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Bełchatowskie konsultacje
społeczne dotyczące Mapy Zagrożeń
cjonariuszom w rozpoznaniu
społecznych oczekiwań co do
zakresu udostępnionej informacji oraz działań, nie tylko
policyjnych, mogących podwyższyć stan bezpieczeństwa publicznego.

le instytucji, służb i organizacji współodpowiedzialnych za
zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Celem prowadzonych w całym kraju konsultacji jest wypracowanie ogólnych założeń,
optymalizacji zarówno źródeł
W dniu 12 lutego 2016 roku w jak i zakresu informacji, które
sali konferencyjnej Urzędu Mia- będą wykorzystane przy twosta w Bełchatowie odbyły się rzeniu „Krajowej Mapy zagrokonsultacje społeczne dotyczą- żeń bezpieczeństwa w Polsce”,
ce prac nad mapą zagrożeń na w tym na szczeblu powiatów.
poziomie powiatu. Spotkanie Mapa Bezpieczeństwa będzie
Bełchatowscy
policjanci poprowadził mł. insp. Tomasz wizualizacją aktualnego stakonsultują ze społecznościami Jędrzejczyk, I Zastępca Ko- nu bezpieczeństwa, ukazującą
lokalnymi projekt Powiatowej mendanta Powiatowego Policji zagrożenia przestępczością, w
Mapy Zagrożeń. Społeczny dys- w Bełchatowie, a zaproszenie tym z uwzględnieniem poszczekurs, w ramach którego 12 lu- do rozmowy o bezpieczeństwie gólnych jej kategorii, a także
tego 2016 roku zorganizowano mieszkańców Bełchatowa i po- miejsc w których doszło do
spotkanie w Urzędzie Miasta wiatu bełchatowskiego przyjęli największej liczby wypadków i
Bełchatowa, ma pomóc funk- samorządowcy, przedstawicie- kolizji drogowych. 

Nietrzeźwi sprawcami
zdarzeń drogowych
Pijany kierowca wjechał w betonowy płot. Inny nietrzeźwy kierowca zjechał do przydrożnego rowu. Policjanci badają okoliczności obu przestępstw zaistniałych w miniony weekend w powiecie bełchatowskim.
Bełchatowscy
policjanci
wszczęli postępowanie karne
przeciwko 45-letniemu bełchatowianinowi,
podejrzanemu
o kierowanie samochodem w
stanie nietrzeźwości. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy, 14 lutego
2016 roku, 25 minut po północy, 45-latek kierując oplem
vectrą na ulicy Sienkiewicza
w Bełchatowie stracił panowanie nad samochodem, który zjechał z jezdni i uderzył w
betonowe ogrodzenie posesji.

Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało 2,9
promila alkoholu w organizmie
bełchatowianina. Zatrzymanemu grożą dwa lata wiezienia i
utrata prawa jazdy. Taka sama
sankcja zawisła nad 23-latkiem, który kierując 12 lutego
br. o godzinie 23.15 w Dobrzelowie (gmina Bełchatów) samochodem daewoo tico zjechał z
jezdni do przydrożnego rowu.
Mieszkaniec gminy Drużbice
miał w organizmie 3,1 promila
alkoholu.

Policjanci bełchatowscy
wszczęli także postępowanie
karne przeciwko 40-letniemu mieszkańcowi powiatu
wieluńskiego, skontrolowanemu 12 lutego 2016 roku
o 14.35 na ulicy Wojska Polskiego w Bełchatowie. Mężczyzna kierował dostawczym mercedesem mając
1,18 promila alkoholu oraz
wbrew sądowemu zakazowi.
Za jego złamanie 40-latkowi
grożą trzy lata pozbawienia
wolności. 
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Starostwo w nowych budynkach Dużo chętnych

www.ogloszeniabelchatow.pl

tyczna. Dla klientów wydziału
przygotowywana jest również
poczekalnia. Niewątpliwie atutem nowej siedziby urzędu jest
duży parking przed budynkiem.

