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Nowi właściciele
Słoku i Bawełnianki.
str. 2 i 5 Co oznaczają te zmiany?

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY DLA KLIENTÓW

P³yta
Z TĄ REKLAMĄ UPUST DO 20%
NA ROLETKI MATERIAŁOWE
gipsowo-kartonowa

TRANSPORT

x 2500 mm

Seria drzwi Zeta

PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Zamów w naszych salonach OKNA,
Rabat na
a w prezencie otrzymasz
Kartê Rabatow¹ Klienta
pod³ogê w

salonie

płoty, kantówki, pergole...

www.gpsystem.pl Bełchatów, ul. Lipowa 1c, tel. 506 117 692
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Byli koledzy zdemolowali

W kwietniu tego roku pojawiła się informacja, że ﬁrmie Elbest w końcu udało się
znaleźć chętnych na Ośrodek Wypoczynkowy Słok. Dziś już wiemy, że nowym właścicielem została spółka, której wiceprezesem jest znany w Bełchatowie biznesmen i W nocy z 31 sierpnia na 1 września w Białej Podlaskiej trzej byli piłkarze
prawnik Marcin Rzepecki.
PGE GKS-u Bełchatów zniszczyli samochód Patryka Rachwała. Do zda-

auto piłkarza GKS-u Bełchatów

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Słok w nowych rękach

rzenia doszło podczas, organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej,
kursu trenerskiego dla wybitnych zawodników, w którym uczestniczyła cała
wspomniana czwórka.
W nocy 1 września zaparkowany na hotelowym parkingu
samochód Patryka Rachwała
został poważnie uszkodzony.
Straty zostały wstępnie oszacowane na 25 tysięcy złotych.
Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kilka kamer monitoringu, dzięki czemu wiemy,
co dokładnie się stało. Luksusowy Mercedes CLA został po
prostu skopany. Wiemy też kto
jest za to odpowiedzialny. Są to
trzej byli piłkarze „Brunatnych”
- Bartosz Ślusarki, Szymon Sawala i Grzegorz Baran. Wszyscy
przyznali się zresztą do brania
udziału w tym zdarzeniu.

Spółka „Słok”, bo taką nazwę nosi nowy właściciel ośrodka, nabyła blisko 30 hektarów
gruntów wokół zbiornika wodnego wraz ze znajdującą się na
nich infrastrukturą. W jej skład
wchodzą między innymi: domki
wypoczynkowe, boiska sportowe, estrada, parkingi czy wiaty.
W sumie przeszło trzydzieści
budynków i budowli. Kwota
transakcji nie została podana
do publicznej wiadomości ze
względu na tajemnicę handlową, ale znana jest cena minimalna z przetargu, która nieznacznie przekraczała 1,5 miliona
złotych.

Cała trójka też publicznie
przeprosiła obecnego kapitana
bełchatowskiej drużyny i ma
nieskrywaną nadzieję, że ten
wycofa oskarżenie. Na to się
jednak nie zanosi. Przynajmniej
na terenie ośrodka pojawią się tak wynika z pierwszych deklaznowu plażowicze. Na ten czas racji poszkodowanego. Trzej
planowane jest m.in. otwarcie gracze usłyszeli już zarzut zniszkąpieliska, plaży czy przysta- czenia mienia. Kara jaka im groni. Z terenu ośrodka znikną na zi to nawet 5 lat pozbawienia
pewno domki drewniane, któ- wolności. Poza tym najpewniej
re już zostały wystawione na zostaną też wyrzuceni ze Szkoły Trenerów, a ich zachowaniem
sprzedaż.
zajmie się związkowy Wydział
Nowi właściciele mają w Dyscypliny. Zapowiedział to już
prezes PZPN Zbigniew Boniek.
planach budowę domków wypoczynkowych z prawdziwego
Sprawa ta rzuca też nowe
zdarzenia, które będą funkcjoświatło na to co działo się w szatnalne przez cały rok. Mają być
ni biało-zielono-czarnych w poone sprzedawane razem z działprzednich rozgrywkach. Tłem
kami. Jest to jednak perspektywa dosyć odległa, bo przynajmniej dwóch-trzech lat.

Nabywcy mają konkretne
plany odnośnie przyszłości Słoku. Na przestrzeni kilku najbliższych lat chcą zainwestować
nawet kilkanaście milionów
złotych, żeby przywrócić temu
miejscu dawny blask. Niewykluczone, że już w 2016 roku

Dla mieszkańców Bełchatowa i okolic kolejną dobrą informacją jest ta, że nowi właściciele nie zamierzają z ośrodka
uczynić miejsca tylko dla wybranych. Ma on mieć charakter
otwarty i służyć lokalnej społeczności. 

Nagrania z monitoringu pokazują osoby skaczące po aucie Patryka Rachwała

wydarzeń z początku września
tego roku jest sytuacja jaka
miała miejsce po przegranym w
fatalnym stylu meczu Pucharu
Polski (0:5 z Piastem Gliwice)
w październiku 2014. Okazało
się, że kilku piłkarzy przed tym
starciem po prostu zabalowało.
Nałożone zostały na nich kary
finansowe. Już w rundzie wiosennej – ze względu na wyniki – pracę stracił Kamil Kiereś.
Później wrócił jednak do klubu,
żeby ratować go przed spadkiem. Swoje nowe rządy rozpoczął od odsunięcia od składu
czterech zawodników. Antybohaterów tego tekstu oraz Błażeja Telichowskiego. Jak to często

bywa w takich przypadkach,
w grupie zaczęło się szukanie
donosiciela. Za głównego winowajcę uznano podobno właśnie
Patryka Rachwała.
Trudno się dziwić, że przy takiej atmosferze w szatni, zespół
przestał po prostu należycie
funkcjonować i pomimo bardzo
udanego początku rozgrywek
nie zdołał utrzymać się w elicie.
Dziś barw PGE GKS-u z
tego grona broni już tylko Patryk Rachwał. Pozostali opuścili
klub po spadku z Ekstraklasy i
występują obecnie w klubach I
ligi. 

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Makulaturę wymienią na drzewka
3 października 2015 roku od godz. 9:00 na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Bełchatowie odbędzie się kolejna edycja „Drzewka za makulaturę”, w ramach której urzędnicy obdarują mieszkańców powiatu bełchatowskiego drzewkami.

- Zapraszam serdecznie
mieszkańców powiatu do udziału w naszej akcji, która z roku
na rok cieszy się coraz większą
popularnością – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Jedna tona zebranej makulatury to 17 uratowanych od wycięcia drzew.
W dotychczasowych edycjach
akcji zebrano łącznie ponad 129
ton makulatury, dzięki czemu
od wycięcia uratowano 2193
drzewa.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Każdego roku akcja starostwa gromadzi tysiące setki mieszkańców powiatu

Na konferencji
prasowej do udziału
w akcji „Drzewko
za makulaturę”
zapraszał Waldemar
Wyczachowski,
starosta bełchatowski
oraz Wiesław
Gołębiowski
z bełchatowskiego
Nadleśnictwa

thuja smaragd, wierzba Hacuro Nishiki, hortensia bukietowa, jałowiec pospolity Arnold,
śliwka i czereśnia. Współorganizatorem akcji będzie również
firma EKO-REGION, która odbierze makulaturę, którą przyniosą mieszkańcy.

