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Kilkadziesiąt tysięcy złotych zginęło z zasobów kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej w
Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W popularnym „Mickiewiczu” trwa kontrola zlecona przez prezydent Mariolę Czechowską. Sprawą zajmuje się też bełchatowska policja.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Ze szkoły „wyparowało” 60 tys. zł!
Trwa kontrola, sprawę bada policja
Z informacji potwierdzonych przez dyrektorkę szkoły,
Ewę Mękarską wiemy, że chodzi o 60 tysięcy złotych. Dyrektor o sprawie mówi niewiele, bo
jak podkreśla, pracownica, którą kojarzy się z nieprawidłowościami, przebywa obecnie na
zwolnieniu lekarskim, a sprawę
już bada bełchatowska policja.
Wiemy, że chodzi o wieloletniego pracownika „Mickiewicza” i
że nie jest mowa o księgowej.

kami publicznymi w SZSO nr
2 – informuje Aleksandra Jasiczak z koordynator Zespołu ds
Informacji Społecznej UM Bełchatowa

5 stycznia wydział oświaty
Urzędu Miasta, który jest organem prowadzącym dla szkoły,
otrzymał informację o nieprawidłowościach finansowych dotyczących funkcjonującej tam
pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kilka dni późnej wszczęto w placówce kontrolę.

- Decyzja prezydent Marioli
Czechowskiej o przeprowadzeniu kontroli wynika z troski o finanse publiczne w sytuacji, gdy
zakres zadań wykonywanych
przez pracownika dawał możliwość dokonywania nienależnych wydatków z budżetu szkoły – wyjaśnia Aleksandra Jasiczak z Urzędu Miasta

- 8 stycznia prezydent Mariola Czechowska podjęła decyzję o przeprowadzeniu przez rewidenta miasta kontroli w zakresie gospodarowania środ-

Wyniki trwającej kontroli
poznamy za kilka tygodni.

Jak mówi dyrektor szkoły
i pracownicy magistratu, nieprawidłowości stwierdzone w
SZSO, dotyczą tylko kasy zapomogowo-pożyczkowej i nie
mają wpływu na budżet szkoły
i finanse miasta.

- Kontrola jest w trakcie, a
o jej wynikach będzie można

rozmawiać po zakończeniu - za
około 2-3 miesiące – dodaje Jasiczak

wieści z miasta i regionu

880zł

DOSTĘPNY POLSKI GRUBY WĘGIEL
www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe
tel:

536-860-730

czące przywłaszczenia pieniędzy w kocie 57 tysięcy złotych
przez jednego z pracowników
szkoły. W tej chwili śledczy proPostępowanie, na ten mo- wadzą czynności sprawdzająment wstępne (nie jest prowa- ce i zmierzające do weryfikacji
dzone ani w sprawie ani prze- wszelkich istotnych okolicznociwko komukolwiek) prowadzi ści mających związek z tą spratakże bełchatowska policja.
wą - mówi Ewelina Maciejewska z KPP w Bełchatowie.
- Na początku stycznia
wpłynęło do bełchatowskiej
Pracownicze kasy zapomopolicji zawiadomienie doty- gowo-pożyczkowe
udzielają

swoim członkom pomocy materialnej. Niezależnie od formy
wsparcia - czy są to pożyczki,
czy zapomogi - pożyczkobiorca
korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegówczłonków tej samej kasy, bo jej
kapitał pochodzi z dobrowolnych składek członków. Działalność kasy reguluje statut, a
członkostwo w niej jest dobrowolne. 
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Ruszył nabór do
bełchatowskich
przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do dziewięciu publicznych, miejskich przedszkoli. W
pierwszej kolejności deklaracje do placówek składają rodzice dzieci, które już korzystają z nauki, jest na to czas do 26 stycznia. Z kolei za kilkanaście dni ruszy nabór
dla maluchów, które dopiero rozpoczną
swoją przygodę z przedszkolem. Czas na
przyjęcie podań upływa z dniem 2 marca.
To ile będzie miejsc będzie dla tych najmłodszych
dzieci będzie wiadomo na
koniec stycznia, kiedy dyrektorzy placówek określą, na podstawie złożonych deklaracji ile dzieci
ze starszych roczników będzie kontynuować naukę w
przedszkolach.

Urzędnicy z bełchatowskiego magistratu zwracają uwagę na to, by wniosek
złożony do przedszkola był
kompletny we wszystkie
stosowne
zaświadczenia
potwierdzające określone
kryteria.
Listy
zakwalifikowanych małych kandydatów
zostaną ogłoszone w połowie marca. W tej chwili z opieki i nauki w ponad
sześćdziesięciu oddziałach
w dziewięciu przedszkolach korzysta niespełna tysiąc czterysta dzieci. 

wieści z miasta i regionu

A ten potrwa od 5 lutego do 2 marca. Podobnie jak w latach ubiegłych,
tegoroczna rekrutacja będzie dwuetapowa. Najłatwiej o miejsce będzie
dla dzieci pochodzących
z rodzin gdzie występuje niepełnosprawność, rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą i
maluchom
wychowywanym przez samotnych rodziców. Jeśli okaże się, że
chętnych jest więcej niż
miejsc w przedszkolach

Ponadto komisje rekrutacyjne będą brały pod
uwagę: miejsce zamieszkania (pierwszeństwo w
przyjęciu będą miały dzieci zamieszkałe w odległości do 3 kilometrów od placówki), fakt czy starsze rodzeństwo już do danej placówki uczęszczało.

www.ogloszeniabelchatow.pl

- W tym roku nieco
wcześniej niż zwykle ruszamy z naborem przedszkolaków. Wszystko po
to, aby jak najwcześniej
wiedzieć czy jest potrzeba utworzenia dodatkowych oddziałów. Po zebraniu deklaracji od obecnych
wychowanków
będziemy mieć bowiem klarowną wiedzę, co do ilości wolnych miejsc dla nowych
podopiecznych. Wówczas
ruszy kolejny etap rekrutacji – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Bełchatowa. (źródło: www.
belchatow.pl)

dojdzie do drugiego etapu rekrutacji. W tym przypadku komisje będą w wyborze stosować tzw. kryteria lokalne (czyli określone przez samorządy). W tej
sytuacji pierwszeństwo w
przyjęciu będą miały dzieci, których oboje rodzice
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie
umowy
cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym
lub prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą.
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Wysokie opłaty za czynsz, niedopłaty za wodę, nierozwiązane problemy z sąsiadami i niezadowalająca jakość obsługi - to problemy większości Wspólnot, korzystających z usług dużych bełchatowskich administracji mieszkaniowych. Jest na to skuteczne rozwiązanie! Administracja Wspólnot Mieszkaniowych (AWM), jako prywatny administrator rozwiązuje wszystkie bolączki z jakimi do tej pory zmaga się wielu mieszkańców osiedli w Bełchatowie.

