyczachowski, bełchatowski starosta, podkreślając, że cieszy się bardzo, iż pomysł spotkał się z tak dużym
odzewem. - Chodzi o to, by panie aktywnie spędziły czas, a
jednocześnie zdobyły podsta-

- Bardzo fajna inicjatywa,
jesteśmy zadowolone, że coś
takiego jest, myślę, że dowiemy się wielu pożytecznych rzeczy - jak się bronić, jak udzielać
pierwszej pomocy – mówi Ania,
jedna z uczestniczek. - Oby takie umiejętności nigdy nie były
potrzebne, ale na pewno warto
je mieć – dodaje Karolina. Panie przyznają, że czasami czują
się zagrożone, na przykład, gdy
idą wieczorem przez miasto, a
wiedza, jak się bronić, co robić
doda im pewności siebie, nauczy asertywności i przyda się,
gdziekolwiek będą.
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wiatu, ale dotyczyły one różnych spraw. Policjant podkreślał, że nie mniej jednak wiedza,
jak postępować, gdy zagrożenie się pojawia, jest bardzo potrzebna, a taki kurs jest świetną
inicjatywą.
Zajęcia z samoobrony połączone z kursem udzielania
pierwszej pomocy powiat bełchatowski organizuje po raz
pierwszy. Patronat nad nimi
pełni Komenda Powiatowa Policji. W sumie w szkoleniu wezmą udział 44 panie, ale jest też
lista rezerwowa, bo chętnych
było dużo więcej.
Panie ćwiczą w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego. Zajęcia zakończą się 25 maja, a
uczestniczki otrzymają dyplomy.

Uczestniczki czeka oprócz
zajęć z samoobrony trzygodzinny kurs udzielania pomocy przedmedycznej, który poprowadzi Sztab Ratownictwa
w Bełchatowie. Jak mówi Monika Mazur, ratownik medyczny,
na zajęciach nauczą panie, jak
udzielić pomocy w różnych sytuacjach – w codziennym życiu
i podczas wypadku, przybliżą
też psychologię zachowań agresywnych.
Waldemar
Wyczachowski
zapowiada, że ze względu na
duże zainteresowanie pań starostwo planuje kolejną edycję
kursu.
Patronat medialny nad akcją pełnią: ,,Dziennik Łódzki”,
,telewizje Dolsat, TTL Bełchatów i TVBełchatów24. 

O bezpieczeństwie mówił
Sławomir Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Podkreślał, że Bełchatów należy do stosunkowo bezpiecznych miast, a w tamtym
roku policja otrzymała w sumie
350 zgłoszeń od mieszkanek po-

Niespełna dwustu sześciolatków od września pójdzie do szkoły,
reszta maluchów, zgodnie z decyzją ich rodziców będzie kontynuowała wychowanie przedszkolne. Liczna grupa „starszaków” mogła stworzyć poważny problem z wolnymi miejscami
dla tych najmłodszych, trzyletnich dzieci… W Bełchatowie miejsca w przedszkolach publicznych zapewnione są dla każdego!

wieści z miasta i powiatu

W Bełchatowie miejsc dla
trzylatków nie zabrakło…

Pomimo braku ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla trzylatków, samorząd Bełchatowa sprostał oczekiwaniom rodziców gwarantując miejsca w placówkach publicznych wszystkim, którzy o to wnioskowali. – O siedemdziesiąt procent zwiększyliśmy liczbę miejsc w naszych placówkach, było dwieście czterdzieści wolnych miejsc, a na ten moment dysponujemy prawie czterystoma – informuje prezydent Mariola Czechowska. Po zakończeniu naboru do przedszkoli publicznych zostały podjęte ostateczne decyzje
w sprawie koncepcji utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkoli publicznych. - Cztery grupy przedszkolne zostaną zorganizowane w jednym ze skrzydeł

Szkoły Podstawowej numer 12. Ponadto
prawie pięćdziesiąt miejsc zostanie przygotowanych w Szkole Podstawowej numer 13 – mówi prezydent Mariola Czechowska, zapewniając, że: – każda z tych
placówek zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb naszych najmłodszych
bełchatowian. Mogę zapewnić, że przedszkolne filie zorganizowane w budynkach
szkół zapewnią to, co przedszkola, czyli odpowiednią edukację, opiekę oraz wyżywienie. Aby oddzielić przedszkolaki od
uczniów szkół podstawowych do każdej
filii będą osobne wejścia. Nowo utworzone oddziały będą miał również odpowiednio przystosowane sale, zaplecze sanitarne i toalety dla dzieci.
Po wprowadzonych w grudniu 2015
roku zmian w ustawie o systemie oświaty, wiele osób zastanawiało się również nad tym jak będzie wyglądała sytuacja w szkołach podstawowych. Zebrane w szkołach deklaracje wykazały, że z
możliwości ponownego zapisania dziecka (rocznik 2009) do klasy pierwszej jako
siedmiolatka skorzystało jedynie sześćdziesięciu dwóch uczniów. Liczba pierwszoklasistów, która pójdzie od przyszłego roku szkolnego do drugiej klasy to siedemset siedemdziesiąt trzy. 
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W czwartek 21 kwietna odbył się strajk w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Protest trwał dwie godziny (od 8:00 do 10:00).
Bezpośrednią przyczyną decyzji załogi bełchatowskiego
szpitala o akcji strajkowej są
niezrealizowane postulaty płacowe. Pisząc wprost, pracownicy nie chcą już dłużej czekać na
podwyżkę wynagrodzenia.

ki oraz gwarancji zatrudnienia. Strona społeczna podkreśla jednak, że ma świadomość
realiów panujących w służbie
zdrowia i nie zamierza upierać
się przy tej kwocie. Jest otwarta
na negocjacje. Problem polega
na tym, że według dyrekcji szpitala aktualna sytuacja finansowa placówki nie pozwala obecnie na podniesienie płac.