Gruntownie przebudowane
budynki po firmie Fazbud przy
ul. Pabianickiej 26 są już prawie w całości zagospodarowane
zgodnie z planem. W kwietniu
odbędzie się przeprowadzka

newralgicznego, obsługującego największą liczbę petentów,
wydziału komunikacji. Będzie
on mieścił się w budynku A na
parterze. W sali operacyjnej
gotowa jest już sieć informa-

Natomiast w budynku A
funkcjonuje już wydział architektury i budownictwa. Mieści
się on na I piętrze, a mieszkańcy poszczególnych gmin obsługiwani są w oddzielnych pokojach. Na tym piętrze mieści się
także wydział inwestycji, strategii i zamówień publicznych.
Ta komórka urzędu zajmuje się
planowaniem inwestycji i remontów dla potrzeb starostwa
i jednostek organizacyjnych
powiatu. Jej klientami są najczęściej podmioty gospodarcze.
Mieszkańcy powiatu potrzebujący pomocy rzecznika konsumentów mogą spotkać się z nim
w budynku B (I piętro). Rzecznik przyjmuje interesantów codziennie w wyznaczonych godzinach (pon.11.00 – 15.00; wt.
11.00 – 17.30; śr. 11.00 – 15.00;
czw. 11.00 – 15.00; pt. 8.00 –
12.00). Samo biuro rzecznika
działa w dwóch oddzielnych
pomieszczeniach, dzięki czemu
spotkania z konsumentami odbywają się sprawniej i bardziej
komfortowo. Od początku roku
obsłużono już 220 osób. Także
w budynku B na I piętrze mieści się wydział ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. Wydział ten odwiedzają najczęściej
przedsiębiorcy ubiegający się
np. o decyzje o gospodarowaniu
odpadami, wędkarze, właściciele lasów lub właściciele gruntów ubiegający się o decyzje o
wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych. Osoby zajmujące
się edukacją ekologiczną mogą
konsultować
przedsięwzięcia
także w referacie edukacji ekologicznej wydziału OS. 

po prawną poradę

Ponad sto osób skorzystało w styczniu z bezpłatnych
porad prawnych, organizowanych przez starostwo. Prawnicy dyżurują w pięciu punktach
w mieście i powiecie. Prawie
połowa spraw dotyczyła prawa
cywilnego, nieco mniej prawa
pracy, administracyjnego, spadkowego i karnego. Zgłaszając
się po pomoc, trzeba pamiętać
o zabraniu dowodu tożsamości
i dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z
bezpłatnej pomocy. Interesant
może także zostać poproszony
o napisanie oświadczenia związanego z jego sytuacją życiową.
Wśród uprawnionych do
skorzystania z wiedzy adwokata czy radcy prawnego są m.in.
osoby posiadające Kartę Dużej
Rodziny, kombatanci, weterani, osoby, który nie ukończyły
26 lat i powyżej 65 roku życia.
W Bełchatowie działają dwa
punkty, gdzie można zasięgnąć
opinii prawnika - w urzędzie
miasta i starostwie, w powiecie
funkcjonują kolejne trzy – w Zelowie, Szczercowie i Ruścu. Ich
organizatorem jest bełchatowski starosta. Punkty bezpłatnej
pomocy prawnej działają od
stycznia 2016 roku na terenie
całej Polski na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

wieści z powiatu

Dla kogo bezpłatna
pomoc prawna?
 osób, które nie ukończyły
26. roku życia,
 osób fizycznych, którym
w okresie ostatnich 12