Zmień administratora!

Poczuj różnicę i oszczędności

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pracownicy AWM, w krótkiej rozmowie wyjaśniają dlaczego warto zainteresować się usługami prywatnego administratora i jak wiele można zyskać.
Jakie są korzyści z administrowania/zarządzania Wspólnotą przez prywatną ﬁrmę?
W prywatnych administracjach (takich jak AWM), klient i
jego sprawy są traktowane indywidualnie i można poświęcić mu
więcej czasu. Ponadto, ze względu na nierozbudowaną strukturę
organizacyjną, jest bardzo krótka
droga przekazu informacji i jest
to przekaz bezpośredni pracownik – właściciel ﬁrmy. To z kolei
wpływa na szybki czas reakcji i
przy takiej strukturze zwiększa
elastyczność działania i możliwość zastosowania indywidualnych - dobranych do potrzeb danej Wspólnoty - rozwiązań. Możemy nadmienić w tym miejscu,
że udało nam się rozwiązać wiele spraw w zarządzanych Wspólnotach, w których poprzedni zarządcy nie mogli sobie poradzić
przez wiele lat jak np. uciążliwi sąsiedzi, ciągłe zalania lokali,
wszelkie niedobory wynikające z
braku kontroli poprawności działania wodomierzy itp. Sprawy
„załatwia się” w jednym miejscu
a każdy pracownik zorientowany jest w sprawach dotyczących
zarządzanych wspólnot. W małych ﬁrmach racjonalniej gospo-

daruje się czasem pracowników, stępują dużo większe kwoty utrzyco przekłada się na efekty pracy i mania, a co za tym idzie większe
oszczędności.
koszty i opłaty dla mieszkańców.
Natomiast nasz system dziaNa czym mogą zaoszczędzić łania opiera się na indywidualnym
mieszkańcy administrowanych/za- podejściu i wysokiej jakości obrządzanych przez was Wspólnot? sługi naszych mieszkańców. MoJest wiele płaszczyzn, na któ- żemy zaoferować bardzo korzystrych wspólnoty mogą poczynić ne stawki na zarządzanie/adminiznaczące oszczędności, to m.in. strowanie blokami wspólnotowymi.
opłata za zarządzanie/ administro- Każdy nasz klient zauważa realną
wanie, sposoby rozliczania kon- różnicę w jakości i cenach.
serwacji (nie zaliczkowo, lecz faktycznie za wykonane prace), rocz- Czy skoro taniej, to nie oznacza,
ne przeglądy itp.
że mieszkańcy tracą na jakości
W przypadku dużych ﬁrm wy- oferowanych usług?

Tak jak mówiliśmy wcześniej,
na stawkę za utrzymanie czystości, zarządzanie czy konserwację
wspólnoty mają wpływ m.in. koszty utrzymania ﬁrmy tj. pracowników, biur, organizacja i sposób wykonywania robót konserwacyjnych
i ich rozliczania, uzasadnione inwestycje, niezbędne dla utrzymania nieruchomości w niepogarszającym się stanie, szukanie najkorzystniejszych ofert na roboty budowlane. W tym przypadku mały
może więcej za mniej.
Ponadto ﬁrma nasza posiada polisę OC, która zabezpiecza
interesy obu stron oraz wykwaliﬁkowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Nasza współpraca
ze wspólnotami opiera się zgodnie
z art. 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na umowie określającej wzajemne prawa i obowiązki.
We wspólnotach, w których powie-

rzono nam zarząd na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dokonaliśmy odpowiednich wpisów
w księgach wieczystych. Niestety nie zawsze przy współpracy
z innymi zarządcami dopełniony
jest ten obowiązek, a mieszkańcy
nie są świadomi owych nieprawidłowości. Bez umowy trudno jest
egzekwować jakość i sposób wykonywanych usług jak i wzajemnych rozliczeń. Czyli reasumując
jak nie ma umowy to jest „jakoś”
a jak jest umowa to jest „jakość”.
Umowa jest narzędziem do egzekwowania tej jakości.
Jak można zmienić zarządcę,
aby korzystać z lepszych cen i
jakości ?
Sprawa wbrew pozorom jest
bardzo prosta. Wystarczy jedno
spotkanie i wyrażenie woli mieszkańców do zmiany obsługi w zakresie administrowania.
Następuje rozwiązanie umowy z obecnym zarządcą i podpisanie z nowym. Nie jest to naprawdę nic skomplikowanego.
Z naszej strony zapewniamy
konsultacje, chętnie udzielimy
wszelkich informacji i wsparcia
w procesie zmiany administracji.
Najlepszą gwarancję, że za
naszymi usługami stoi jakość i
dobra cena, świadczy zadowolenie obsługiwanych przez AWM
Wspólnot. Nasi Klienci już wiedzą jak wiele można zyskać i
co miesiąc obserwują realne
oszczędności.
Zachęcamy, aby kolejne
Wspólnoty nam zaufały i cieszyły się znaczą poprawą jakości obsługi.

Bełchatów ul. Piłsudskiego 23
tel. /44/ 633-88-88 www.awmbelchatow.pl
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Ponad 81 milionów złotych już zasiliło 26.ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapewne to nie jest kwota ostateczna,
bo jak co roku trwają jeszcze licytacje i cały czas można wspierać Orkiestrę Gorących Serc, na przykład w akcjach smsowych.
W skali ogólnopolskiej padł ﬁnansowy rekord, pobito go także w Bełchatowie! Sztab zebrał ponad 113 tysięcy złotych.

Rekordowy 26. Finał WOŚP w Bełchatowie
- To kwota, która jest już przeliczona przez bank. 110 tysięcy z tej kwoty to
gotówka, 3 tysiące stanowią datki z terminali płatniczych mówi Rafał Kaleciński, organizator tegorocznego bełchatowskiego sztabu WOŚP.

larnością - w pewnym momencie w galerii Olimpia było tyle ludzi, że z trudem
można było przejść.