Spór zbiorowy z dyrekcją,
w jaki weszło jedenaście związków zawodowych działających
na terenie placówki, trwa już
od 2012 roku. Jego końca jednak nie widać. Ostatnią znaczącą podwyżkę wszyscy pracownicy Szpitala Wojewódzkiego
w Bełchatowie otrzymali przed
siedmioma laty. Od tamtej pory
ich wynagrodzenie było podnoszone jeszcze dwukrotnie,
ale w symboliczny sposób, bo
tak trzeba nazwać wzrost płac
o w sumie 150 zł na przestrzeni
dwóch poprzednich lat.

nia ciała i tym podobnych.

poradni. Sam protest nie polegał jednak tylko na zaprzestaW trakcie dwugodzinne- niu wykonywania obowiązków
go strajku nie było można jed- służbowych. Przed placówką
nak zarejestrować się na wizytę odbyła się też pikieta, w której
do lekarza specjalisty, skorzy- udział wzięli nie tylko pracowstać z badań, czy też z wizyty w nicy ze Szpitala Wojewódzkie-

go im. Jana Pawła II, ale też ich
koledzy z innych miast regionu.
Kiedy w 2012 roku rozpoczynał się spór zbiorowy, związki zawodowe w imieniu pracowników zażądały 1000 zł podwyż-

Ruszają czwartki To oni są „Inwazją Talentów”!
lekkoatletyczne...

Terminy rundy wiosennej:
28 kwietnia - godz. 15:30
5 maja - godz. 15:30
12 maja - godz. 15:30
17 maja - godz. 15:30
19 maja – godz. 15:30
24 maja – godz. 15:30
Miejsce:
Publiczne Gimnazjum nr 4
w Bełchatowie
ul. Witolda Budryka 7
Kontakt:
Bełchatowski Klub
Lekkoatletyczny
p. Agnieszka Morawiec,
tel. 501-060-216

wieści miasta

A uściślając ich wiosenna
runda. Przed uczestnikami teraz strat w cyklu sześciu zawodów. Sportowcy z rocznika 2003
i młodsi - rywalizują ze sobą
w biegu na 60m, 300m, 600m
(dziewczęta), 1000m (chłopcy),
skoku wzwyż, skoku w dal oraz
w rzucie piłeczką palantową.
Każdy uczestnik może startować podczas jednych zawodów
w dwóch konkurencjach (jednej
biegowej i jednej technicznej).
W ciągu całego roku szkolnego
w trakcie rozgrywek zawodnicy
zbierają punkty. Prowadzone są
punktacje w trzech kategoriach
wiekowych (klasy IV, V, VI) oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Ponadto prowadzona
jest punktacja dla nauczycieli.
Zwycięzcy klasyfikacji końcowej Grand Prix wezmą udział
w finale ogólnopolskim w Łodzi (17-19 czerwca 2016 r.). Fi-

nał Ogólnopolski “Czwartków
Lekkoatletycznych” jest jedną z
największych imprez lekkoatletycznych w Europie. Trwa trzy
dni, a corocznie startuje w nim
grubo ponad trzy tysiące zawodników z ponad sześćdziesięciu miast.
Pomysłodawcą “Czwartków
LA” jest Marian Woronin, który przy współpracy ze Stowarzyszeniem “Sport Dzieci i Młodzieży” oraz Fundacją Lekkiej
Atletyki koordynuje ich przebieg w całej Polsce. Każdego
roku honorowy patronat nad
„Czwartkami Lekkoatletycznymi” obejmuje Prezydent RP.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Prowadzenie akcji strajkowej nie oznaczało jednak, że pacjenci zostali bez jakiejkolwiek
pomocy. Organizatorzy protestu zapowiadali wcześniej, że
od godziny 8:00 do 10:00 szpital będzie pracował w systemie ostrego dyżuru. Oznaczało to tyle, że personel medyczny udzielał pomocy osobom w
stanach bezpośredniego zagrożenia życia, ciężkiego uszkodze-

Ostatnią znaczącą podwyżkę, w 2009 roku, przyznano dopiero po wielodniowym strajku
okupacyjnym pielęgniarek i położnych, które gotowe były podjąć nawet strajk głodowy. Czy i
tym razem załoga szpitala będzie musiała podjąć tak dramatyczne kroki? O tym przekonamy się zapewne w najbliższych
dniach, ale po stronie protestujących widać równie wielką determinacją jak wówczas. Jeśli
czwartkowa akcja nie przyniesie skutków, to możliwe jest zaostrzenie protestu. Włącznie z
podjęciem decyzji o strajku generalnym. 

Znamy listę uczestników,
którzy będą reprezentować
Bełchatów w projekcie „Inwazja Talentów”. 20 kwietnia młodzi artyści z rąk prezydent Marioli Czechowskiej odebrali oficjalne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tym międzynarodowym,
artystycznym przedsięwzięciu. Każdy z
uczniów otrzymał też oprawiony, pamiątkowy plakat promujący „Inwazję Talentów”.
Młodzi artyści już za niespełna miesiąc pojadą do Czech

by realizować pierwsze artystyczne projekty. Nie kryją radości, ale na ich twarz widać
też tremę i sporą dawkę emocji przed nieznanym! Gratulujemy całej dziesiątce zwycięzców
i życzymy niezapomnianych artystycznych wrażeń.