miesięcy zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i
wobec których w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia,
 osób, które ukończyły 65 lat,
 osób posiadających ważną
Kartę Dużej Rodziny,
 kombatantów,
 weteranów,
 osób zagrożonych lub
poszkodowanych katastrofą
naturalną, klęska żywiołową
lub awarią techniczną.
Tu znajdziesz pomoc prawnika:
Bełchatów, Starostwo
Powiatowe, ul. Pabianicka 34
poniedziałek, godz. 8-12
wtorek, godz. 11.30-15.30
środa, godz. 8-12
czwartek, godz. 8-12
piątek, godz. 8-12
Bełchatów, Urząd Miasta,
ul. Kościuszki 1
poniedziałek, godz. 11-15
wtorek, godz. 14-18
środa, godz. 11-15
czwartek, godz. 11-15
piątek, godz. 11-15
Zelów, Urząd Miejski,
ul. Żeromskiego 28
poniedziałek, godz. 9-13
wtorek, godz. 9-13
środa, godz. 9-13
czwartek, godz. 14-18
piątek, godz. 9-13
Rusiec, GOK,
ul. Koniecpolskiego 5
poniedziałek, godz. 12-16
wtorek, godz. 12-16
środa, godz. 12-16
czwartek, godz. 12-16
piątek, godz. 12-16
Szczerców, Urząd Gminy,
ul. Pułaskiego 8
poniedziałek, godz. 8-12
wtorek, godz. 13-17
środa, godz. 8-12
czwartek, godz. 12-16
piątek, godz. 9-13

www.mluksus.pl
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NIK krytycznie o działalności
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

W opublikowanym 4 lutego 2016 roku raporcie z kontroli Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów – najbogatszej gminy w naszym kraju – przeprowadzonej przez łódzką delegaturę Najwyższej Izby Kontroli znalazło się wiele zastrzeżeń dotyczących działalności kleszczowskiej fundacji. Kontrolerzy NIK
zawiadomili o nich Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poprosili także Prokuratora Generalnego o zbadanie wcześniejszych śledztw w tej sprawie, które toczyły się w Prokuraturze Rejonowej w Bełchatowie oraz Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, ale skończyły się niczym.
Kontrola dotycząca działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów prowadzona była
przez pięciu kontrolerów łódzkiej
delegatury Najwyższej Izby Kontroli i dotyczyła okresu do grudnia 2014 roku. Wystąpienie pokontrolne, czyli tzw. raport liczy
w sumie 63 strony i jest w całości
dostępny na oficjalnej stronie internetowej instytucji (www.nik.
gov.pl).

rzyści finansowych, m.in.
dzięki sprzedaży lub
wzrostowi cen tych
nieruchomości.

restauracja

...pieprz i sól

kuchnia polska najlepsze obiady w mieście

Z wniosków pokontrolnych
wyłania się bardzo smutny obraz.
Niemniej z końcowymi ocenami
warto wstrzymać się do czasu,
kiedy opisywane praktyki zbadają inne powołane do tego instytucje państwowe. Mowa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i
przede wszystkim o prokuraturze, na której czele już 4 marca
stanie minister sprawiedliwości,
Zbigniew Ziobro. To gwarantuje świeże spojrzenie na sprawy,
które były już przecież przed laty
przez śledczych badane. 
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z abonamentem

Bełchatów, ul.1 Maja 4

(budynek Twojego Centrum Medycznego)

tel. 697-007-697
czynna pn-nd. 900-1800
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wieści miasta

 śniadania  obiady  catering
 oferta lunchowa dla firm
 imprezy okolicznościowe w naszym
lokalu oraz w miejscu wskazanym
przez klienta