- W pewnym momencie, jak się to
wszystko tak „rozbujało” to sobie pomyślałem - „co myśmy zrobili, czy damy
radę to pociągnąć?” - wyznaje żartobliwie podekscytowany Rafał, ale szybko
dodaje: - ludzie byli wspaniali i Ci, którzy pracowali w sztabie i na ulicach i Ci,
którzy przyszli nas wesprzeć i się bawić
przez cały dzień. A atrakcji nie zabrakło
nikomu, ani najmłodszym ani tym starszym. Każdy zapisany w harmonogramie Finału punkt cieszył się sporą popu-

- Wszyscy spisali się doskonale, za co
już teraz chce im podziękować z całego
serca! Wszyscy się już rozliczyli, nie było
absolutnie żadnych nieprzyjemnych sytuacji - mówi Kaleciński.

Frekwencyjnie tegoroczny bełchatowski Finał był też rekordowy pod
względem ilości wolontariuszy, którzy
Jak podkreśla Kaleciński, tegorocz- zbierali datki. Tym razem na ulice z chany Finał był wspaniały i to pod każdym rakterystycznymi puszkami wyszło bliwzględem:
sko 250 wolontariuszy.

Tegoroczny 26 Finał, który grał dla
wyrównywania szans w leczeniu noworodków w skali ogólnopolskiej uchodzi
za jeden z najspokojniejszych w całej historii - łącznie odnotowano niespełna
dwadzieścia niegroźnych incydentów. 
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Policjanci zatrzymali amatorkę jazdy na podwój- Bełchatowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KWP w
nym gazie, która nie zatrzymała się do kontroli. Łodzi zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który w wynajmowaMiała ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

wieści z komendy
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Pijana uciekała przed policjantami
14 stycznia 2018 roku policjanci z Posterunku Policji w
Szczercowie zatrzymali nietrzeźwą kierującą pojazdem.
Około godziny 18.40 funkcjonariusze patrolujący rejon służbowy zauważyli, że z jadącego
przed nimi pojazdu marki Opel
Astra, została wyrzucona szklana butelka, która rozbiła się o
jezdnię. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli, jednak pomimo włączenia
sygnałów błyskowych i dźwiękowych, auto nie zatrzymało się.
Kierująca przyspieszyła i zaczęła się oddalać. Po krótkim pościgu, pojazd został zatrzymany na
prywatnej posesji w miejscowości Podklucze. Jednak nie obyło się bez przeszkód. Kierująca,
nie zwracając uwagi na sygnały
wydawane przez funkcjonariuszy, nie zatrzymała pojazdu, poruszając się nim naprzemiennie
w przód i tył. Dopiero funkcjonariusz, który wskoczył do auta od
strony pasażera, skutecznie je

unieruchomił. Uciekinierką okazała się być 40-letnia mieszkanka gm. Szczerców. Kobieta była
pijana. Badanie na zawartość alkoholu w jej organizmie wykazało ponad 2 promile. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast zgodnie z art. 178b Kodeksu Karnego: „Kto, pomimo wydania przez
osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą
się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych,
polecenia zatrzymania pojazdu
mechanicznego nie zatrzymuje
niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.”

nym mieszkaniu uprawiał znaczne ilości narkotyków. Na miejscu
zabezpieczono doniczki z nielegalnymi roślinami w różnym stadium rozwoju, prawie 650 gramów suszu marihuany oraz sprzęt
do uprawy konopi indyjskich.

Uprawiał konopie pod
namiotem w mieszkaniu
Bełchatowscy i łódzcy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że w jednym z
mieszkań na ulicy Norwida w
Bełchatowie mogą się znajdować środki odurzające. Pozyskane informacje funkcjonariusze sprawdzili 10 stycznia 2018
roku. Drzwi otworzył kompletnie zaskoczony 41-letni bełchatowianin. Podczas przeszukania policjanci znaleźli kilka słoików z suszem marihuany w ilości prawie 650 gramów. Jedno
z pomieszczeń zajmował tzw.
growbox, czyli specjalny namiot wyposażony w instalację
oświetleniowo – wentylacyjną
oraz filtry, służący do uprawy i
pielęgnacji roślin. W namiocie
tym stało 5 doniczek z krzewami konopi indyjskich w różnym
stadium rozwoju. Mężczyzna
został zatrzymany. Noc spędził
w policyjnym areszcie. Usłyszy
zarzuty posiadania i uprawy konopi indyjskich.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani za posiadanie narkotyków grozi kara do
3 lat więzienia. Natomiast uprawianie konopi, jak również po-

siadanie przyrządów do nielegalnego wytwarzania narkotyków zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności
do lat 2. 
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Stawowczyk wrócił

z Austrii ze złotem

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

To był wyjątkowo długo wyczekiwany start. Dla Waldemara Stawowczyka i jego czworonożnych sportowców możliwość biegu
w kilkunastostopniowym mrozie i śniegu po kolana, to kwintesencja sportu, jaki z sukcesami uprawiają od lat. Bełchatowski
maszer w miniony weekend właśnie otworzył worek z medalami zdobywając złoto w klasie D2 na Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec klubu SSB.

Zbierali krew
Stawowczyk startem w austriackim Werfenwengu w miniony weekend 13-14 stycznia,
rozpoczął swój zimowy sezon.
Jak sam podkreśla, jego team
cały rok czeka na zimę z nieskrywaną ekscytacją, nie znaczy to
jednak, że sportowcy zasypywali gruszki w popiele. Wręcz przeciwnie, sportowe życie zespołu
rozpoczęło się już kilka miesięcy temu.
- Długo trenowaliśmy w jesiennych okolicznościach - na
hulajnodze, wózku i quadzie - sezon drylandowy (czyli bezśnieżny - przypis red.) w tym roku był
specyficzny - mocno rozciągnięty w czasie z jednej strony, a z
drugiej bardzo intensywny i obfitujący w ważne starty - mówi
Stawowczyk

W dniu 19.01.2018r. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Elektrowni Bełchatów
zorganizował kolejną akcję oddawania krwi. Akcja odbyła się
w Domu parafialnym przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła
w Bełchatowie na oś. Dolnośląskim. W tym dniu krew oddało
18 osób, a Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wzbogaciło się o
8100 mililitrów tego bezcennego leku.
Każda osoba, która oddała
krew podczas tej akcji otrzyma-

ła upominek ufundowany przez
naszych strategicznych sponsorów, jakim jest Kino Helios
i Market Brico Marche. Zważając na poprzednie lata (2016
– 14 krwiodawców i 2017 – 8
krwiodawców oddało krew) to
w tym roku organizatorzy są zadowoleni z pozyskanej krwi dla
Regionalnego Centrum Krwi i
Krwiolecznictwa.
Hojnym sponsorom, organizatorzy akcji, serdecznie dziękują i proszą o dalsze wspieranie idei krwiodawstwa. 