W 2014 roku do uczestników V edycji akcji trafiło blisko 11.000 sadzonek drzew i
krzewów. W akcji uczestniczyło
około 3.500 osób. Zebrano 22
tony makulatury, dzięki czemu od wycięcia uratowano 374
drzewa 

mogą być u każdego , szczególnie
zalecane są w przypadkach :
- braku pojedynczego lub kilku
zębów
- całkowitego bezzębia
- nietolerancji protez tradycyjnych
- braku kilku zębów, zwłaszcza
przy brakach skrzydłowych (braku
zębów z tyłu )
Szczególnie zadowoleni są pacjenci
w przypadkach bezzębia, gdy zastosowanie dwóch implantów w znakomity sposób poprawia utrzymanie
protezy całkowitej szczególnie w
żuchwie.
W naszej praktyce stosujemy trwałe
implanty najwyższej jakości.

Budowa implantu – krótkie, obecność szerokich platform
poziomych zapewnia
taką samą
powierzchnię połączenia co tradycyjne długie implanty. Dzięki
umiejscowieniu implanty 2-3 mm
pod kością unikamy problemu
zaniku wyrostka zębodołowego w
późniejszym czasie.
Korona na implancie połączona
jest bez jakiejkolwiek śruby, dzięki
czemu nie mamy ryzyka pęknięcia, złamania, odkręcenia się jej.
Idealnie szczelne połączenie
stożkowe gwarantuje doskonałą
szczelność korony z implantem.

Dlaczego BICON ?
Ulubionym naszym systemem jest
amerykański system implantologiczny BICON – znany już od 30 lat.
Stosowane na całym świecie. Te
implanty
maksymalnie
chronią
struktury anatomiczne , dzięki czemu unikamy dodatkowych zabiegów
chirurgicznych takich jak podnoszenie dna zatoki szczękowej czy
inne zabiegi augmentacyjne .
Specjalnie opracowany kształt imKiedy zalecana
plantu BICON ,,plateau ,, pozwala
jest implantacja?
Zabiegi zasadniczo wykonywane na doskonałą integrację z kością.

System BICON to estetyka,
funkcjonalność i prostota w jednym. Zgromadzone doświadczenia i badania kliniczne prowadzone przez 30 lat czynią go jednym
z lepiej udokumentowanych systemów implantologicznych.
Dla zapewnienia kompleksowości
i większej dostępności naszych
usług stosujemy również inne
systemy implantologiczne.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

PIĘKNY UŚMIECH
Utrata zęba lub kilku
zębów nie musi oznaczać tragedii. Niepełny
uśmiech, trudności w
żuciu pokarmów, ogólny
dyskomfort to w stomatologii przeszłość.

wieści z powiatu

Zasady udziału w akcji są
proste: każdy uczestnik, który
przyniesie do 5 kg makulatury
dostanie jedną sadzonkę, natomiast powyżej 5kg – 4 sadzonki
– dwie z nadleśnictwa, dwie ze
starostwa.
- Jak co roku włączamy się
do udziału w tej proekologicznej akcji – mówi Wiesław Gołębiowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów.
- Przekażemy ponad pięć tysięcy sadzonek sadzonek drzew i
krzewów następujących gatunków: sosna, dąb, świerk, modrzew, buk, dąb, jarząb, jodła,
berberys.
Starostwo dla uczestników
zakupi prawie siedem tysięcy drzew i krzewów, takich jak

leczenia w stomatologii o skuteczności na poziomie ok. 99%.
Tytan to materiał doskonale tolerowany przez organizm i na tyle wytrzymały, aby sprostać siłom wytwarzanym podczas żucia i gryzienia.
Zastosowanie implantów umożliwia
uzyskanie stabilnej i trwałej konstrukcji na stałe - wyglądającej jak
zęby naturalne - bez szlifowania zęImplanty to gwarancja odzyskabów sąsiednich.
nia pełnej funkcjonalności i estetyPraktycznie u każdego dorosłego
ki uzębienia.
człowieka możliwe jest leczenie imStosujemy specjalne śrubki typlantologiczne .
tanowe , którymi zastępowane są
utracone korzenie zębów.
Implanty przeznaczone do sto- Jak wygląda proces leczenia
sowania w obrębie szczęki lub implantologicznego?
żuchwy, w celu zapewnienia pod- Przed przystąpieniem do zabiegu
parcia uzupełnieniu
protetycz- konieczne jest wykonanie badań:
nemu. Zastosowanie implantów morfologia, OB., czas krwawienia,
daje bardzo szerokie możliwości czas krzepnięcia oraz CT. Prawidłoodbudowy pojedynczych zębów, we wyniki upewniają nas o dobrym
kilku zębów lub całych łuków zę- stanie zdrowia pacjenta.
Na podstawie badań CT i oceny
bowych.
Jest to najmniej inwazyjna metoda braków przedstawiamy plan lecze-

nia .Pacjent otrzymuje plan leczenia z kosztorysem do domu, w celu
analizy – w razie pytań i wątpliwości
umawiamy się na dodatkową konsultację .
Leczenie składa się
z dwóch etapów:
- pierwszy chirurgiczny – wszczepienie implantu\ów: natychmiastowo zaraz po ekstrakcji zęba lub
po minimum 4 miesiącach od utraty
zęba.
- drugi protetyczny – po ok. 4 miesiącach od wszczepienia implantu
odsłania się go i odbudowuje koronę
protetyczną.
W streﬁe estetycznej ( w linii uśmiechu) pacjent do momentu wgojenia
się implantu otrzymuje uzupełnienie tymczasowe.
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Galeria „Bawełnianka” została zbudowana w 2012 roku. Od tego czasu stoi jednak pusta. Czy zmiany w zarządzie spółki świadczą o tym,
że zostanie w końcu otwarta?

Bawełnianka z nowym właścicielem?

MECHANIKA POJAZDOWA

...bo liczy ‚‚
sie‚ jakosc

n rozrządy
n naprawy bieżące, zawieszenia
n montaż haków holowniczych
www.mechanika-speed.pl

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 105, tel. 536-738-118
fot. bawelnianka.pl


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI


¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

lata temu - obiekt handlowy
zacznie służyć mieszkańcom
Bełchatowa. Okazuje się, że to
jednak nie takie proste.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Dêby Wolskie 23
DREWNO KOMINKOWE
kom. 502 039 143
I OPAŁOWE
USŁUGA CIĘCIA I ŁUPANIA

TEL. 510 572 361
TARTAK W.L.G.

Bełchatów, ul. Nowy Świat 1

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH w Bełchatowie:

ul. Wojska Polskiego 70,

665 980 470

(koszt połączenia wg taryfy operatora)
Promocja „Bez napinki – edycja 2” trwa od 1.09.2015 r. do 4.01.2016 r. i dotyczy kredytu konsolidacyjnego, którym Klient spłaci kredyty (pożyczki) wyłącznie spoza Banku BPH
(z innych banków lub SKOK-ów), na sumę co najmniej 5000 zł. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja dotyczy umów zawartych w Oddziałach
lub Placówkach Partnerskich. Regulamin Promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku i na bph.pl.
Wyliczenia reprezentatywne z 3.08.2015 r.: oprocentowanie w skali roku 4,90%, całkowita kwota kredytu 30883,57 zł, umowa na 74 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 40805,71 zł,
rata miesięczna 551,43 zł. Całkowity koszt kredytu w zł: 9922,14 zł, w tym odsetki 5720,43 zł i kredytowana prowizja 4201,71 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (całkowity
koszt kredytu w % w stosunku rocznym) 9,82%. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

wieści z miasta

Przenieś kredyt do nas
i spłacaj go bez napinki.
Gwarantujemy,
że oprocentowanie
nie wzrośnie w trakcie
trwania umowy.
Sprawdź, czy możesz
wziąć udział w promocji.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Działalność galerii „Bawłenianka” miała zostać zainaugurowana w 2012 roku. Bełchatowski obiekt miał pomieścić
m.in. nowoczesne kino i blisko
W chwili obecnej trwają 100 sklepów. Prowadzono już
dopiero prace polegające na
nawet akcje promujące galebadaniu sytuacji prawnej i firię. Jednak nigdy nie rozponansowej samej spółki, jak i
galerii. Dopiero po ich zakoń- częła ona swojej działalności.
czeniu ma zapaść decyzja o Na początku tego roku właewentualnych zmianach wła- ściciel spółki złożył nawet do
W związku z tym od razu snościowych. Analizy te mają sądu wniosek o ogłoszenie jej
zaczęto spekulować, że w koń- skończyć się jeszcze w 2015 upadłości, ale został on odrzucu – zbudowany przeszło 3 roku.
cony.
Od dłuższego czasu krążyły
plotki, że spółka „Bawełnianka”, odpowiedzialna za budowę galerii, zmieni właściciela.
W czerwcu – jak wynika z zapisów – w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) powołano
nowy zarząd. W jego skład
weszły osoby związane z warszawskim deweloperem Icon
Real Estate.