przetwarzający zużyte butelki
PET na folie i opakowania. Docelowo miało w nim pracować 220
osób, z czego 60 proc. załogi mieli stanowić mieszkańcy gminy. W
umowie tej inwestor zobowiązał
się do odsprzedania Fundacji zakupionego gruntu w przypadku
niezrealizowania inwestycji. Taki
zapis nie znalazł się już jednak w
akcie notarialnym. W ten sposób
w 2007 r. spółka za ponad 144 tys.
zł kupiła 10 ha ziemi, której rynkowa wartość, wg. rzeczoznawcy
majątkowego, wynosiła wówczas 1,1 mln zł. Spółka zakładu
nie otworzyła i nie uruchomiła
produkcji. Fundacja poniosła z
tego tytułu szacunkową stratę w
wysokości ponad 2,2 mln zł. Wartość szkody oszacowana została
jako różnica wartości przedmiotowej nieruchomości gruntowej
w dacie w której Fundacja mogła
skorzystać z prawa odkupu, tj.
2,3 mln zł, a ceny jej sprzedaży
na rzecz Spółki, tj. 144,6 tys. zł.
W 2013 r. Spółka odsprzedała
przedmiotową nieruchomość innej firmie za 20 mln zł”.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Generalnego o zbadanie w trybie nadzoru dotychczas prowadzonych śledztw w tej sprawie,
„Najwyższa
ponieważ w świetle materiału
Izba
Kontrodowodowego
zgromadzonego
li
negatywnie
W
toku przez NIK, zasadnicze wątpliwooceniła działalkontroli
NIK ści budzi umorzenie postępowaność
Fundacji
stwierdziła tak- nia prowadzonego w tej sprawie
Rozwoju Gminy
że wiele innych, przez prokuraturę okręgową w
Kleszczów. Funistotnych niepra- Piotrkowie Trybunalskim oraz
dacja po prefewidłowości,
go- odmowa wszczęcia śledztwa
rencyjnych cenach
dzących w interesy przez prokuraturę rejonową w
sprzedawała grunty
finansowe państwa. Bełchatowie”.
NIK ocenił działalność fun- bez sprawdzenia wiaryWykryty przez NIK medacji negatywnie. W tym miej- godności finansowej inwestoTyle ogólników. Pora na konchanizm spekulacyjnego obroscu warto wspomnieć o tym, że rów, którzy mieli uruchamiać na tu nieruchomościami mógł powo- krety, których w publikacji NIK
instytucja ta stosuje trzystop- nich produkcję i tworzyć miejsca dować znaczne straty dla budżetu nie brakuje. Poniżej prezentuniową skalę ocen: pozytywna, pracy. W żadnej z dziewięciu zba- państwa. Kwoty szkód szacowane jemy przykład jednej z takich
pozytywna mimo stwierdzonych danych przez NIK spraw przed- są na wiele milionów złotych - za- spraw, naszym zdaniem chyba
nieprawidłowości,
negatyw- siębiorcy nie wywiązali się z za- równo na szkodę budżetu pań- najlepiej ilustrujący opisywane
na. Czego konkretnie dotyczą wartych umów, a mimo to Zarząd stwa, jak i poszkodowanej gminy powyżej zarzuty.
zarzuty kontrolerów? O tym Fundacji nie skorzystał z moż- oraz Fundacji. W związku z tym
„Zgodnie z jedną z umów
dowiadujemy się z wniosków liwości odkupu ziemi. W efekcie ustalenia kontroli wymagały skiepodpisanych w 2007 r. przez Gmipokontrolnych oraz sporzą- Fundacja straciła ponad 9 mln rowania wniosku do Szefa CBA.
nę Kleszczów i Fundację na 10 ha
dzonego na potrzeby opinii pu- zł, a przedsiębiorcy wykorzystali
Ponadto NIK uznała za za- kupionego po preferencyjnej ceblicznej tzw. skrótu prasowego, możliwość zakupu taniego grunktórego najistotniejsze naszym tu do osiągnięcia ogromnych ko- sadne wystąpić do Prokuratora nie gruntu, miał powstać zakład
zdaniem fragmenty zamieszczamy poniżej.
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Otwarcie zakłady produkcyjnego

wieści z miasta
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przy ulicy Przemysłowej

Firma Herbsland w sobotę, 13 lutego
oficjalnie otworzyła zakład produkcyjny
wybudowany przy ulicy Przemysłowej.
Nowoczesna fabryka, w której produkowany będzie Fresher®, innowacyjny, w
100% ziołowy odświeżacz oddechu, już
na początku działalności zatrudni czterdzieści osób. Pierwszy i przez wzgląd na
wymogi sanitarno-higieniczne ostatni
raz władze miasta i grupa dziennikarzy
mogła wejść i obejrzeć hale produkcyjną,
zakładowe laboratorium oraz magazyn
surowców. Herbsland inwestując w Bełchatowie 20 milionów złotych wyposażył
fabrykę w najnowocześniejszą, energooszczędną i w pełni zautomatyzowaną
linią technologiczną.
- Wprowadziliśmy nowoczesny system jakościowy FSSC 22000 honorowany
przez GFSI i oparty na standardach ISO,
ale powiem nieskromnie – my je przewyższamy. System zastosowany w Bełchatowie gwarantuje wysokie standardy
zarządzania produkcją i kontroli jakości
co pozwala na spełnienie wymogów sta-