Waldemar Stawowczyk dwukrotnie reprezentował Polskę
na Mistrzostwach Świata - we
włoskim Falze di Piave i podpoznańskich Szamotułach. Wcześniej zaliczył w ramach Mistrzostw Polski kwalifikacje do
kadry narodowej. Maszer nie zawiódł, przywożąc z imprez cztery najcenniejsze, złote medale,
ale jak sam zaznacza traktuje je
jako swoistego rodzaju „wprawkę” .
- Z tyłu głowy zawsze mam
to, by optymalnie trenować i
siebie i psiaki. Trzeba wypracować doskonałą formę fizyczną
do zimy. Być przygotowanym
na kilkukilometrowe dystanse i trudne warunki pogodowe,
pamiętając przy tym, żeby nie
przetrenować. My dopiero zaczynamy blisko trzymiesięczny
cykl startów, tu potrzebna jest

„chłodna głowa” - wyjaśnia Waldemar Stawowczyk
W Werfenwengu Stawowczyk
zdecydował się wystartować w
dwóch klasach - swojej koronnej D2, dwa psy w zaprzęgu i D3,
klasa open, w której ostatecznie
nie było klasyfikacji.
- Kontynuuje założenia zeszłoroczne, czyli trenuje wszystkie biegające sześć psiaków,
startuje na zawodach w dwóch,
czasem w trzech klasach, ale
szczególnie skupiam się na jednej z nich. Nie będę ukrywał,
że najważniejszy zaprzęg w tej
chwili, to moje „czarne diabły”
Shantu i Ulvar i kategoria D2 mówi nam maszer.
Powód tak przyjętej strategii
jest jeden - Mistrzostwa Świata w szwedzkim Sveg. Z początkiem marca na tę imprezę zjedzie czołówka maszerów, stawka i bój o medale będzie na wyjątkowo wysokim poziomie.
- Koncentracja i konsekwencja - to dwa określenia, które towarzyszą mi od początku przygotowań tegorocznego sezonu.
Nie ukrywajmy, jestem już co raz
starszy, podobnie jak moi najlepsi czworonożni biegacze, nie
możemy „spalać się” na każdym
starcie, na każdych zawodach.
Stąd decyzja by precyzyjnie dobiegać i zachować zwyżkową
formę na marzec. To wyzwanie,
bo zwyczajowo w połowie lutego
odbywały się imprezy w randze
mistrzostw świata czy Europy, w
tym roku przyjdzie jeszcze czekać - objaśnia taktykę Waldemar
Stawowczyk
Start w miniony weekend po-

kazał, że na ten moment ani formy ani zapału w Waldemar Stawowczyk Team nie brakuje nikomu. W D2 już po pierwszym etapie wyścigów wiadomym było
kto jest liderem. Z racji braku
zawodników w klasie D3, drugi
bieg maszer potraktował czysto
treningowo.
7-kilometrowy dystans
Shantu z Ulvarem przebiegły w
21 minut i 45 sekund... Psy biegły jak w amoku „wykręcając”
średnią prędkość huskich! Druga dwójka - weteran Viggo i młodziutka Dagnir niewiele gorzej
się spisały, 24 minuty i 18 sekund to wyśmienity czas. Idealna szybka, twarda, ale i śliska,
„techniczna” trasa sprawiły nam
wiele przyjemności - było widać,
że psy już mają dość biegania po
błocie - ich mobilizacja jest bardzo obiecująca, ale moja głowa
w tym - tak jak mówiłem wcześniej - by tego za szybko nie zaprzepaścić.
Choć drugiego dnia wyścigu
w Werfenwengu czasy były nieco gorsze, to zdobytej przewagi
Stawowczyk nie oddał już nikomu. Teraz maszer przygotowuje
się do trzydniowego biegu w austriackim Sankt Urlich, potem w
planach jest między innymi niemiecki Farauenwald i Oberhof,
po drodze zawody w Czechach
lub Słowacji.
- Zwyczajowo, jeżdżę za śniegiem. Wszystko zależy od czego na co nie mamy wpływu - od
pogody, wbrew pozorem nie tylko nam w Polsce brakuje śniegu.
Czas pokaże gdzie nas poniesie kończy Waldemar Stawowczyk 
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Samorządy miasta i powiatu przygotowują się do kolejnej dużej drogowej inwestycji w Bełchatowie. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego,
Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej. To cieszące się wątpliwą popularnością pod kątem liczby wypadków skrzyżowanie, zostanie przebudowane na rondo i to takie jakiego w Bełchatowie jeszcze nie ma – turbinowe.

Rondo turbinowe zastąpi

dotychczasowe skrzyżowanie
sione wysepki i separatory kanalizujące ruch, nie ma później
możliwości zmiany pasa ruchu
z zewnętrznego na wewnętrzny
lub odwrotnie.

kostka BRUkoWa

TANI OPAŁ

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pojazdy poruszające się po
rondzie turbinowym są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wy-

lotu ronda, co przez całkowite
wyeliminowanie przeplatania
strumieni ruchu zmniejsza ryzyko kolizji. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy
wjeździe na rondo, po czym w
żadnym punkcie na rondzie,
także przy zjeździe z niego, nie
występują już punkty kolizyjne
z innymi pojazdami. 

nROLETKI
EkogroszEk n Pelet
¯ALUZJE

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY


Szacowany koszt inwestycji oscyluje w kwocie bliskiej 5
milionów złotych. Samorządy
miasta i powiatu postanowiły
samodzielnie sfinansować budowę ronda, oba już zapisały w
swoich budżetach na 2018 rok
ten wydatek.

www.materacekolo.sklep.pl

- Na tym skrzyżowaniu odnotowujemy każdego roku kilka wypadków i kilkanaście kolizji drogowych wynikających
przede wszystkim z niedostosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej i nieudzielenia
pierwszeństwa przejazdu –
mówi komisarz Marcin Kucner,
naczelnik wydziału ruchu drogowego bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. - Ten od-

cinek drogi skupia na sobie największe natężenie ruchu z racji
dojazdu pojazdów do zagłębia
przemysłowego, dlatego wybudowanie w tym miejscu ronda
sprawi, że będzie bezpieczniej.