Przegląd Bełchatowski
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Ruszają konsultacje społeczne Nowe parkingi
projektu Strategii Rozwoju Miasta
Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych Projektu Strategii
Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022.

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dla mieszkańców jest to kolejna szansa do włączenia się w
proces zarządzania Bełchatowem. W dniach od 29 września
do 7 października mieszkańcy
będą mogli wyrazić opinię oraz
wnieść uwagi do projektu dokumentu, który określa kierunki rozwoju miasta na następne
siedem lat.
Propozycje i opinie będzie
można wyrazić w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną,
z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego. 7 października, godz. 10.00 - 18.00 w Sali
Herbowej Urzędu Miasta odbędą się również konsultacje otwarte, podczas których
mieszkańcy będą mogli porozmawiać bezpośrednio z autorami strategii i przedstawiać swoje uwagi i sugestie.
Opracowaniem podzielonego na dwie części dokumentu
Strategii, zajmował się spe-

wanych zostanie tam 60 miejsc
postojowych. Termin zakończenia budowy, zgodnie z umową,
przewidziano na 30 października 2015 r.. Koszt inwestycji to
ok. 540 tysięcy złotych.

cjalnie powołany zespół zadaniowy. Znajdująca się w I części diagnoza wraz z wynikami
badań ankietowych informuje
o obecnej sytuacji miasta. W
części drugiej dokumentu zostały określone najistotniejsze
wyzwania rozwojowe miasta w
jego trzech obszarach: gospodarczym, inwestycyjnym i społecznym.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa
na lata 2015 – 2022 wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie zamieszczony na stronie
internetowej www.belchatow.
pl/strategia. Będzie także dostępny do wglądu w Wydziale
Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki
1, pok. 215 w godzinach pracy
Urzędu. 

Trwają również prace związane z utwardzeniem terenu
kostką brukową przy Szkole
Podstawowej nr 8. Na 165 metrach kwadratowych zostaJuż niebawem zakończy się nie przygotowanych 15 miejsc
budowa parkingu w rejonie blo- parkingowych, które zdecydoku nr 127 na os. Dolnośląskim. wanie zminimalizują problem
Jest to długo wyczekiwana parkowania samochodu, odprzez mieszkańców inwestycja, czuwalny przede wszystkim
w ramach której wykonane zo- przez rodziców przywożących
stało odwodnienie i oświetlenie dzieci na zajęcia szkolne. Poterenu, a także drogi manewro- nadto modernizowane są chodwe i chodniki. W dwóch skupi- niki przy blokach 115, 138 oraz
skach parkingowych przygoto- 146 na os. Dolnośląskim. 
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studia pierwszego stopnia

administracja, finanse i rachunkowoœæ,
zarz¹dzanie, europeistyka oraz pedagogika

Od 240 z³
ybieram
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www.sweiz.pl
dziekanat@swseiz.pl

tel. 42 642 30 50
kom. 791 42 42 42

www.ogloszeniabelchatow.pl

studia podyplomowe,
kursy i szkolenia

reklama
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 199 z późn. zmianami) i art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLIX/440/14 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r.

www.ogloszeniabelchatow.pl

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ludwików
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 5 października do 26 października 2015r.

Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w
godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października
2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr 316 o godz. 12.00
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adres: ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, z podaniem
imienia i nazwiska osoby składającej uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada
2015r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

wieści z miasta i regionu

Jadłodajnia przy ul. Kwiatowej już otwarta
14.09.2015 oﬁcjalnie oddano do użytku jadłodajnię przy ulicy Kwiatowej 6. Będzie ona wydawać posiłki dla ubogich i bezdomnych.

zadań publicznych. Uroczystego poświęcenia jadłodajni dokonał ksiądz kanonik Zbigniew
Zgoda. Jadłodajnia z ciepłymi
posiłkami w postaci zupy i pieczywa czynna jest od ponie-

www.vertirol.pl

działku do soboty. Posiłki wydawane są od godziny 13.00 do
15.00. Korzystanie z jadłodajni
dla osób potrzebujących jest
całkowicie bezpłatne. 

HURT-DETAL
PPHU VERTIROL
ul. Św. Floriana 12 | 97-420 Szczerców
tel.: 695 796 368 | 601 142 545
e-mail: vertirol@poczta.onet.pl

- Ta działalność przyniesie
wiele dobrego, bo wielką wartością jest umiejętność dzielenia się z innymi - podkreśla
obecna na oficjalnym otwarciu
jadłodajni prezydent Mariola
Czechowskia, która w swym
programie wyborczym zapowiadała pomoc potrzebującym.
Jadłodajnię prowadzi Fun-

dacja „Solidarni”. Grzegorz
Stępiński prezes fundacji zaznaczył, jak ważne to będzie
miejsce dla osób, które często
nawet przez kilka dni nie jedzą
nic, a zbliża się najgorszy dla
nich okres- zima. - Cieszę się,
że mamy sojusznika w osobie
pani prezydent, która rozumie
potrzebę pomagania tym, któ-

rzy w życiu sobie nie radzą - powiedział Grzegorz Stępiński. W
poprzednich latach z tą wyrozumiałością władz miasta było
dużo trudniej.
Urząd Miasta przekazał na
prowadzenie jadłodajni ponad
28 tysięcy złotych w ramach
konkursu na wsparcie realizacji

 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis
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– można składać wnioski

Gratulacje dla lekkoatletów

9

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 22 września 2015r. do 19 listopada 2015r. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bełchatowie (ul. Dąbrowskiego 2) będzie
przyjmował wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego.
Świadczeniami rodzinnymi są:

Zasiłek rodzinny przysługuje do
ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 21
roku życia,

Zwycięzcy Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych
spotkali się 6 września w Warszawie na X Międzynarodowym
Pucharze
Lekkoatletycznym
dla dzieci i młodzieży. W zawodach udział wzięli sportowcy z
7 europejskich państw: Estonii, Słowacji, Rosji, Litwy, Łotwy, Węgier oraz Polski. Wśród
młodych lekkoatletów znaleźli
się także dwaj bełchatowianie

z rocznika 2002. Filip Chrosta
i Adam Patrzyk byli najlepsi w
swoich konkurencjach. Pierwszy z nich w bardzo dobrym
stylu wygrał bieg na 60 metrów.
Drugi z zawodników zdeklasował rywali podczas konkursu
skoku w dal. Obaj młodzi sportowcy gościli w poniedziałek, 21
września w gabinecie prezydent
Marioli Czechowskiej. Oprócz
gratulacji i życzeń kolejnych

sukcesów, lekkoatleci oraz ich
trener otrzymali drobne upominki. Dla Filipa i Adama była
to ostatnia edycja Czwartków
Lekkoatletycznych,

w

której

mogli wziąć udział. Mamy jednak nadzieję, że przyszłoroczne
finały będą równie udane dla innych młodych, bełchatowskich
sportowców. 