wianych przez kontrahentów na
całym świecie. Dziś, przy zastosowaniu najnowocześniejszych
linii technologicznych jesteśmy
pewni, że oddajemy w ręce konsumentów produkt najwyższej
jakości, bezpieczny nawet dla
najmłodszych
konsumentów
– mówi Ryszard Gałęzki, członek zarządu Spółki Herbsland.
Inwestując w Bełchatowie, firma Herbsland kierowała się korzystną ofertą dofinansowania
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz dobrą lokalizacją miasta. Wpływ na wybór miejsca, w
którym firma wybudowała swoją fabrykę
miała też dobra współpraca z władzami Bełchatowa - Nie od dziś wiadomo,
że sukces w sektorze prywatnym w dużym stopniu zależny jest od sprawnej
współpracy z lokalnym samorządem.
Od początku kontaktów w Bełchatowie
spotkaliśmy się z ogromną przychylnością zarówno władz miasta jak i urzędników, którzy w późniejszym etapie nas
wspierali, nawet w drobnych sprawach.
Wiedzieliśmy, że możemy zadzwonić, dopytać i nie musimy za każdym razem fatygować się do urzędu. Przy tak złożonej
inwestycji to dużo. Ze swojej perspektywy mogę bez skrępowania powiedzieć,
że bełchatowianie mogą być im wdzięczni, że tak działają, bo to właśnie dzięki
kompleksowemu wsparciu biznesu powstają miejsca pracy – twierdzi Ryszard
Gałęzki.
Zgodnie z zapowiedziami inwestorów
produkcja Freshera® ruszy jeszcze pod
koniec tego miesiąca. 
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Prowadzisz ﬁrmę? Chcesz dołączyć do programu
„Bełchatowska Karta Rodziny” i tym samym do zaszczytnego grona ﬁrm wspierających mieszkańców
naszego miasta? Nic bardziej prostszego! Wystarczy
kilka chwil, by Twoja ﬁrma udzieliła wsparcia i tym
samym zyskała na swojej promocji.

Masz ﬁrmę? Wspieraj!

Projekt, który z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większą popularność
wśród bełchatowian zakłada wsparcie
rodzin wielodzietnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+
oraz zasłużonych honorowych dawców
krwi. Dokument w postaci Bełchatowskiej Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji w firmach
różnorodnych branż. W tej chwili liczba
osób korzystających z tej Karty sięgnęła
już czterech tysięcy. Trzeba podkreślić
bardzo wyraźnie: inicjatywa nie okazałaby się tak cenna i popularna, gdyby

nie partnerzy – prywatne
firmy, przedsiębiorstwa
i instytucje, które w ramach Karty udzielają
bonifikat na świadczone
przez siebie usługi. Na
przestrzeni trzech lat
udało się do programu
pozyskać blisko sześćdziesięciu partnerów. Magistrat cały czas jest
otwarty na współpracę
z firmami, które chciałyby włączyć się w tą niezwykle cenną inicjatywę.
Zapraszamy licząc, że
firm będzie coraz więcej.
A korzyści z takiej współpracy czerpią
przecież obie strony – rodziny płacąc
mniejsze rachunki i przedsiębiorcy, dla
których taka współpraca jest dobrą
promocją firmy, która wspierając Kartę
kreuje swój wizerunek jako prorodzinnej i prospołecznej – podkreśla Nina Galewska, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia.
Szczegóły współpracy można omówić w Zespole ds. Pomocy Społecznej i
Zdrowia bełchatowskiego Urządu Miasta (budynek B pok. 18) lub pod numerem telefonu (44) 733 51 59 

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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W ostatnią niedzielę reprezentująca Komitet
Wyborczy Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska Monika Selerowicz, wygrała wybory uzupełniające w okręgu numer 3 i zasiądzie w bełchatowskiej Radzie Miejskiej.