OGRODY ZIMOWE
Bełchatów,
ul. Piłsudskiego 94
I ORAN¯ERIE



tel. 661-937-265, 695-347-224

Rondo turbinowe jest innowacyjnym rozwiązaniem układu pasów ruchu ronda dwupasowego. Jego organizacja wymaga od kierującego, przed
wjazdem (wejściem), dokonania wyboru kierunku jazdy oraz
właściwego, dla tego wyboru,
pasa ruchu. Jest to tu szczególnie ważne, gdyż przez wynie-

materace  łóżka
SKLEP FIRMOWY
ul. Wojska Polskiego 115
Bełchatów [obok stacji „MOYA”]



WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI
rabaty do
%

tel. 44 30 70 200
730 900 906

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

60

GODZINY
OTWARCIA:
pn.-pt. 10:00-19:00
sobota. 09:00-14:00

wieści z miasta i regionu

Skrzyżowanie ulic Wojska
Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej
jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem w Bełchatowie.
To od niego prowadzi droga do
kopalni, elektrowni i stref przemysłowych. Oprócz dużego ru-

chu samochodów osobowych,
przejeżdża przez nie każdego
dnia wiele ciężarówek i autobusów wiozących pracowników.
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Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

15,70 zł

www.ogloszeniabelchatow.pl

3,69 zł
SER GOUDA ,EDAMSKI,
PODLASKI,MORSKI
OSM WŁOSZCZOWA 1KG

DŻEM
W ASORT.
280G

O F E R TA WA Ż N A
22.01 - 4.02.2018

1,99 zł

WITAMINKA
W ASORT 0,3L

MLEKO
DOBRE 2%
OSM
RADOMSKO 1L

0,99 zł
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O tym, że Srecko Lisinac znajduje się na celowniku potentatów włoskiej Serie A1 wiadomo od dawna. W ostatnich dniach te spekulacje nabrały jednak na sile, a niektórzy dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego twierdzą
nawet, że zawodnik bełchatowian podpisał już kontrakt
z nowym klubem.

Największa gwiazda
opuszcza Bełchatów?!
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że umowa z PGE Skrą, zaliczanego do najlepszych środkowych na świecie Serba, upływa
wraz z końcem obecnego sezonu, a jego postawa i liczne nagrody indywidualne w międzynarodowych imprezach przyciągnęły uwagę możnych siatkarskiego świata, dzięki czemu
może on już teraz przebierać w
atrakcyjnych ofertach.
Bezpośrednio po Klubowych Mistrzostwach Świata
spekulowano, że Srecko otrzymał ofertę z Perugii, ale w mijającym tygodniu pojawiły się
nowe, łączące go z inną, wielką włoską firmą. Jego usługami
ma być zainteresowane Trentino Volley, w barwach którego występował swego czasu Michał Winiarski. Komentatorzy
Rai Sport stwierdzili nawet, że
umowa została już podpisana.
Inne źródła, takie jak na przykład portal volleyball.it są bardziej wstrzemięźliwie i informują jedynie o zainteresowaniu
Trydentczyków usługami serbskiej gwiazdy żółto-czarnych.
Informacje te podłapały już
też polskie media (m.in. sportowefakty.pl czy polsatsport.pl),

więc w najbliższym czasie czeka nas zapewne serial związany
z ewentualną zmianą barw klubowych Serba.
Jedno jest pewne, zatrzymać Srecko Lisinaca w Bełchatowie na kolejny sezon będzie bardzo trudno. Zwłaszcza,

że ofertę z Włoch ma też jego
partnerka życiowa. Przypomina to sytuację z Facundo Conte, który w podobnych okolicznościach opuścił PGE Skrę w
2016 roku. 
B.B.

sport

W niedzielnym pojedynku osiemnastej kolejki rozgrywek PlusLigi, PGE Skra po ciężkim boju przegrała z zespołem Jastrzębskiego Węgla (2:3). Jest to pierwsza porażka żółto-czarnych na własnym terenie w aktualnym sezonie PlusLigi. Strata dwóch punktów oznacza, że trzecie w stawce ONICO Warszawa zbliżyło się do
bełchatowian na dystans zaledwie jednego oczka.

Niemiła niespodzianka w hicie PlusLigi

Początek
inauguracyjnej
odsłony – tak, jak można było
się tego spodziewać - należał
do zaciętych. Raz minimalnie prowadzili jedni, raz drudzy. Decydujący dla losów seta
okazał się jego końcowy fragment, kiedy to żółto-czarni od
stanu 17:18 zdobyli cztery kolejne punkty. Przede wszystkim za sprawą znakomitej zagrywki Milada Ebadipura, który posłał dwa asy serwisowe,
a raz jego zagrywka po złym
przyjęciu wróciła od razu na
stronę bełchatowian, a akcję
wykończył atakiem ze środka
Srecko Lisinac. Ta trzypunktowa przewaga utrzymała się
do końca partii (25:22).
Set numer dwa od począt-

ku do końca należał do przyjezdnych, którzy złość na decyzje sędziego z finiszu poprzedniej odsłony przełożyli na dobrą grę. Zaczęło się od
dwupunktowego prowadzenia
(3:1), które szybko urosło do
pokaźnych rozmiarów. W środkowej fazie seta nawet ośmiu
oczek (16:8). Ostatecznie po
serii 5:1 w samej końcówce
skończyło się na aż dziewięciu
punktach różnicy (25:16). Nokdaun.
Trzecia część meczu przypominała bardziej tę drugą niż
pierwszą. Z tą zasadniczą różnicą, że tym razem w natarciu
byli bełchatowianie, którym
wyraźnie pomogła dziesięciominutowa przerwa. Przełomo-

wy był moment pojawienia się
Mariusza Wlazłego w polu serwisowym. Ze stanu 4:5 zrobiło
się 9:5. Zgromadzony w tej fazie trzeciej partii kapitał wystarczył do swobodnego jej wygrania. 25:18.
Czwarta partia praktycznie
od początku do samego końca
toczona była w rytmie punkt
za punkt, a żadna z ekip nie
potrafiła odskoczyć na więcej
niż jedno-dwa oczka. Ta sztuka udała się dopiero w samej
końcówce, a dokonali tego jastrzębianie, dzięki skutecznej grze na kontrze (20:17). To
okazało się decydujące. 25:21 i
tie-break.
W pierwszej połowie decy-