„W politykę nikt inny by mnie nie wciągnął”
Rozmowa z Karolem Kostrzewą, bełchatowskim kandydatem Pawła
Kukiza w październikowych wyborach do parlamentu z listy KUKIZ’15

daną alternatywą dla pozostałych kandydatów. Po wyborach
prezydenckich wiadomo wielki
Wszystko rozpoczęło się od sukces Pawła Kukiza i wiatr w
zbierania podpisów pod kan- żagle.
dydaturą Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, nie było Wówczas rozpoczęły się działatego zbyt dużo - coś około 20 nia ukierunkowane na stworzepodpisów. Miała to być taka nie Ruchu Kukiza?
chociaż symboliczna pomoc,
dokładnie,
rozpoczęto
o którą apelował Paweł Kukiz. Tak
Dla mnie był on nową, pożą- tworzenie w Polsce fundamen-

w działalności i organizacji w
kilku małych regionalnych klubach sportowych, w których
szkolone są dzieci i młodzież.
Jeśli chodzi o nasz region, to
jakie są główne sprawy i problemy, którymi mógłby się Pan
zajmować piastując ewentualne stanowisko w parlamencie ?
Nasz region jest specyficzny. To
zagłębie górniczo – energetyczne, które w znaczący sposób
kształtuje życie mieszkańców,
nie tylko pracowników kopalni
i elektrowni ale również pozostałych osób. Tworzymy duży
organizm, który może być zagrożony przez wprowadzanie w
życie dyrektyw unijnych związanych z pakietem klimatycznym. Jestem zdecydowanym
przeciwnikiem tego pakietu. W
sejmie na pewno zawsze stanąłbym w obronie polskiego
przemysłu energetycznego, bez
względu na to jakie byłyby wytyczne moich przełożonych w
parlamencie.
Jakie są plany na najbliższe dni
i tygodnie ?
Rozpoczyna się kampania wyborcza, ludzie Kukiza ruszają w
teren do wyborców. Paweł miał
w wyborach w naszym okręgu
olbrzymie poparcie, musimy
zrobić wszystko, aby wyborcy
jeszcze raz nam zaufali, tym razem osobom z list Kukiza. 

wieści z miasta

Jak wyglądały Pana początki w
inicjatywie Pawła Kukiza

żowanie w wiele akcji, których
Paweł był liderem. Wahałem się
ponieważ nie zajmowałem się
polityką ani regionalną, ani tym
tów pod ruch obywatelski.
bardziej ogólnopolską. Tak naPowstawały regionalne grupy
prawdę przekonała mnie sama
Wojowników Kukiza, które miaosoba Pawła Kukiza, jego chały skupiać wokół siebie ludzi
ryzma, uczciwość, naturalność
uczciwych,
transparentnych,
i wielka chęć naprawiana tego
nie uwikłanych politycznie,
co źle funkcjonuje w Polsce. W
zgodnie z wytycznymi samego
sumie to raczej w politykę nikt
Pawła Kukiza. Z mojej inicjainny by mnie nie wciągnął.
tywy został powołany Bełcha- Miejsce numer 3 na liście KUtowski Komitet Referendalny, KIZ’15 to bardzo wysoka pozyktórego zostałem koordynato- cja, dostałem ogromny kredyt
rem. Komitet działał na rzecz zaufania. Przede mną ciężkie
referendum w sprawie JOW.
wyzwanie i dużo pracy aby zdobyć zaufanie wyborców.
Na liście KUKIZ’15 jest Pan
trójką w okręgu wyborczym nu- Czym Pan się zajmuje ?
mer 10, obejmującym powiaty:
bełchatowski,piotrkowski,rad Jestem magistrem inżynieomszczański,opoczyński,toma- rem, absolwentem Politechniszowski,rawski i skierniewicki. ki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Raczej jest to spore zaskocze- Ukończyłem również Studia
nie. Wiele innych osób było ty- Podyplomowe
na
Wydziale
powanych na start w wyborach Budownictwa o kierunku ceru boku Pawła Kukiza.
tyfikacja i audyt energetyczny
budynków. Prowadzę również
Ktoś kto zna Pawła Kukiza i małą działalność gospodarczą.
słuchał dokładnie tego co mówi Jeśli chodzi o politykę to najnie powinien być zaskoczony. bliższe wybory będą moimi
Przedstawiał on wielokrotnie pierwszymi wyborami parlawytyczne jakimi będzie się kie- mentarnymi. Jestem zupełnie
rował przy tworzeniu swoich nową twarzą zaproponowaną
list wyborczych. Ruch Pawła przez Pawła Kukiza, nie należę
Kukiza to ruch oddolny. Paweł do żadnej partii politycznej, nie
dał szansę wielu obywatelom, mam również powiązań z regioponieważ wychodzi z założenia, nalnymi politykami.
że takich osób oczekują wyborcy. Po analizach i weryfikacji Czy ma Pan doświadczenia w
mojej osoby, dostałem propozy- jakiejś działalności społecznej.
cję ze sztabu aby wystartować
z jego list wyborczych. Sztab Ze względu na moją pasję do
Kukiza docenił moje zaanga- sportu, społecznie pomagam

www.ogloszeniabelchatow.pl

- zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek
opiekuńczy.

Do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie
uprawnionej do ukończenia przez
nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo. Przyznanie prawa
do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
uzależnione jest między innymi od
spełnienia kryterium dochodowego. Formularze wniosków, innych
dokumentów niezbędnych do
przyznania prawa do świadczeń
można pobrać w siedzibie MOPS
w Bełchatowie (Punkt Informacyjny – parter) lub ze strony internetowej www.mopsbelchatow.pl.
Szczegółowych informacji udziela
MOPS w Bełchatowie, tel. (0-44)
635 28 80. 
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London Legacy Volleyball Cup za nami
W dniach 12-13 września, w znajdującej się w Parku Olimpijskim Copper Box Arena, rozegrany został turniej piłki
siatkowej London Legacy Volleyball Cup. Udział w nim wzięło osiem drużyn. W tym gronie była PGE Skra. Bełchatowianie zajęli drugie miejsce w zmaganiach panów.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Fot.: London Legacy Volleyball Cup

Długo wyczekiwana impreza
London Legacy Volleyball Cup,
o której pisaliśmy od wielu tygodni na naszych łamach, już za
nami. Jej głównym celem była
promocja siatkówki w Anglii,
wzmocnienie polsko-angielskiej
przyjaźni, a także – patrząc z
perspektywy bełchatowian –
możliwość zaprezentowania się
polonijnym kibicom, którzy nie
mają zbyt wielu okazji do podziwiania najlepszych siatkarzy
świata.

sport

Nie ma co jednak ukrywać,
że
również
aspekt
sportowy był tutaj nie bez
znaczenia. W końcu dla podopiecznych Miguela Falaski
były to tak naprawdę pierwsze
sparingi w trwającym od kilku tygodnie okresie przygotowawczym. Jak one wypadły?
Pierwsze spotkanie żółto-czarni
rozegrali z drużyną IBB Polonii
Londyn, która jest od kilku już
lat klubem partnerskim PGE
Skry. Wlazły i spółka byli zdecydowanymi faworytami tego pojedynku i z tej roli wywiązali się
bez zarzutu. Spotkanie potrwa-

ło niewiele ponad godzinę. Wielokrotny mistrz naszego kraju
nie oddał przeciwnikowi nawet
seta. Poszczególne partie wygrywane były do 11, 20 i 22. Podczas rozgrywanego 12 września
starcia swoje pierwsze mecze w
barwach bełchatowskiej ekipy
rozegrali m.in. Mihajlo Stanković czy Mariusz Marcyniak.
Na parkiecie nie zabrakło również żadnego z trzech mistrzów
świata, jacy występują na co
dzień w Bełchatowie. Przed
londyńską publiką pokazali się
Mariusz Wlazły, Michał Winiarski i Andrzej Wrona.
- Poziom Polonii nie był
najwyższy. To zespół, który w
Polsce mógłby znaleźć miejsce
w środku tabeli 1. ligi. Poziom
tego spotkania nie był najwyższy, ale nie chodziło o wynik,
choć wiadomo, że graliśmy o
zwycięstwo. Trener zwracał
uwagę na elementy, nad którymi pracowaliśmy na treningach, np. przemieszczanie się
w obronie – analizował chwilę
po zakończeniu meczu Robert
Milczarek.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!