Szkoła Podstawowa nr 1
Jakub Rychter, 15 lat,
Publiczne Gimnazjum nr 2
Aleksandra Włodarczyk, lat 11,
Szkoła Podstawowa nr 8
Maja Łukaszewska, lat 10,
Szkoła Podstawowa nr 8
Maria Stachowiak, lat 11,
Szkoła Podstawowa nr 12
Lista uczestników reprezentu- Aldona Kowalska, lat 12,
jących Bełchatów w projekcie Szkoła Podstawowa nr 12
„Inwazja Talentów”:
Izabela Łuczak, lat 13,
Eliza Wrona, 15 lat,
Publiczne Gimnazjum nr 5
Publiczne Gimnazjum nr 1
Natalia Niewierska, lat 14,
Julia Pawlik, 11 lat,
Publiczne Gimnazjum nr 5
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I Otwarte Mistrzostwa Bełchatowa w indywidualnych biegach przełajowych zainaugurowały w naszym mieście projekt Lekkoatletyka dla każdego!

Kontynuacja ogólnopolskiego programu
Balu
Andrzejkowego

tów szkolnych dla dzieci z klas
I-III oraz zajęcia i zawody sportowe dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych. Bełchatowski Ośrodek Lekkiej Atletyki (OLA Bełchatów) organizuje również warsztaty teoretyczne i praktyczne dla liderów nauczania początkowego oraz zainteresowanych nauczycieli. Tematem szkolenia są drużynowe
zabawy lekkoatletyczne. W ramach szkolenia przedstawiciele szkół otrzymują podręczniki
metodyczne i książki specjalistyczne „Lekkoatletyka dla każdego”, materiały żywieniowe w
formie tablic i prezentacji multimedialnej.

przyj
z po
tylko

www.ogloszeniabelchatow.pl

wkrótce informacjeWażniejsze imprezy sporna temat towe organizowane w naszym

mieście w ramach tego projektu, to między innymi:
 I Otwarte Mistrzostwa Bełchatowa w indywidualnych biegach przełajowych 1
 „Zabiegamy o Pamięć” Bieg
Konstytucji 3 Maja – maj 2016 park przy Muzeum regionalnym
w Bełchatowie
 Międzyszkolny Event Szkół
Podstawowych klas I – III. Drużynowe zabawy lekkoatletyczne
– maj/czerwiec 2016.

Lekkoatletyka dla każdego! to realizowany przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki program upowszechniania tego
sportu wśród dzieci i młodzieży. Partnerem tego projektu jest
Prezydent Miasta Bełchatowa i
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. Po podpisaniu w marcu
tego roku drugiego już porozumienia między Miastem Bełcha-

tów, a Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz po akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie kontynuowany w
naszym mieście projekt Lekkoatletyka dla Każdego!.
Prezydent Miasta Bełchatowa i Bełchatowski Ośrodek
Lekkiej Atletyki (OLA Bełchatów) planuje organizację even-

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

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!

wieści z miasta

Oferta ważna od 19.04 do 24.04.2016 r.

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

jedziemy
na wycieczkę!

36999
Rower 26 Eco
Victoria

rama stalowa cieniowana, koła 26”,
osprzęt Eco, 18 B, stopka

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

PRZEPROSINY
My - Grzegorz Baran, Szymon Sawala, Bartosz
Ślusarski - wyrażamy skruchę i szczerze przepraszamy Patryka Rachwała – naszego kolegę i
75zl / osoba
uczestnika Szkoły Trenerów PZPN przy AWF w Białej Podlaskiej za swoje niestosowne, niczym nieuzasadnione oraz karygodne zachowanie w dniu
01.09.2015 r., przed restauracją „Skala” w Białej
Podlaskiej, wskutek którego zniszczeniu uległ samochód stanowiący własność Patryka Rachwała.
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Błędy w nadesłanych wnioskach 500+
Ponad dwa tysiące – już tylu rodziców z Bełchatowa złożyło wnioski do programu 500+, niespełna połowa z nich –
około ośmiuset została złożona droga elektroniczną. Niestety, jak alarmują pracownicy MOPSu bardzo duża ich
część złożona jest wadliwie. To spowoduje opóźnienia w
wydaniu decyzji i ewentualnym wypłacaniu świadczenia.
poza wnioskiem „idzie” za nim
też cała do niego dołączona dokumentacja – wyjaśnia Monika
Wojciechowska

Dlatego dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marianna Bykowska i Monika
Wojciechowska – zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych tej placówki zaapelowały za pośrednictwem mediów do osób, które zamierzają złożyć wniosek za pośrednictwem internetu. – Zdaję sobie
sprawę, że procedura składania
wniosków, zwłaszcza pierwszy
raz, wydaje się skomplikowana, ale wystarczy starannie czytać dokument krok, po kroku i
poświecić mu w skupieniu kilkanaście minut by uniknąć błędów – podkreślała na spotkaniu
dyrektor Bykowska.
Jakie błędy najczęściej po-

pełniają wnioskujący? Oto ich
niechlubna lista:
 wnioski składane są do niewłaściwego organu. Niestety
spora ilość winsoków, która już
wpłynęła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzi od rodziców mieszkających
w gminie Bełchatów. Tam z kolei obsługą programu 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - Składając
wniosek należy wybrać czy jest
to gmina czy miasto Bełchatów, ta pozornie drobna różnica generuje olbrzymie kłopoty. W tej chwili pracownicy placówek są zobligowani do wzajemnego przesyłania sobie dokumentów, to ogrom pracy, bo