dującej partii dwupunktowe
prowadzenie wypracowali sobie przyjezdni (8:6). Przy czym
jeden z tych punktów był efektem sędziowskiej pomyłki, której nie mógł skorygować challenge, gdyż w tej akcji po prostu nie zadziałał. Bezpośrednio po zmianie stron jastrzębianie dorzucili trzy kolejne oczka i było w zasadzie po
sprawie. Ostatecznie Jastrzębski Węgiel wygrał piątego seta
15:10 i cały mecz 3:2.
Dzisiejsza przegrana to piąta porażka podopiecznych Roberto Piazzy w sezonie 2017/18
PlusLigi i zarazem pierwsza
poniesiona na własnym terenie. Można więc powiedzieć,
że w niedzielę 21 stycznia

2018 roku padła bełchatowska
twierdza.
Żółto-czarni na parkiety
PlusLigi wrócą 4 lutego, kiedy to zmierzą się w Rzeszowie z Asseco Resovią. Wcześniej czekają ich mecze w turnieju finałowym Pucharu Polski i w Lidze Mistrzów. Najbliższe spotkanie o ligowe punkty
w hali „Energia” zostanie rozegrane dopiero 17 lutego, kiedy
zawita tu Cuprum Lubin. 
B.B.

Skra – Jastrzębski

2:3

(25:22; 16:25; 25:18; 21:25; 10:15)
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Farmaceuta radzi

Zimowe zagrożenia...
Mróz

Podstawowa
pielęgnacja zimą to:

Zimą nasza skóra narażona
jest w szczególnym stopniu na
niekorzystny wpływ czynników
zewnętrznych, obok czynników atmosferycnych takich jak
wiatr i mróz narażona jest także
na wysuszające działanie powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. W tym okresie wymaga więc specjalnej pielęgnacji i
solidnego nawilżenia.

 Krok drugi:
Obowiązkowo należy pamiętać
o stosowaniu kremu ochronnego przed każdym wyjściem na
zewnątrz. Nigdy nie nakładamy kremu nawilżającego rano,
gdyż składniki nawilżające pod
wpływem mrozu mogą jedynie
zaszkodzić skórze i spowodować podrażnienia i zaczerwienienia. Jeżeli mamy cerę tłustą
wystarczy krem lekki, odżywczy, półtłusty, a w przypadku
cery suchej czy wrażliwej warto wybrać krem tłusty. Należy
jednak zaaplikować go na skórę twarzy około 20 minut przed
wyjściem z domu.
 Krok trzeci:
Bardzo ważnym punktem pielęgnacji skóry zimą jest pamiętanie o aplikowaniu kremów

giczne zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku, problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy
poziom niepokoju, stany depresyjnie. Życie w zanieczyszczonym powietrzu może prowadzić
do zmian anatomicznych mózgu, udaru mózgu czy Alzheimera.

sta powinien rozpatrzyć zakup
takiej maseczki i nosić ją szczególnie w okresie grzewczym.
Warto również podkreślić, że
dzięki zaawansowanej technologii użytych do produkcji masek materiałów, uniemożliwiają
one przenikanie do dróg oddechowych 99% bakterii i wirusów.
Smog
Wszechobecne w zanieDoskonałym rozwiązaniem czyszczonym powietrzu droSmog to problem związany z emisją szkodliwych pyłów zabezpieczającym przed szko- binki pyłu z łatwością osiadai gazów powstałych w wyniku dliwymi substancjami są ma- ją i przywierają do wilgotnych
nieefektywnego spalania pa- ski antysmogowe, które bezpo- błon śluzowych oczu, nosa i
liw (węgla kamiennego, węgla średnio chronią nas od wyso- jamy ustnej. Warto zatem padrzewnego, benzyny, oleju na- kich stężeń pyłów. Zależnie od miętać o częstym przepłukiwapędowego itp.) w domach, sa- rodzaju mogą filtrować zarówno niu oczy kroplami nawilżającymochodach oraz w elektrow- pyły zawieszone, jaki i toksycz- mi oraz nosa roztworem soli finiach węglowych i zakładach ne substancje gazowe. Dostęp- zjologicznej lub wody morskiej.
ne są maseczki antysmogowe
przemysłowych.
także dla sportowców i dzieci.
mgr farm
Najbardziej
odczuwalny- Każdy mieszkaniec dużego miaMagdalena Sosnowska
mi skutkami smogu są: zwiększony
poziom
zachorowalności na choroby układu oddechowego
oraz
nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność mieszkańców
U osób zdrowych nawet krótkotrwała ekspozycja może wywoływać: stany zapalne, podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy, łagodne, przemijające stany zapalne płuc, alergie, patolo-
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BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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APTEKA MEDEST VIII

www.ogloszeniabelchatow.pl

Zimą skóra traci wilgoć prawie dwa razy szybciej niż latem,
a zatem szybciej staje się szorstka, mało elastyczna i mało ulega podrażnieniom. Słabną bowiem jej naturalne mechanizmy
ochronne, zwłaszcza osłona lipidowa naskórka. Brak dostatecznej ochrony może prowadzić do
przemrożenia, a nawet odmrożenia wrażliwych partii skóry.
Już stosunkowo łagodne przemarznięcia mogą spowodować
popękanie naczynek krwionośnych, co ma z kolei niekorzystny wpływ nie tylko na wygląd,
ale i prawidłowe funkcjonowanie skóry. Warto zatem poznać
i zapamiętać kilka ważnych zasad pielęgnacji skóry zimą.

 Krok pierwszy:
Oczyszczanie skóry, najlepiej
preparatami bezalkoholowymi, bez mydła, czy bez działania wysuszającego, wskazane
są preparaty takie jak mleczka czy śmietanki kosmetyczne,
a w przypadku cery tłustej poleca się stosowanie żeli do twarzy..

pielęgnujących na noc. Warto
zaopatrzyć się zarówno w krem
nawilżający i odżywczy, gdyż
skóra zimą potrzebuje zarówno
nawilżenia i odżywienia.
Pamiętajmy też o nałożeniu
tłustego kremu ochronnego na
nasze dłonie, a usta zabezpieczmy pomadką ochronną.

rozrywka

www.ogloszeniabelchatow.pl

12

Przegląd Bełchatowski

nr 2/2018 (219)  26.01.2018 r.

nr 2/2018 (218)  26.01.2018 r.