Dzień później przed graczami PGE Skry było zdecydowanie trudniejsze wyzwania, bo
tak trzeba patrzeć na rywalizację z VfB Fredrichshafen. Pojedynek ten decydował też o tym,
która z tych dwóch ekip sięgnie
po końcowe zwycięstwo w londyńskiej imprezie. Na obecnym etapie przygotowań do
sezonu 2015/16 wyraźnie lepsi
byli zawodnicy wielokrotnego
mistrza Niemiec. Potrzebowali
oni zaledwie trzech partii, żeby
rozstrzygnąć tę potyczkę na
własną korzyść. 21:25; 21:25 i
20:25 – tak wyglądały poszczególne odsłony z perspektywy
polskich graczy.
Z pewnością na takie, a nie
inne zakończenie rozgrywanych w stolicy Anglii zawodów
niebagatelny wpływ miała absencja Michała Winiarskiego.
Popularny „Winiar” już na początku starcia z IBB Polonią
odczuł ból pleców i musiał
opuścić parkiet. Przeciążenie
odcinka lędźwiowego kręgosłupa – tak brzmiała wstępna
diagnoza.

- Poziom siatkarski naszego
zespołu odbiegał od poziomu
niemieckiej drużyny. Jesteśmy
na zupełnie innym etapie przygotowań. Ciężko było nawiązać
wyrównaną walkę. Gdybyśmy
byli na tym samym poziomie,
wtedy moglibyśmy się zastanawiać, co poszło nie tak. Każdy z
nas wie, że pracujemy zupełnie
inaczej i nikt nie oczekiwał od
nas wysokiej dyspozycji. Pracujemy nad siłą i kondycją, a to
nie idzie w parze z szybkością
i świeżością, których brakowało na boisku. Zespół VfB Friedrichshafen zasłużenie wygrał
turniej. Byli w najlepszej dyspozycji. Trzeba podkreślić, że ich
forma sportowa była na takim
etapie, jakby mieli w przyszłym
tygodniu rozpocząć ligę – tak
na gorąco komentował pojedynek z „Fryderykami” Mariusz
Wlazły, kapitan PGE Skry.
Jak wspomnieliśmy na wstępie, w imprezie London Legacy
Volleyball Cup ważne był jednak nie tylko aspekt sportowy.
- Na mecze przyszło naprawdę sporo kibiców. Taki
turniej pomaga promować siatkówkę w Anglii. Na trybunach
było dużo Polaków, bo wiadomo, że to wśród nich jest największe zainteresowanie naszą
dyscypliną. Będę miło wspominać ten wyjazd – skomentował
londyńską wyprawę Marcin Janusz, któremu wtórowali także

inni zawodnicy bełchatowskiego klubu.
- Przyszło sporo ludzi, wszyscy byli bardzo sympatyczni.
Sprawiliśmy im ogromną radość, ale oni nam również. Było
nam miło, że w takiej liczbie
stawili się na trybunach – cieszył się Mariusz Marcyniak.
- Cieszy nas, że za granicą
jest tylu rodaków na naszych
meczach. Mogliśmy czuć się jak
w domu – spuentował Mariusz
Wlazły.
- Cały turniej w Londynie
oceniam bardzo pozytywnie.
To świetny sposób na promowanie siatkówki w Anglii, która
jest dużym krajem. Grając takie spotkania, możemy pokazać fanom sportu na Wyspach,
że nasza dyscyplina jest równie
atrakcyjna, jak piłka nożna czy
koszykówka – podsumował występ w turnieju Mihajlo Stanković.
Do pełni szczęścia zabrakło
bełchatowianom tylko zwycięstwa w całej imprezie. Inne cele
zostały w pełni zrealizowane.
Pamiętajmy jednak, że te zawody były tylko elementem okresu
przygotowawczego. Na trofea
jeszcze przyjdzie czas.
B.B.
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NATURALNY

OGRODZENIA

ELEWACJE

JESIENNE PROMOCJE!

DODATKOWE RABATY PRZY ZAKUPIE POWY¯EJ 150m

wyprzeda¿ koñcówek serii - RABATY do 60%

l PARAPETY l BRAMY
l DRZWI l PODŁOGI

RABATY do 25%

ul. Okrzei 2
(OBOK SĄDU)

tel. 44 632 21 11
Bełchatów

ul. Mielczarskiego 2
(I piętro nad apteką)

tel. 44 633 40 85
Sekretariat czynny:
Pon. - Pt. 10.00-16.00

PGE GKS na remis
Kibice
biało-zielono-czarnych już się chyba przyzwyczaili,
że losy spotkań z udziałem ich
pupili rozstrzygają się dopiero
po osiemdziesiątej minucie. Nie
inaczej było podczas piątkowej
rywalizacji z Arką Gdynia.
Podopieczni Rafała Ulatowskiego, podobnie jak w poprzedniej serii spotkań, pojedynek
przed własną publicznością rozpoczęli z wysokiego „C”. Już w 11.
minucie „Brunatnych” na prowadzenie wyprowadził Cezary Demianiuk. Asystę przy tej bramce
zanotował Szymon Stanisławski.
Później tempo zdecydowanie
siadło, a zamiast okazji bramkowych z jednej czy drugiej strony
mieliśmy przede wszystkim twardą walkę w środku pola. Wiele
było za to fauli i w konsekwencji
kartek. Przed przerwą sędzia Sebastian Krasny z Krakowa musiał upomnieć „żółtkiem” aż pięciu piłkarzy.
Niewiele zmieniło się po przerwie. Gospodarze kontrolowali
spotkanie, ale nie potrafili sobie
stworzyć sytuacji, które umożliwiłyby im odskoczenie na dystans dwóch bramek. W dalszym
ciągu sporo było ostrej i nieprzepisowej gry. Mecz nieco ożywił się
po 60. minucie, kiedy swoje szanse mieli Patryk Rachwał z jednej
strony i Paweł Abbott z drugiej.
Im bliżej było do końca, tym
bardziej bełchatowianie myśleli
o pilnowaniu jednobramkowej
przewagi. Takie podejście zemściło się w czwartej minucie doliczonego czasu gry, kiedy na listę
strzelców wpisał się Michał Nalepa. Młody gracz przyjezdnych
popisał się skutecznym uderzeniem z rzutu wolnego.