Monika Selerowicz

wygrała wybory

www.ogloszeniabelchatow.pl

Monika Selerowicz w wyborach przeprowadzonych 21
lutego uzyskała 114 spośród
338 oddanych ważnych głosów,
co stanowi przeszło 33%. Za jej
plecami, co można uznać za
sporą niespodziankę, znalazł
się faworyt tego starcia, wieloletni prezydent miasta Marek Chrzanowski z KWW Plus,
na którego zagłosowało 68 wyborców (20%). Trzeci wynik
uzyskał startujący z własnego
komitetu Grzegorz Siedlecki
(61 głosów), a kolejne Danuta
Stopka z KWW Razem Dla Bełchatowa (50) i Sławomir Komidzierski z KWW Bełchatów 2020

(35). Najsłabszy wynik spośród sześciu ubiegających
się o mandat kandydatów
uzyskał Marek Olszewski
z KWW Lokalny Komitet
W’15 (10).
W wyborach udział wzięły 342 osoby na 2088 uprawnionych do głosowania w
okręgu numer 3. Frekwencja wyniosła więc 16,38%.
Cztery spośród oddanych
głosów okazały się nieważne (1,17% wszystkich oddanych). Trzy w wyniku niepostawienia znaku „X” przy
żadnym z kandydatów, a jeden w wyniku postawienia
znaku „X” przy dwóch lub
większej liczbie kandydatów.
Monika Selerowicz od ponad czterech lat w Starostwie
Powiatowym w Bełchatowie
jako pełnomocnik starosty odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jest
też nauczycielem i dyrektor
jednego z zespołów szkół policealnych dla dorosłych w naszym mieście.
Nowo wybrana radna zastąpi w Radzie Miejskiej Dariusza
Kubiaka, który jesienią zdobył
z list Prawa i Sprawiedliwości
mandat posła na Sejm VIII kadencji. 

Zakaz odwiedzin przez grypę
Bełchatów

ul. Mielczarskiego 2
(I piętro nad apteką)

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

ul. Słowackiego 22 (I piętro)

tel. 44 616 80 82

LICEUm OgóLNOKSZtAłCąCE:

n 2-letnie po zasadniczej szkole zawodowej
n 3-letnie po gimnazjum, szkole podstawowej
W związku ze wzrostem
zachorowań na grypę zawieszono odwiedziny na kilku
oddziałach
bełchatowskiego
szpitala. Mowa m.in. o oddziale noworodków oraz zakładzie
opiekuńczo-leczniczym.
Decyzje o zakazie odwiedzin
podjęło już w zeszłym tygodniu
kierownictwo bełchatowskiej
placówki. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia w życie
tego typu rozwiązania był zauważalny wzrost zachorowań
na grypę i podobne do niej infekcje.
W dość powszechnej opinii
grypa jest chorobą błahą, ale

lekarze przestrzegają przed
takim myśleniem. Nieleczona
może prowadzić bowiem do
niebezpiecznych dla zdrowia a
nawet życia powikłań.
Wśród osób najbardziej narażonych na działanie tego wirusa są m.in. noworodki i osoby
w podeszłym wieku. Właśnie z
tego powodu władze szpitala
w Bełchatowie postanowiły zawiesić odwiedziny na oddziale
neonatologicznym, gdzie przebywają noworodki i w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, gdzie z
kolei znajdują się głównie osoby zaawansowane wiekowo. 

SZKOłY mEDYCZNE:

n Opiekun Medyczny
n Opiekunka Dziecięca
n Technik Sterylizacji Medycznej

NOWOŚĆ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK

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

Sekretariat czynny:
Pon. - Pt. 10.00-16.00

Pożyczki Bankowe Pożyczki Pozabankowe
szeroka baza
produktów bankowych
i pozabankowych

promocyjne oferty
dla wybranych
grup zawodowych

znajdziemy dla ciebie
najlepszą ofertę

wiele ofert
w jednym miejscu

Pl. Wolności 14 | 97-400 Bełchatów | tel. 660-326-227, (44) 633-56-15 | www.dukatbelchatow.pl

wieści z miasta
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„Inwazja Talentów” artystyczny projekt Miasta Bełchatów otrzymał wsparcie Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego. Kwota 16 tysięcy euro zostanie spożytkowana na rozmaite działania artystyczne, których
wspólnym mianownikiem jest propagowanie wśród najmłodszych Czechów, Polaków, Węgrów i Słowaków
rozmaitych form motywowania do artystycznego rozwoju.