 kratki do zaznaczania, bardzo
często zostają niewypełnione
 braki w stosownych oświadczeniach. Najczęściej brakuje
tych dotyczących działalności
gospodarczej bądź oświadczeń
nie podlegających opodatkowaniu – we wnioskach elektronicznych w ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko, takie oświadczenie może wypełnić tylko osoba wnioskująca,
czyli mama bądź tata. - Natomiast przypominam, że takie
oświadczenie muszą składać
wszyscy pełnoletni członkowie
rodziny, czyli nie tylko drugi rodzić, ale także rodzeństwo, na
które już nie przysługuje świadczenie z Programu 500+, ale pozostaje na utrzymaniu rodziców – tłumaczy Monika Wojciechowska. Druki wszystkich
oświadczeń można pobrać ze
strony internetowej MOPSu, w
zakładce 500+, najlepiej je wydrukować, wypełnić i załączyć
jako skan do składanego wniosku.

 błędy w składach rodziny. Jak
alarmują pracownicy obsługu-  „nie bawmy się” też w wysyłający program 500+ nagminnym nie wniosków, bo system przyjbrakiem są kompletne informacje o rodzinie, nie są podawane
wszystkie dzieci, tylko wpisywane są te, na które rodzić składa wniosek. Często wnioskujący zapominają o wpisaniu informacji o drugim rodzicu

muje każdy wysłany dokument,
potem każdy z nich jest przez
pracowników
obsługujących
Program 500 + weryfikowany,
a to zabiera czas… Pracownicy
MOPSu wskazują, że rekordzista wysłał siedem wniosków
Pracownicy MOPS podkreślają, że lepiej na wypełnienie
dokumentów poświęcić kilka
minut więcej i zrobić to dobrze,
nie narażając się na procedurę uzupełnienia dokumentów.
- Wszystkie wnioski muszą być
sprawdzone, jeśli są w nim braki formalne jesteśmy zobligowani do wysłania wezwania pisemnego. Na ten moment staraliśmy się to robić telefonicznie, no ale nie w każdym przypadku jest to możliwe, poza
tym jesteśmy zobowiązani zachować ścieżkę administracyjną, a terminy uciekają…Im później ktoś zgłosi się do wyjaśnienia, tym później będzie podjęta
decyzja i później będzie wypłacone świadczenie – podkreśliła Marianna Bykowska kończąc
spotkanie. 

Komunikat MOPS dotyczący wydawania
decyzji na świadczenie wychowawcze w
ramach Programu „Rodzina 500+”

 niedokładność w wypełnianiu formularza, czyli powtarzający się ten sam numer PESEL
u różnych członków rodziny,
poprzekręcane cyfry, literówki w nazwiskach. Rzecz bardzo
istotna, na którą też często napotykają pracownicy MOPS –
brak polskich znaków. Nie wiedzieć czemu wnioskujący nie
wpisują polskich liter, a przecież to bardzo często zmienia
nazwisko. Dokumenty uzupełniamy w języku polskim z ca-

www.ogloszeniabelchatow.pl

 wnioski składane są przez
obojga rodziców. - Jednego dnia
wniosek złoży mama, zda sobie
sprawę, że wkradł się jakiś błąd
i następnego dnia wniosek składa tata. Jesteśmy zobligowani poprzez ustawę, przyznać
świadczenie pierwszemu z rodziców, który wniosek złożył, jeśli więc mama złożyła wniosek
z wadami, to świadczenie automatem będzie przyznawane jej,
będzie ona jednak wezwana do
uzupełnienia wadliwie złożonego dokumentu – zaznacza Monika Wojciechowska

łym „dobrodziejstwem” jego pisowni

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci termin na wydanie decyzji w
sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program „Rodzina 500+”) wynosi trzy miesiące od
dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

a
Umów się nen
ę!

bezpłatną wyc

tel. 695 955 538

wieści z miasta

Prosimy
o cierpliwie
oczekiwanie
na wydanie decyzji w

OKNA
PCV 
DRZWI (zewnêtrzne
i wewnêtrzne)
sprawie
świadczenia wychowawczego. Po wydaniu dePARAPETY

ROLETKIwnioskodawca zostanie telefoniczne powia
cyzji każdy
¯ALUZJE

domiony
o możliwości jej odbioru w Punkcie Obsługi
OGRODY ZIMOWE

Program
„Rodzina 500+” (pokój nr 1 - budynek B UrzęI ORAN¯ERIE
du Miasta Bełchatowa, wejście od ul. Mielczarskiego).

reklama

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Początek walki o brąz
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Już 21 i 22 kwietnia w bełchatowskiej hali „Energia” PGE Skra rozegra dwa pierwsze mecze w rywalizacji o brąz Mistrzostw Polski sezonu 2015/16. Przeciwnikiem żółto-czarnych na ostatnim etapie zmagań w
PlusLidze będzie LOTOS Treﬂ Gdańsk.