Przegląd Bełchatowski

Powstanie Styczniowe
to nie bezsensowny zryw
W ćwierćwiecze po powstaniu styczniowym Adam Asnyk pisał m.in.:
„Boś ty nie przyszedł jako klątwa nieba,
Ani nie spadłeś jak grom niespodzianie,
Lecz jak duchowa narodu potrzeba,
W krwawej wypadków wypłynąłeś pianie Aby ostatnim orężnym protestem
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!”
„W dwudziestopięcioletnią rocznicę powstania 1863 roku”, 1888
zmusiło jednak carat do korzystniejszego w Królestwie
Polskim niż na terenie całego
imperium ukazu uwłaszczeniowego z roku 1864.
W kulcie powstania wyrósł
urodzony na Litwie Piłsudski,
gdzie represje Murawiewa „Wieszatiela” były szczególnie krwawe. Bo w klęsce, o czym Piłsudski doskonale wiedział, jest zaród zwycięstwa. Jeśli przenosi ona nieśmiertelną wolę wolności - a tak było w przypadku
powstania styczniowego. Czy
można sobie wyobrazić masowy udział społeczeństwa wszelkich warstw w zwycięskiej wojnie 1920 r. bez tego „genu wolności”, który utrwaliło powstanie styczniowe?
prasy. Wśród powstańczej rodziny trzeba też przypomnieć
Pisarze i święci
trzech polskich świętych: Zyg- „nil desperandum”
munta Szczęsnego Felińskiego,
W powstaniu uczestniczył Rafała Kalinowskiego i Adama
kwiat, elita inteligencji polskiej. Chmielowskiego - Brata AlberCzynnie - jak Adam Asnyk czy ta. Metropolita warszawski abp
Bolesław Prus (ranny w jednej Szczęsny Feliński, mianowaz bitew, odsiedział też swoje w ny w przeddzień powstania, nie
carskim więzieniu) lub wspo- był jego zwolennikiem, ale kiemagająco - jak Eliza Orzeszko- dy rozszalał się carski terror, nie
wa: w jej majątku przez pewien zawahał się przed opublikowaczas przebywał ostatni dykta- niem otwartego listu do cara.
tor powstania Romuald Trau- Zapłacił za to 20-letnią zsyłką w
gutt, odwoziła go też własnym głąb Rosji.
powozem do granic Królestwa.
Polak z wyboru, z niemieckoZnakomity inżynier Rafał
francuskiej rodziny, Wincenty Kalinowski, walczący na Litwie,
Pol był autorem jednej z najpo- pierwotnie skazany na śmierć,
pularniejszych pieśni powsta- ostatecznie skazany został na
nia: „W krwawym polu srebr- 10 lat katorgi na Syberii. Dopiene ptaszę, poszli w boje chłop- ro potem, podobnie jak w przycy nasze...”. Władysław Lu- padku Adama Chmielowskiego,
dwik Anczyc był nie tylko au- zaczyna się jego życie w kapłańtorem „Marszu strzelców”, ale skiej posłudze. Adam Chmietakże redaktorem powstańczej lowski w następstwie rany od-

niesionej w bitwie stracił nogę, a
na Sybir nie trafił tylko dlatego,
że udało mu się zbiec do Paryża.
Pisarze polscy ery pozytywizmu nie tylko walczyli w
powstaniu, pozostawili także trwałą pamięć o nim w swojej twórczości - na czele z Elizą
Orzeszkową i jej tomem opowiadań „Gloria victis”, i „Nad
Niemnem”. Dramatycznie piękną legendę powstania stworzył
w „Wiernej rzece” Stefan Żeromski. Oprócz aktywności powstańczej, potem literackiej i
organicystycznej dali narodowi coś bezcennego - wzorce postaw Polaka inteligenta, z których naczelnym była bodaj zasada niepoddawania się przeciwnościom, nieulegania klęsce: „Nil desperandum” oraz
świadomość powinności wobec
narodu, przyświecająca także
niezwykłej misyjnej pracy dla

najuboższych św. Brata Alberta. Piłsudski ujął to lapidarnie:
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Wychodząc ze
straszliwej, traumatycznej klęski, wszyscy oni nie ustawali w
pracy na rzecz przyszłej Polski.
I w tym jest waga i nauka przesłania powstania styczniowego
dla nas. Nie ma w dziejach naszego narodu alternatywy „albo
powstanie, albo codzienna praca”. Między jednym a drugim
jest „iunctim”, które sprawia, że
wciąż jako naród istniejemy.
Wbrew pozorom ten zryw
wolnościowy naszych przodków nie był bezsensowny. Represje zaborców odniosły odwrotny skutek. Polski patriotyzm zszedł do podziemia, rozwinął się w kierunku pracy organicznej, co umożliwiło odzyskanie niepodległość w 1918r.
Monika Borkowska

rozmaitości

W ponad tysiącu bitew i potyczek powstania zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, dziesiątki
tysięcy pociągnęły syberyjskim
szlakiem na zesłanie. Ale poza
noszoną powszechnie żałobą narodową pozostało po powstaniu styczniowym coś więcej - wola działania, tak aby naród szlachecki stał się narodem
polskim, przysposobienie indyferentnego żywiołu chłopskiego do polskości. Stefan Żeromski w opowiadaniu „Rozdziobią
nas kruki, wrony” nie wymyślił
sytuacji pobojowiska, na którym polegli obdzierani są z szat
przez chłopstwo. Tak było. Ale
było też tak, że jednym z pierwszych aktów prawnych Rządu Narodowego z 1863 r. było
uwłaszczenie chłopów. Acz historycznie przyszło za późno,

fot. wikimedia
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Wojna przeciw
imperium carów
Powstanie styczniowe, będąc ostatnią wojną „narodu
szlacheckiego” przeciw imperium carów, było tragiczną klęską, co nie oznacza, że przystąpiła do niego garstka szaleńców porywających się „z motyką na słońce”. Trudno za takich
uznać pisarzy pozytywistów,
rzeczników pracy organicznej,
pracy u podstaw - Elizę Orzeszkową czy Bolesława Prusa. A
byli oni nie tylko twórcami literackiej legendy powstania, ale
także jego uczestnikami. Rachuby na zwycięstwo były, jak
dowodzą historycy, większe niż
w przypadku zrywu listopadowego, w związku z korzystnym
układem politycznym po klęsce
Rosji w wojnie krymskiej.
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę budowlaną 7ar.
Cena 75tys.
Tel. 601-831-509
Działki budowlane w Kielchinowie
sprzedam. Powierzchnia 1700
m2. Warunki zabudowy z 2017r.
Tel. 605-088-255
Sprzedam działki gm. Kamieńsk
przy zjeździe narciarskim przy
Górze Kamieńsk pow. 0,68ar,
pow. 0,81ar.
Tel. 505-637-471