Tym samym podopieczni Rafała Ulatowskiego po raz kolejny
w krótkim czasie wypuścili trzy
punkty w samej końcówce spotkania i to na własnym terenie.
Wychodzi tu przede wszystkim
brak doświadczenia. W Bełchatowie mamy praktycznie najmłodszy zespół w I lidze, więc to
nie powinno nikogo dziwić, ale
jednak trochę szkoda straconych
punktów.
Warte podkreślenia jest też
to, że na trybunach stadionu
przy ul. Sportowej pojawiło się
wielu obserwatorów, którzy przyglądali się młodzieży występującej w obu zespołach. Wśród nich
był też Piotr Świerczewski, asystent trenera Marcina Dorny z
reprezentacji do lat 21, który obserwował kandydatów do gry w
Mistrzostwach Europy Juniorów,
które w 2017 roku zostaną rozegrane w Polsce.
Po remisie z gdynianami PGE
GKS zajmuje piątą pozycję w
tabeli. Strata do miejsc premiowanych awansem to jednak zaledwie dwa oczka. Przewaga nad
strefą spadkową to obecnie pięć
punktów. Ścisk, jak widać, jest
ogromny.
W czwartek – już po zamknięciu tego wydania gazety „Brunatni” walczyli w Pucharze
Polski z Chojniczanką Chojnice
(wyjazd). Najbliższym rywalem
ligowym będzie z kolei MKS
Kluczbork (27 września, wyjazd).
Kolejne spotkanie na własnym
terenie to rywalizacja z Pogonią
Siedlce (3 października, godzina
17:00). 
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l ROLETY l OKNA

Wynikiem 1:1 zakończył się ostatni, rozgrywany w
ramach 9. kolejki rozgrywek I ligi, mecz PGE GKS-u.
Bełchatowianie zwycięstwo w meczu z Arką Gdynia stracili w samej końcówce spotkania.

B.B.

Gala zapaśnicza

Turniej ogólnopolski organizowany przez Piotrków
Trybunalski w hali sportowej w miejscowości Brzoza.
GKS- Bełchatów tradycyjnie przywiózł worek medali.

Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 22 (I piętro)

LICEUm OgóLNOKSZtAłCąCE:

n 2-letnie po zasadniczej szkole zawodowej
n 3-letnie po gimnazjum, szkole podstawowej

SZKOłY mEDYCZNE:

n Opiekun Medyczny
n Opiekunka Dziecięca
n Technik Sterylizacji Medycznej

NOWOŚĆ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI

POMPONY
TIULOWE

tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

SZKOłY POLICEALNE:
n Technik BHP
n Technik Administracji
n Technik Rachunkowości
n Technik Usług Kosmetycznych
n Technik Turystyki Wiejskiej
n Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
n Florysta

sport

tel. 44 616 80 82
Sekretariat czynny:
Pon. - Pt. 10.00-16.00

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Złoty medal w wadze 73 kg
zdobył Marek Kina.

Mateuszowi Osowskiemu w
kategorii 100 kg.

Srebrny medal udało
się wywalczyć:

Brązowe medale zdobyli:

Wiktorowi Koniecznemu
w kategorii 73 kg,

Patryk Gawron – kat. 59 kg,

Aleksandrowi Kaniowskiemu
w kategorii 42 kg,

Jakub Rzepecki – kat. 47,
Dominik Stasiak – kat. 42 kg,
Maciej Szpondowski– kat. 85,
Dominik Woźniak – kat. 53 kg.
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Kłos z brązowym

medalem PŚ
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W środę 23 września zakończył się w Tokio Puchar Świata w piłce
siatkowej mężczyzn. Reprezentacja Polski - z Karolem Kłosem w
składzie - stanęła na najniższym stopniu podium tej imprezy.

fot. FIVB

Rozgrywany co cztery lata Puchar Świata to najbardziej wymagający turniej w kalendarzu
siatkarskim. Na przestrzeni nieco ponad dwóch tygodni zespoły muszą rozegrać aż jedenaście
spotkań. Zdobycie medalu jest
więc sukcesem samym w sobie.
Nie ma co jednak ukrywać, że
podopieczni Stephane Antigi,
aktualni mistrzowie świata, do
Azji udali się przede wszystkim
po olimpijską kwalifikację, którą gwarantowało zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca. Biało-Czerwonym ta sztuka akurat
się nie udała. W związku z czym
wszyscy odczuwamy niedosyt.
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dnia rywalizacji bilans Karola
Kłosa i jego kolegów to 10 wygranych i 0 porażek. Z 30 możliwych do zdobycia punktów
udało się sięgnąć aż po 29. To
było jednak za mało. Porażka
1:3 z Włochami na zakończenie sprawiła, że mieliśmy identyczny bilans zwycięstw jak
Amerykanie i Azzurri. Pierwsi
mieli jednak o jeden punkt więcej, a drudzy mogli pochwalić
się lepszym bilansem setów.

zmiennika. Z pewnością jednak ta wyprawa pozwoliła ma
wrócić do reprezentacyjnej
formy, która przyda się na rozpoczynających się już wkrótce
Mistrzostwach
Europy.

Zdecydowanie więcej czasu
na parkiecie spędzili dwaj inni
gracze bełchatowskiego klubu.
Mowa o Argentyńczykach Facundo Conte i Nicolasie Uriarte.
Ten pierwszy był niekwestionowanym liderem ArgentyńczyOczywiście z tego powodu świat ków, którzy zmagania zakońsię nie zawali. Szanse na zakwa- czyli na wysokiej, piątej pozycji.
lifikowanie się do Igrzysk Olim- „Facu” z dorobkiem 214 oczek
pijskich w Rio de Janeiro nasi był drugim najlepszym punksiatkarze będą jeszcze mieli. tującym całej imprezy. Był też
Najpierw w turnieju kontynen- w „10” najskuteczniej atakutalnym (zostanie rozegrany w jących (9), zagrywających (7) i
przyszłym roku w Niemczech), blokujących (5). Jeden z najlepa gdyby i tu się nie udało, to z szych siatkarzy całego turnieju.
racji na wysokie miejsce w światowym rankingu, nasza drużyna Teraz przed reprezentantami
narodowa wystąpi także w za- grającymi na co dzień w PGE
wodach interkontynentalnych. Skrze mistrzostwa kontynentalne. Dopiero po nich wszyscy
Środkowy PGE Skry Karol wrócą do Bełchatowa i będą
Kłos, który nie występował w mogli przygotowywać się do
rozgrywkach Ligi Światowej rywalizacji klubowej w sezonie
ze względu na uraz, w Japonii 2015/16.
nie grał wiele. Najczęściej pojawiał się na parkiecie w roli
B.B.

Tym bardziej, że Polakom do
upragnionego awansu zabrakło tak naprawdę zaledwie
jednego seta w potyczce z Italią. Mało tego. Do ostatniego

Forever Young

termin realizacji

Odkryj z nami drugą młodość
Twojego Renault

sport

7

07.09 – 07.10.2015
Serwis 4+
Rozwiązanie dla samochodów Renault
po 4. roku użytkowania

Promocja obowiązuje od 07.09 do 07.10.2015 lub do wyczerpania zapasów.
SERWIS 4 + to długookresowy program skierowany do właścicieli samochodów
Renault po 4. roku użytkowania oferujący obsługę samochodu w cenie o co najmniej
20% niższej od cen katalogowych. Szczegółowe informacje można uzyskać u wybranych
Autoryzowanych Partnerów Renault biorących udział w akcji.

AUTO SALON SP. Z O.O.
UL. WIEJSKA 5, 10-200 WARSZAWA
TEL. 022 542 44 56, FAKS 022 542 44 56

Serwis 4+
o 20% taniej
+ prezent

www.serwis.renault.pl

Przegląd Bełchatowski
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Aktualność metody

wychowawczej św. Jana Bosko
SOk LEON W ASORT. 0,99 zł

PRINCESSA LONGA
W ASORT.