Zostawmy jednak przeszłość
i skupmy się na ostatnim wyzwaniu jakie stoi przed PGE
Skrą w sezonie 2015/16. Jest nim
walka o najniższym stopień podium Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Stawką
tej konfrontacji są nie tylko brązowe medale, ale też prawo gry
w eliminacjach przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W ostatnich
dniach Europejska Konfederacja Siatkówki (CEDV) przedstawiła reformę tych rozgrywek.
Zakłada ona m.in. wprowadzenie eliminacji na wzór piłkarskiej
Champions League. W przypadku Polski udział w fazie grupowej zapewniony będą miały tylko dwie najlepszy drużyny. Wiemy już, że będą to ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovia
Rzeszów. Trzeci klub wystąpi w
kwalifikacjach. O to właśnie bój
stoczą bełchatowianie. Ich przeciwnikiem będzie LOTOS Trefl
Gdańsk.
Rywalizacji w tzw. małym finale PlusLigi będzie rozgrywana w myśl zasady best-of-five, a

więc do trzech zwycięstw. Dwa
pierwsze mecze rozegrane zostaną w bełchatowskiej hali
„Energia”. Dojdzie do nich 21 i 22
kwietnia, a więc już w najbliższy
czwartek i piątek. Później rywalizacja przeniesie się nad może,
gdzie w „Ergo Arenie” będziemy
świadkami meczu numer trzy 26
kwietnia i ewentualnej czwartej
potyczki dzień później. Wszystkie wspomniane pojedynki rozpoczynać się będą o godzinie
18:00 i będą transmitowane na
sportowych antenach telewizji
Polsat. Podobnie jak ewentualne decydujące starcie, które rozpocznie się o 14:45 w niedzielę 1
maja. Jego gospodarzem będzie
PGE Skra Bełchatów.
Zmagania o brąz są często
nazywane również finałem pocieszenia. Coś jest na rzeczy i w
tym sezonie. W końcu oba klubu miały zdecydowanie większe
ambicje, sięgające złota Mistrzostwo Polski. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, co do tego, że
i najniższy stopień podium walczyć będą na poważnie. To zapowiada nam – przynajmniej trzy
– znakomite widowiska siatkarskie.
Nie może być inaczej. Przecież na parkiecie pojawi się plejada gwiazd ze złotymi medalistami ostatnich Mistrzostw
Świata oraz szeregiem zawodników, którzy w swoich drużynach narodowych mają status
nie tylko podstawowych graczy,
ale wręcz gwiazd. Wlazły, Wrona, Kłos, Conte, Uriarte i Lisinac
czy Mika, Troy i Schwarz – to są
siatkarze dla których przychodzi się na hale lub zasiada przed
telewizorem. To, że zagrają o
brąz, a nie złoto nie ma żadnego znaczenia.

ty seta zwyciężyli bełchatowianie. W lutym rewanż, w takim
samym stosunku, wzięli gdańszczanie. Emocji w tych pojedynkach zbyt wiele nie było, ale stało się tak, bo w obu przypadkach jedna z ekip przeżywała
akurat swój słabszy moment w
sezonie. Obecnie trenerzy obu
drużyn mieli trochę czasu na
spokojne przygotowania, więc
powinniśmy być świadkiem naprawdę zaciętych konfrontacji.

- Teraz musimy skupić się
na walce o brązowy medal, bo
czwarta pozycja to najgorsze
możliwe miejsce. W tym sezonie
nie możemy już zdobyć mistrzostwa, ale musimy zawalczyć o
W tym sezonie byliśmy brązowy medal – zapowiedział
świadkami dwóch bezpośred- trener PGE Skry, Philippe Blain.
nich starć PGE Skry z LOTOWynik tej rywalizacji może
S-em Treflem. W obu przypadkach wygrywali gospodarze. być kluczowy dla oceny całego
Najpierw w listopadzie bez stra- sezonu w wykonaniu żółto-czar-

nych. Zwycięstwo w Pucharze
Polski i godna postawa w Lidze
Mistrzów, gdzie Wlazły i spółka jako jedyni w stawce potrafili pokonać triumfatora tych rozgrywek Zenit Kazań, warto docenić. Jeśli zostanie to poparte
jeszcze trzecim miejscem to sezon będzie można uznać za naprawdę udany.
Sprzedaż biletów na dwa
pierwsze mecze z LOTOS-em
Treflem Gdańsk ruszyła w śro-

dę 13 kwietnia. Bilety trafiły do
stałych punktów dystrybucji, a
więc do oficjalnego sklepu klubowego w hali „Energia” oraz
na klubową wyspę handlową w
„Galerii Olimpia”. Ponadto wejściówki można nabyć za pośrednictwem portalu internetowego
– www.ticketik.pl. Ponadto swoją ważność zachowują karnety
zakupione na rundę zasadniczą
PlusLigi.

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nie udało się podopiecznym
Philippe Blaina wygrać trzech
ostatnich spotkań sezonu zasadniczego w stosunku 3:0 i teraz czeka ich walka o brąz. Do
szczęścia zabrakło bardzo niewiele, bo wszystko rozbiło się
o przegraną partię z BBTS-em
Bielsko-Biała w ostatniej kolejce
zmagań. Po dwudziestu sześciu
seriach gier, o tym kto zagra w finale, zdecydował dosłownie jeden set! Jest to zresztą przyczynek do dyskusji o systemie rozgrywek PlusLigi na przyszłość,
bo czymś nienormalnym jest, że
drugim kryterium po punktach
jest stosunek setów, a nie liczba
zwycięstw, jak to jest w przypadku wielu największych imprez
siatkarskich na całym świecie.
Ba, w niektórych z nich liczba
zwycięstw jest nawet ważniejsza
niż liczba zgromadzonych punktów.

B.B.

ka
gotów
od ręki

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

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

147.000

internetowych kibiców!
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Kłos i Wrona z powołaniami Konrad Piechocki
którzy zakończą już sezon ligowy rozpocznie się
już 27 kwietnia od badań
w Warszawie. Kolejni kadrowicze będą do nas dołączać w Spale od początku
maja, gdzie będziemy pracować od 14 lub 15 maja.
Potem zagramy w Memoriale Huberta Wagnera w
Krakowie a po jego zakończeniu polecimy do Japonii na olimpijskie kwalifikacje – poinformował o
planach na najbliższe tygodnie Stephane Antiga.