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę leśną
o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826
Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dwie działki budowlane w Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow.
961m2 cena 190 000zł, pow.
1004m2, cena 200 000zł, media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000

ogłoszenia

Sprzedam działkę budowlaną w
Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
długość 150m.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664,
507-053-285

MAJEWSKI NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż  Zakup  Wynajem
Mieszkanie, domy, działki
lokale użytkowe.
Prowizja: sprzedaż, zakup 1%
Wynajem, najem 1/2 czynszu
(odstępnego).
Biuro Nieruchomości
ul. Wojska Polskiego 49D
(obok komputerowego ESC)
Bełchatów
Serdecznie zapraszam
Tel. 517-377-575
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 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 dom w okolicach Bełchatowa.
Tel. 517-377-575
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom mieszkalny w Bełchatowie o pow. 50m2 przy ul.
Grabowej 47 na działce o pow.
7arów (717m2). Działka jest ogrodzona, prąd na działce. Woda
i kanalizacja jest przy działce
w drodze w bramie. Na posesji
stoi duży budynek gospodarczy.
Wszystkie dokumenty posiadam
od A-Z. Ładna lokalizacja.
Tel. 518-785-556
Sprzedam mieszkanie pow. 47m2
w bloku przy ul. Szkolnej w Zelowie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, Ip.,środkowa
klatka.
Tel. 797-530-002
Sprzedam- mieszkanie NOWE
tak(!) =50,3m2 gotowe do za-

dodaj

DARMOWE
OGŁOSZENIA

2865 ulotka DL hipery.indd 1
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mieszkania. OFERTA warta(!)
UWAGI. Os.PRZYTORZE.
Tel. 692-319-209
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, os. Dolnośląskie, Bełchatów.
Tel. 517-377-575
Zamienię mieszkanie komunalne
2-pokojowe, pow. 35m2 przy ul.
Czaplinieckiej 100a na większe,
mogę spłacić zadłużenie lub dopłacić do zamiany.
Tel. 535-698-508, 535-715-341
Sprzedam mieszkanie w Bełchatowie, os. 1 Maja, IV piętro,pow.
39M2 (2 pokoje z kuchnią, łazienka i WC) zadbane i umeblowane.
Tel. 506-933-810
Zamienie mieszkanie komunalne
w bloku o pow. 34m2 na większe,
3-pokojowe w bloku z ewentualnością spłaty zadłużenia.
Tel. 512-556-175, 511-757-762
Lokal użytkowy 28,5m2 w centrum Zelowa na gabinet, biuro,
usługi, handel, gotowy do zajęcia.
Media, rolety, parking.
Tel. 603-283-365
Sprzedam budynek handlowousługowy, ul. 1 Maja, Bełchatów.
Tel. 517-377-575

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

PRACA
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
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Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55

Zatrudnię doświadczonego kucharza lub kucharkę do pracy w
restauracji.
Tel. 604-204-058
Zatrudnię do wykładania towaru w Tesco Extra w Bełchatowie.
Praca trzy razy w tygodniu, wieczorami.
Wymagana książeczka zdrowia.
Tel. 515-633-682

wych wym R-14/175/65.
Tel. 605-821-581
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

Zatrudnię chałupniczki do
szycia bluzek(wymagana dokładność).
Tel. 691-160-984

MOTORYZACJA

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 różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

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
Pomoc w nauce czytania
i pisania.
Tel. 664-191-977

TRANSPORT
BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894
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

Ogłoszenia kolejnego
wydania Przeglądu
Bełchatowskiego,
przyjmowane są
do 6.02.2018 r.

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

Toyota Avensis kombi, diesel
2004, kolor: beżowy metalik.
Bezwypadkowy samochód z polskiego salonu, użytkowany przeze mnie przez ostatnie 5 lat. Na
karoserii nosi znaki codziennego
użytkowania (drobne rysy), bez
Sprzedam Mazdę Premacy DITV znamion korozji. Zadbane wnętrze, tapicerka bez zarzutu, czy„Klimatronic” 2,0 diesel
sta, bez jakichkolwiek uszkodzeń.
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny me- Miesiąc temu wymienione układ
talik, Bezwypadkowy , Garażowa- hamulcowy (bębny, klocki, tarny ,ABS , Aluminiowe felgi , Cen- cze), zregenerowany rozrusznik z
gwarancją na 12 miesięcy.
tralny zamek , Elektryczne szyby
Wyposażenie:ABS,elektryczi lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie kierownicy ne szyby przednie, poduszka po, Poduszki powietrzne x 4 , Radio wietrzna kierowcy, wspomagasterowane z kierownicy. Pierwszy nie kierownicy, klimatyzacja autowłaściciel w Polsce - sprowadzo- matyczna, CD, elektryczne lusterny z Niemiec i zakupiony w 2010r ka, poduszka powietrzna pasażera, alarm, czujniki parkowania tylCena : 6 500 zł
ne, relingi dachowe, centralny zaTel. 518-940-757
mek, immobilizer, radio fabryczne, komputer pokładowy, wieloSprzedam VW Passat kombi 1.9
funkcyjna kierownica, hak.
TDI , rocznik 2000
Cena 16 500 zł -do negocjacji
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
Sprzedam VW Golf 1998r stan
PROJEKT GRATIS!!!
bdb. Kolor bordo. Przebieg 129
Przegląd Bełchatowski
tys. Pojemność 1.4 cena 4200zł.
ul. Wojska Polskiego 23a
Tel. 517-222-280
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tanio sprzedam komplet kół letTel. 790-40-45-99
nich od Renault Kango Aluminio-

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

Podejmę się pracy dodatkowej
sprzątanie mieszkań,domów,
biur, mycie okien itp. oraz drobnej
opieki nad starsza osoba.
Tel. 531-190-318

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

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