OFERTA WAŻNA od 28.09 do 11.10.2015r

0,99 zł

SOSY W ASORT AGROS-NOVA 500g

PASZTET Z GRZYBAMI
INDYkPOL1kg

4,19 zł

11,99 zł

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

Czas na kawę...

1659
1 szt.

Nescafe Creme
Sensazione
kawa instant

Nestle Winiary
200 g
cena za 1 kg = 82,95

Manicure
hybrydowy
tel. 505-178-103

tylko dydaktyczna, mało otwar- tego typu kategoriach. Zaciążył
ta na tworzenie warunków by- na niej trudny okres komunizmu

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!

Monika Borkowska

przyjêcie we
z poprawina
tylko 160z³/ o

‘K
rozmaitości

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

www.ogloszeniabelchatow.pl

Oferta ważna od 22.09 do 27.09.2015 r.

z
narzuconą
nauczycielowi
rolą funkcjonariusza systemu, co nie uwiarygadniało
jego pozycji wychowawczej
w szkole. Także nadmierne dążenie do specjalizacji
w każdym rodzaju aktywności
człowieka, wyznaczające cele
związane przede wszystkim
z technicznym profesjonalizmem, a więc tworzeniem na
przykład w wychowaniu modeli, zawsze coraz bardziej abstrakcyjnych i formalnych, powoduje, że pozbawione są one
przez to realnych treści i odległe od praktyki wychowawczej.
Pierwszeństwo działań technologicznych niesie bowiem
ze sobą ryzyko progresywnego
Restauracja - Sala Weselna
odhumanizowania relacji wyMetoda wychowawcza nie cia także wspólnotą, chociaż chowawczych. Wreszcie, tzw.
jest tylko zbiorem wskazań, ma wszystkie ku temu dane. negatywna selekcja do zawodu
środków, narzędzi, ale przede Trzeba nam bowiem wiedzieć,
sprawiła, że w szkołach znaleźli
wszystkim wyrazem samej oso- że spośród wszystkich innych
się przypadkowi nauczyciele i
bowości wychowawcy, jej głębi grup, klasa szkolna ma najlub ubóstwa, dalekosiężnych większe szanse stania się rodza- wychowawcy, traktujący swoje
zamierzeń i planów lub działań jem grupy pierwotnej, na wzór czynności właśnie w kategotymczasowych, przekonującej rodziny, o ile będzie zabiegać riach zawodu i źródła zysków.
siły oddziaływania lub zgubnej o tworzenie silnych, bliskich, Tymczasem powodzenie proceniemocy, wewnętrznych empa- osobowych relacji między wy- su wychowawczego uzależnioBalu
tycznych nastawień lub obo- chowawcą a wychowankiem
ne jest od nauczyciela i wychomiędzy sobą. wawcy, który nie tylko posiadł
jętności czy wręcz wrogości do i wychowankami Andrzejkowego
wychowanka. Współczesna dy- Gdy stanie się taką, posiada
techniczne umiejętności posłudaktyka sugeruje, aby wycho- jeden z największych potencjawawca nie koncentrował się na łów wychowawczych, zdolnych giwania się narzędziami pranarzędziowym jej rozumieniu, wpływać na udoskonalanie for- cy, ile raczej wie, wyczuwa, jak
czy na mnożeniu metod, ile macji dorastającego, przecho- podejść do wychowanka, jak
posiadał własną metodę, wła- dzącej stopniowo w samowy- mu pomóc, doradzić, pocieszyć,
sny, oryginalny styl działania. chowanie. Ksiądz Bosko wiele podnieść na duchu, wzbudzić
W polskiej szkole, cierpiącej w zabiegał o to, aby tworzyć we motywy uwierzenia we własne
dużej mierze na brak nie tylko wspólnocie taki klimat, który siły. Taki jednak nauczyciel
profesjonalizmu dydaktyczne- można byłoby nazwać wprost
musi kochać nie tylko swój zago, ale prawdziwych wycho- „rodzinnym”.
wkrótce informacje
wód, ale kochać każdego wywawców, uczeń raczej czuje się
na
temat
Aby jednak stało się to moż- chowanka. Przykład księdza
źle. Nie zawsze znajduje bowiem prawdziwie sprzyjającą liwe, należy w polskim etosie Bosko przebywającego wśród
mu atmosferę wychowawczą, nauczyciela powracać do rozu- swoich wychowanków, rozmaktórej powstanie i rozwój jest mienia roli wychowawcy i na- wiającego z nimi, doradzającego
najbardziej uzależnione od na- uczyciela w kategoriach powo- im, troszczącego się o nich nieuczyciela, jego sposobu podej- łania, służby społecznej a nie jako „ciałem i duszą”, pozostaje
ścia do ucznia, traktowania go tylko zawodu. Wiele procesów z pewnością ciągle aktuz cierpliwością, wyrozumiało- i czynników wpłynęło na to, że
alnym wzorem dla każdeścią, szacunkiem, długomyślno- dzisiaj w edukacji rzadko pością itp. Szkoła polska jawi się wraca się do traktowania na- go dzisiejszego nauczyciela
jako instytucja w dużej mierze uczycielskiego posłannictwa w i wychowawcy.

Przegląd Bełchatowski
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działki, spokojna okolica,
uzbrojona-media.
Tel. 533-181-047
Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.12.50zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472

ogłoszenia

Sprzedam działkę pod zabudowę w
Kurnosie Pierwszym (29 arow). Cena
do negocjacji.
Tel. 608-139-837

Sprzedam atrakcyjny dom w centrum
Bełchatowa, wszystkie media, c.o.
Miejskie, 9 pokoi, łazienki, duży
strych do adaptacji. Cena 350tys
- do negocjacji.
Tel. 505-358-292
Sprzedam nowy dom gotowy do
zamieszkania z wyposażeniem. Miejscowość Księży Młyn, pow. 160m2 na
działce 36ar. 6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia,+jadalnia, garderoba, kotłownia.
Cena 400tys.-do negocjacji.
Tel. 512-034-750
Sprzedam działkę budowlną o pow.
7ar. Wymiary 55x14m. Działka znajduje się w cichej okolicy w miejscowości Myszaki(tuż za os. Olszyńskim).
Działka z dostępem do wody i prądu.
Atrakcyjna cena!
Tel.792-103-130
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
38ar, Wólka Łękawska, woda i prąd
podłączone. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605-307-575

Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka,
urokliwe miejsce otoczone lasami,
niedaleko jezioro. Gospodarstwo
7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej
informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)
w Danielowie, położone w pobliżu
zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę budowlana
mieszkalno - handlowo - uslugowa. Os. Olsztynskie. Pow. 1125
m2. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja, ogrzewanie.
Tel. 503-144-112

Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem
do remontu, prąd+woda. Miejscowość
Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Niedyszyna- 15 arów.
Tel. 608-079-738
Sprzedam działkę z warunkami
zabudowy w miejscowości Zdzieszulice Górne (ok. 3km od Bełchatowa)
o pow. 1500m2(szer. 27,5mb długość
55mb). Przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Prąd na
działce w odległości ok. 150M znajduje się sklep spożywczy. Cena 55tys.
Do uzgodnienia.
Tel 515-124-688