W sumie sztab szkoleniowy naszej drużyny narodowej, w którego skład wchodzi też
Philippe Blain, po konsultacjach z Wydziałem Szkolenia PZPS i
po akceptacji Zarządu PZPS, powołał na
pierwsze zgrupowanie
w sezonie dwudziestu zawodników. Spotkają się oni w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w
Spale.

Pełna lista powołanych: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Paweł Woicki, Bartosz Bednorz, Rafał Buszek, Michał Kubiak, Mateusz Mika, Artur Szalpuk,
Wojciech Żaliński, Mateusz
Bieniek, Karol Kłos, Marcin
riale Huberta Jerzego Wagnera
(17-19 kwietnia), gdzie pojawią Możdżonek, Piotr Nowakowsię też reprezentacje Bułgarii, ski, Andrzej Wrona, Łukasz Wiśniewski, Jakub Jarosz, Dawid
Serbii i Belgii.
Konarski, Bartosz Kurek, Piotr
Dopiero po tym turnieju po- Gacek, Paweł Zatorski.
znamy ostateczny skład na toTo tam rozpoczną się przy- kijski turniej eliminacyjny (28
Poza Karolem Kłosem i Angotowania do pierwszego i na maja – 5 czerwca), w którym drzejem Wroną, którzy są obectym etapie najważniejszego wy- poza biało-czerwonymi o olim- nie zawodnikami PGE Skry
zwania, jakim jest wywalczenie pijskie bilety powalczą Francja, oraz Bartoszem Bednorzem,
kwalifikacji olimpijskiej pod- Kanada i Wenezuela oraz cztery który został wypożyczony z Bełczas turnieju interkontynental- drużyny narodowe zrzeszone w chatowa do Olsztyna, w kadrze
nego, który zostanie rozegrany azjatyckiej federacji (Iran, Chi- znalazło się jeszcze sześciu siatw maju w Tokio. Najpierw jed- ny, Australia i Japonia).
karzy związanych w przeszłości
nak z tego szerokiego grona wyz bełchatowskim klubem. 
łoniona zostanie czternastka,
– Pierwsza część zgrupoktóra weźmie udział w Memo- wania z udziałem zawodników,
B.B.

z rekomendacją ŁZPS
Konrad
Piechocki jest trzecim oficjalnie zgłoszonym
kandydatem na fotel sternika polskiej
siatkówki.

W niedzielę 10 kwietnia odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej. Podczas niego wybrano nie tylko
nowego prezesa, ale też wskazano kandydata na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Został nim prezes PGE Skry
Bełchatów, Konrad Piechocki.
Wybory nowego prezesa
PZPS odbędą się już 7 czerwca. Wiadomo, że swojej misji
kontynuował nie będzie obecny prezes związku Paweł Papke. Obecny Zarząd PZPS jako
swojego kandydata wytypował
Jacka Kasprzyka, prezesa Profesjonalne Ligi Piłki Siatkowej
(PLPS), która sprawuje pieczę
na PlusLigą i OrlenLigą. Swój
start ogłosił też Witold Roman.

Ponadto wybrano prezesa wojewódzkiego związku
na lata 2016-2020.
Został nim Marek
Hertel. Zastąpił on
zasłużonego Bogusława Adamskiego,
któremu przyznano tytuł Honorowego Prezesa
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
Powołano również nowy Zarząd ŁZPS w skład którego weszli: Wiceprezes KPS Skry Bełchatów – Grzegorz Stawinoga,
Koordynator Sekcji Młodzieżowych EKS Skry Bełchatów Artur Surgut i Sekretarz Rady
Nadzorczej KPS Skry - Andrzej
Lewandowski, który przewodniczył obradom.
Poza tym Dyrektor Biura
Zarządu KPS Skry Bełchatów
- Nina Rechenek, została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
ŁZPS. 
B.B.

Pierwsza wygrana Brunatnych
W niedzielę 10 kwietnia PGE
GKS Bełchatów podejmował
na swoim stadionie drużynę Zagłębia Sosnowiec. Spotkanie
to zakończyło się wygraną biało-zielono-czarnych w stosunku 2:0. Było to pierwsze zwycięstwo „Brunatnych” w rundzie
wiosennej.
Do meczu z Zagłębiem Sosnowiec bełchatowianie przystępowali po trzech kolejnych
porażkach i z zaledwie jednym
punktem wywalczonym na boisku w czterech meczach na
wiosnę. Za faworyta tej potyczki uznawany był rywal z województwa śląskiego, który zajmował wysoką czwartą pozycję
w tabeli I ligi, a jeszcze niedawno jak równy z równym walczył
w półfinale Pucharu Polski z Lechem Poznań, aktualnym wciąż
mistrzem naszego kraju.
Podopieczni Rafała Ulatowskiego stanęli jednak na wysokości zadania i rozegrali swój
najlepszy mecz w tym roku. Co
najważniejsze zakończyło on się
wygraną i tym samym zdobycie pierwszego kompletu punktów w rundzie wiosennej. Wynik
otworzył Vaclav Cverna, który wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego i
głową skierował piłkę do bramki gości. Później swoje szanse
mieli jedni i drudzy, ale żadna

w końcówce ustawiły nam ten
mecz – opowiadał po mecz Rafał Ulatowski.