Sprzedam działkę z lasem bud-rek
pod Zelowem.
Tel. 793-567-119
Sprzedam działkę budowlaną 1200 m
(30x40m) w Niedyszynie (woda, prąd)
przy gminnej drodze asfaltowej, 5 km
do Bełchatowa.
Tel.692-006-641
Sprzedam atrakcyjną działkę o pow.
1,64ha , 4km od Radomska, 2km od
trasy Warszawa- Katowice. Działka
z lasem 70-letnim i łąką sięgająca od
rzeki Warty. Szerokość 37m, prąd i
woda. Cena 80tys do uzgodnienia.
Tel. 505-358-292
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 mieszkanie własnościowe
o pow. 32,30m2, os. Żołnieżrzy POW,
blok 8, p.X, klatka IV.
Tel. 514-564-500
Sprzedam mieszkanie pow. 48m2,
dwupokojowe, Bełchatów, os. Czaplinieckie (za przychodnią Mega Med),
p. IV, piwnica, blok ocieplony, cicha,
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zielona okolica, wolna od zapachów
z oczyszczalni, szybki internet, tv
kablowa. Cena 118tys.-do negocjacji(możliwość odkupienia garażu).
Tel. 603-381-052, 512-916-704
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
49m2, os. Okrzei, p.I, cena 132tys.-do
niegocjacji.
Tel. 518-602-276
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje pow.
60m2, os. Binków. Mieszkanie posiada taras 16m2. Wyremontowane,
wysoki standard.
Tel. 791-853-373
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe
na os. Przytorze, IVp., o pow. 53m2.
Cena ok. 132Tys-do uzgodnienia.
Tel. 605-347-420, 697-817-222
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, pietro
IV, 3-pokoje, os. Żołnierzy POW.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, umeblowane,
Bełchatów, os. Okrzei, p.III(winda).
Tel. 513-766-045
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju
do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Sprzedam stoisko w Galerii Centrum
w Polo Markecie.
Tel. 792-100-991
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Do wynajęcia 52m2, 56m2,
108m2. Bełchatów, ul. Kościuszki.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia dwa pokoje jednoosobowe z kuchnią i łazienką dla dwóch

mężczyzn na parterze budynku jednorodzinnego w centrum Bełchatów.
Tel. 608-440-997
Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla mężczyzny pokój z kuchnią i
łazienką w domku jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie. Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Do wynajęcia lokal usługowobiurowy pow. 22m2, w centrum
Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
Posiadamy do wynajecia lokal 74
m2. www.pec -belchatow.pl.
Tel. 44 633-33-36 wew. 340
Wynajmę pokój dla 1lub 2 osób na os.
Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383
Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla mężczyzny, pokój z kuchnia i
łazienką w domu jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Zamienię mieszkanie komunalne o
pow. 43,39m2 po generalnym remoncie na większe, znajdujące się się na
os. Dolnośląskim . Możliwość spłaty
zadłużenia.
Tel. 664-095-279
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Przegląd Bełchatowski

Apteka w Bełchatowie przyjmie

MAGISTRA FARMACJI
w pełnym wymiarze godzin.
tel. 698-930-434

SPRZEDAM
Piec centralnego ogrzewania
1kw”Olsztyn” w dobrym stanie.
Przyczepę bagażową w dobrym
stanie -tanio.
Tel. 505-398-292
Betoniarkę -dużą oraz słupki do siatki.
Tel. 517-364-375
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym
stolikiem. TV w 100%sprawny. Kolor
srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Owczarki niemieckie.
Tel. 600-817-186

PRACA
Apteka w Bełchatowie poszukuje
magistra farmacji w pełnym wymiarze
godzin.
Tel. 698-930-434
Zatrudnię stolarza meblowego z
doświadczeniem.
Tel. 600-946-397
Firma Puuka Form poszukuje:
-montera meblowego z doświadczeniem,
-lakiernika elementów drewnianych,
-projektanta mebli
Bełchatów, ul. Lipowa 67
ul. (44) 633-01-12
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące
(stebnówka, owerlok, dwuigła) oraz
prasowaczkę. Praca całoroczna.
Tel. 668-038-978
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

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
23-letni student pojejmie się pracy w
okresie od lipca do września.
Tel. 505-095-765
Uczciwa solidna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem.
Tel. 721-459-063
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

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 Citroena C3, rok 2004,
stan bdb, przebieg 32.000km
poj.1,124
Tel. 44 632-35-50
Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP - wszystkie.
Tel. 888-460-461

PARKIETY, SCHODY, TARASY, DRZWI

Zapraszamy do nowo otwartego
salonu BRETT ul. Czapliniecka 7,
Bełchatów Profesjonalne usługi
stolarskie. Układanie i renowacja
podłóg i schodów (cyklinowanie
bezpyłowe). Montaż drzwi, schodów oraz tarasów drewnianych.
www.brett.pl, e-mail: brett@op.pl
Tel. 506-072-036

Instalacje elektryczne:
-montaż nowych instalacji,
-tzw. biały montaż, czyli montaż wszystkich opraw oświetleniowych, łączników,
gniazdek, taśm ledowych
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz udzielam
gwarancji na wykonane prace.
Tel. 515-098-068, www.trego-instalacje.pl
Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059

USŁUGI

Malowanie dachów,
malowanie elewacji. Cena 8zł/m2
Tel. 886-338-458

Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334

Renowacja Kostki Brukowej
Mycie, impregnacja i koloryzacja.
Zabezpieczenia kostki brukowej
przed olejami samochodowymi i innymi zabrudzeniami. Gwarancja producenta 4lata (od 5zł/m2).
Tel. 886-338-458

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
Profesjonalny manicure
hybrydowy. Cena 40zł.
Tel. 505-178-103

GAZY TECHNICZNE Z DOSTAWĄ DO
KLIENTA. W ofercie także akcesoria
gazowe i spawalnicze. PROPAN- BUTAN
dostawa w 45 minut.
Bełchatów, ul. Daleka 76
tel. 508-508-616 tel. 508-508-314
Zapraszamy w godzinach:
pn.-pt. 6.00- 18.00 sob. 6.00- 15.00

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

Latinum Centrum Językowe.
Angielski, niemiecki, francuski,
włoski. Wszystkie poziomy
językowe. Dla dzieci, młodzieży,
dorosłych. Wykwaliﬁkowana
kadra lektorska, doświadczenie
w nauczaniu. Dojeżdżamy
do ucznia.
Odwiedź nas na www.latinum.pl
Tel. 509 695 443

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A do
Z, ogrodzenia różnego rodzaju, wypożyczalnia budowlana i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

INNE

Manicure hybrydowy
tel. 505-178-103
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, paneli itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, pawlaczy;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- wyburzeniu ścian działowych, demontażu futryn;
- sprzątaniu poremontowym, wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic,;
- wnoszeniu ciężkich materiałów budowlanych:
kleje, gipsy, płytki, panele itp.

TEL: 503-760-481

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

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

Koszt wiadomości SMS wynosi
) Opłata dotyczy każdego wysłanego
SMSa. Ogłoszenie ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego

Przyjmę ziemię, Bełchatów,
ul. Brzozowa.
Tel. 790-40-45-99

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)

Zagubiono legitymacje studencką
o numerze 253550.
Tel. 510-797-166

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

KOREPETYCJE
Nauczyciel JĘZYKA ANGIELSKIEGO
oferuje: indywidualne korepetycje,
regularne lekcje, konwersacje.
Wszystkie poziomy nauki, w tym
również małe dzieci i maturzyści,
osoby planujące wyjazdy do pracy
za granicę. Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość
dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972

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

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

Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
doświadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953

Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą
starszą.
Tel. 516-666-477

gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa
i inne.
Tel. 726-325-664

www.ogloszeniabelchatow.pl

Przyjmę szwaczki – bluzka.
Tel. 733-246-255

Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
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Bełchatów
Pabianice
Bełchatów,2aul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego
ul. Zamkowa 182a

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

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

8% VAT

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

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto
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