fot. arkadiuszmodlinski.com

www.ogloszeniabelchatow.pl

W piątek 15 kwietnia trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn Stephane
Antiga podał do wiadomości publicznej nazwiska zawodników, którzy
znaleźli się w kadrze na
zgrupowanie otwierające sezon reprezentacyjny. W tym gronie znaleźli się dwaj środkowi
PGE Skry, Andrzej Wrona i Karol Kłos.

sport
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ze stron nie potrafiła ich wykorzystać. Już w doliczonym czasie gry wynik ustalił, asystujący
przy pierwszym golu, Petr Zapalac, który popisałeś się fenomenalnym uderzeniem z własnej połowy, wykorzystując fatalny błąd bramkarza przyjezdnych.
- Idąc po rozum do głowy
musieliśmy coś zmienić. Wyszli-

śmy pressingiem bez żadnego
kunktatorstwa. Zmiana Damiana Szymańskiego na Szymona
Zgardę wymuszona kontuzją
była fajnym posunięciem. Dodała jakości w środkowej strefie boiska. Zwycięstwo cieszy.
Powróciło do nas szczęście. Na
jesieni konstruowaliśmy akcje,
a bramki zdobywaliśmy po stałych fragmentach. Vacek Cverna i szczęście Petra Zapalaca

w praktyce nie do odrobienia.
Biało-zielono-czarni muszą się
natomiast skupić na walce o
utrzymanie, bo ich przewaga
nad strefą barażową to zaledwie pięć oczek.

Niespełna tydzień później,
w piątek 15 kwietnia, bełchatowianie wybrali się do Gdyni na
mecz z liderem I ligi, Arką GdyJuż w najbliższą sobotę (23
nia. Ponownie zagrali na więcej kwietnia, godz. 17:00) na staniż przyzwoitym poziomie, ale dionie przy ul. Sportowej „Brutym razem nie wystarczyło to natni” zmierzą się z MKS-em
nawet do remisu. Gospodarze Kluczbork, jedni z bezpośredprący do Ekstraklasy zwycięży- nich rywali w walce o ligowy
li 2:1, po bramkach wypożyczo- byt. Tydzień później czeka ich
nych z klubów najwyższej kla- wyjazd na mecz z Pogonią Siesy rozgrywkowej, Dariusza For- dlce (30 kwietnia, godz. 19:00),
melli i Mateusza Szwocha. Ho- która zajmuje obecnie ostatnie
norową bramkę dla „Brunat- bezpieczne miejsce.
nych” z rzutu karnego zdobył
Patryk Rachwał.
To właśnie te dwa najbliż
OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
sze pojedynki są kluczowe w
PARAPETY

Po 26.
seriach gier, na osiem kontekście przyszłości zespoROLETKI

kolejek 
przed
¯ALUZJE końcem, PGE łu. Komplet punktów zapewni
GKS Bełchatów
zajmuje dzie- drużynie spokój. Ich brak może
OGRODY ZIMOWE

siątą pozycję
w
stawce.
Stra- wprowadzić nerwową atmosI ORAN¯ERIE
ta do miejsca dającego awans ferę. 
wynosi już 18 oczek, więc jest
B.B.
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę pod zabudowę 7ar w
Bełchatowie. Cena 85tys.
Tel. 609-447-864
Sprzedam działki w Miłakowie/Monikowie
(10km od Bełchatowa) -1,14ha i 20ar
Tel. 504-217-428
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Działkę budowlaną w Bełchatowie - centrum, sprzedam. 1050m2 szerokość
23m. Woda,prąd. Cena 147 000.
Tel.(44) 737 03 86 po godzinie 16
Sprzedam działki budowlane po 1500m2
każda. Miejscowość Janów.
Tel. 605-608-304

Przegląd Bełchatowski

Sprzedam dom jednorodzinny piętrowy o
pow. 118M2, ok. 130m2 z piwnicą na działce 450m2 lub zamienię na mieszkanie w
bloku do 50m2(dwupokojowe na niskim piętrze. Cena min. 450tys.
Tel. 505-048-187, 508-478-272
Sprzedam mieszkanie M-4, pow. 65m2, do
remontu, os. Dolnośląskie 201, IIIp. Cena
120tys.
Tel. 601-352-552
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny. Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Sprzedam działkę rolno-bud. 35 ar.
12.50zł/m2 Nowy Janów gm.Kluki. Woda
i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam działkę w Kielchinowie powierzchnia 44 ary cena 100 tys do negocjacji.
Tel. (44) 632-58-99

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

Do wynajęcia pawilon handlowy na
targowisku miejskim w Bełchatowie,
pow. 30m2. Pawilon znajduje się w
głównej “alei mięsnej”.
tel. 515-053-615
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 127 m2 na parterze - Bełchatów,
Kościuszki.
Tel. 601-375-438

Sprzedam działkę w Kuźnicy Kaszewskiej o
pow. 3000m2, 10km od Bełchatowa. Działka ogrodzona, prąd, woda na działce. Wydane warunki zabudowy.
Tel. 607-087-212

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

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

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

Sprzedam działki rolno-budowlane na obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha) w Danielowie, położone w pobliżu zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20

Nowe stemple budowlane o długości 3,10m
ilosc 300szt. -cena do uzgodnienia.
Tel. 600-011-381

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 38ar,
Wólka Łękawska, woda i prąd podłączone.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 605-307-575

Sprzedam działkę w ogródkach działkowych „Poziomka” z murowaną altanką w
dobrym miejscu położona i ogrodzona.
Tel. 609-319-853
Sprzedam działkę budowlaną z lasem o
pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w
pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje się Góra Kamieńsk. Działka w cichej okolicy. Istnieje
możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w
centrum Bełchatowa. Pow. 180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o
pow. użytkowej 175m2, a mieszkalnej 109
lub zamienię na mieszkanie w bloku o pow.
60-70m2(poza parterem i poddaszem).
Tel. 500-157-560

Sprzedam nowe okno plastikowe o wymiarach 150x150 kolor na zewnątrz ciemny
dąb, a wewnątrz biały,cena 550zł,
Tel. 792-077-480
Toaletę drewnianą na budowę
Możliwość dowozu.
Tel. 660-513-894
Sprzedam tapczan młodzieżowy o wymiarach 200x70 po złożeniu. Kolor pomarańcz z beżem, pod spodem pojemnik na pościel, stan bardzo dobry, cena
150zł,
Tel. 792-077-480
Ławę rozkładaną , szafkę narożną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna
częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551
Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Sprzedam nowy rower damski, koła
26, czarny, z koszykiem, 400pln.
Tel. 604-515-782
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz. 0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051

PRACA
Zatrudnię pracownika do ociepleń.
Tel. 609-777-255
Panowie wykładanie towaru. Umowa zleceni. Paca stała. Wymagana książeczka sa-

Firma Handlowa zatrudni HANDLOWCA
ze znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego oraz doświadczeniem Praca
okolice Tomaszowa Maz. CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Firma Handlowa zatrudni SPEDYTORA ze
znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca
okolice Tomaszowa Maz. CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Poszukuję opiekunki dla osoby starszej.
Tel. 605-071-623, 602-852-113
Apteka w Bełchatowie zatrudni mgr farmacji
w pełnym wymiarze godzin.
tel. 698-930-434
Hurtownia blach poszukuje kierownika do
punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny
szuka dodatkowej pracy w systemie prowizyjnym, bez wymiaru czasowego. Prócz
MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.
Tel. 881-689-953
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
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje się
dzieckiem lub osobą starszą w każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza lub
kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA
Sprzedam Mazdę Premacy DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000 km,Moc
kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi
, Centralny zamek , Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie kierownicy , Poduszki powietrzne
x 4 , Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy właściciel w Polsce - sprowadzony z
Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834
Sprzedam Volkswagena Sharan 2007r.,
poj. 1,9TDI, 115KM, klimatronik, ABS/ESP,
centralny zamek, el. szyby i lusterka, tempomat i kierownica wielofunkcyjna, 8 poduszek powietrza, parktronic, alufelgi+komplet
kół z oryginalnymi kołpakami, 7 osobowy,
hak, roleta cerata.
Tel. 726-325-664
Skup aut 2zł za kg.
Tel. 793-671-384
Skup samochodów do wyzłomowania.
Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP - wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2

PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim”
już od 67zł/netto(format wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę WWW
po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
Twój piękny ogród -Twój relaks.
Kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża, zasadzanie, przycinanie
drzew, architektura ogrodowa, pielęgnacja
roślin kwitnących, strzyżenie trawników.
20 lat doświadczenia! 100% zadowolenia. Oferta dla instytucji publicznych, szkół,
osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-montaż nowych instalacji elektrycznych,
-tzw. biały montaż czyli montaż wszystkich
opraw oświetleniowych, łączników, gniazdek, taśm led,
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideodomofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko pojętym
instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz gwarancji na
wykonane prace.
www.trego-instalacje.pl
Tel. 515-098-068
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie,
docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
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
Remonty, budowy, docieplenia, kostka, dachy, wykończenia od A do Z, ogrodzenia
różnego rodzaju, wypożyczalnia budowla-

na i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

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

KOREPETYCJE
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
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tel. 790-40-45-99

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
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509

SPRZEDAM

nepidowska. Carrefour Bełchatów.
Tel. 797-018-228

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działki budowlane o pow.
1,098m2 do 1548m2 Dobrzelów gm. B-tów.
Działki znajdują się w odległości 2,5km centrum administracyjnego handlowego Bełchatowa. Działki pięknie położone. W Dobrzelowie przy ulicy bocznej od drogi Dobrzelów-Zawady. Działki objęte są warunkami zabudowy na budowę domów jednorodzinnych. Cena zawiera udział w drodze wewnętrznej. W granicy działek pełne uzbrojenie: woda, prąd, kanalizacja wykonana 2014, gaz(w trakcie prac projektowych) w sąsiedztwie nowo wybudowane
domy jednorodzinne.
Tel. 609-397-476

Posiadam do wynajęcia dwa lokale
przy salonie fryzjerskim na ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227
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8% VAT

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

NAPOJE W ASORT.
HORTEX 1,75L

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto

l WINIARY POMYSŁ NA PAPIRUS ZIOŁA, CZOSNEK,PAPRYKA,
POMIDORY SUSZONE 23/24,4G
l WINIARY POMYSŁ NA ŻEBERKA HIRES, KARKÓWKA Z ZIEMNIAKAMI, KURCZAK Z CZOSNKIEM,KURCZAK Zmoskitiery
PAPRYKĄ,

roletki 
¿aluzje
SKRZYDEŁKA Z MIODEM 28/30G

1,99 zł

2,99 zł
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PROMOC

OFERTA WAŻNA od 25.04-8.05.2016r

LODY GRYCAN W ASORT
GRYCAN 500ML

ŻYWIEC 0,33L 1,39 zł

a
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ul.
E.

JAGA MIX

Pla

te

r

ul.

6,90 zł

WODA NIEGAZOWANA MASKOTKA

PARKING

TRANSPORT
tel. 506-140-483, 601-956-444

BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

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

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

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

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