Rusza artystyczna „Inwazja Talentów”

Szczegółowy kalendarz
wydarzeń „Inwazji Talentów”:
18-23 maja 2016 - warsztaty artystyczne „tworzywa sztuczne”Pardubice. Warsztaty prowadzoną doświadczeni lektorzy i
nauczyciele artefiletics /sztuka
– członkowie NNO Nisa Sztuki
i wykładowcy Wschodnio-Czeskiej Galerii w Pardubicach.
 warsztaty będą towarzyszyć
trwającej wystawie w Galerii
Miejskiej w Pardubicach, która
odbywa się w maju,

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

 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis

Pozostałe wydarzenia odbędą
się już w roku następnym, a ich
harmonogram prezentuje się
następująco:
2-7 kwietnia 2017 - warsztaty
artystyczne „sztuka ludowa”Csongrád, które odbędą
w
tamtejszej Szkole Artystycznej
“Grotta”. Wykładowcami podczas warsztatów będą nauczyciele z tej właśnie szkoły.
6-8 maja 2017 - warsztaty artystyczne „duże obrazy”- Považska Bystrica Młodzi artyści
będą malować w grupach (4-5
członków) na dużych płytach
styropianowych (1x 2m) przy
użyciu farb akrylowych. Do
dyspozycji zostanie im oddane
artystyczne studio M. Sladeka
w szkole artystycznej Imro Weiner Kral (IWK) w Považskiej
Bystricy.

8-15 maja 2017 - wystawa prac
połączona z wernisażem -Považska Bystrica
Projekt „Inwazji Talentów”
skierowany jest do debiutujących młodych artystów w wieku
od 10 do 15 lat - dzieci oraz młodzieży, wykazującej nieprzeciętne zdolności artystyczne w
dziedzinie sztuk plastycznych
(w każdej formie płaszczyznowej oraz przestrzennej, jak i we
wszystkich dostępnych technikach). Weźmie w nim udział
łącznie 40 dzieci, po dziesięcioro z każdego z miast oraz ośmiu
opiekunów. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest podstawowa znajomość
języka angielskiego, umożliwiająca komunikację z uczestnikami oraz instruktorami. 

www.oss-dent.pl

tel. 660-513-894

www.vertirol.pl

kiej rodziny. Takie idee towarzyszyły nam tworząc główne
założenia„Inwazji Talentów”.
Program artystycznej pracy
został szczegółowo rozpisany
na najbliższe miesiące, wszystkie działania zostaną zrealizowane na przestrzeni roku – od
16 maja 2016 do 15 maja 2017
roku. Obejmie on trzy różne
typy przedsięwzięć kulturalnych: warsztaty artystyczne,
plener artystyczny i wernisaż
połączony z wystawą prac powstałych na warsztatach i plenerze.

BAGAŻÓWKA

Co warte podkreślenia bełchatowski projekt uplasował
się na drugim miejscu pod
względem wysokości przyznanego grantu wśród beneficjentów z Polski! O wyjątkowości
„Inwazji Talentów” świadczy
jeszcze jedna informacja: łącznie akceptację Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego uzyskało dwadzieścia
pięć polskich propozycji. - „Inwazja Talentów” uaktywnia do
wspólnego działania dzieciaki z
czterech miast Grupy Wyszehradzkiej. Dla Miasta Bełchatów,
będącego liderem projektu,
wartością dodaną jest to, że
inicjatywą są objęci najmłodsi
z naszych miast partnerskich
– z czeskich Pardubic, węgierskiego Csongrádu i słowackiej
Považskiej Bystricy – podkreśla
Sylwia Pędziwiatr z Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu UM
i dodaje: - realizując tę inicjatywę chcemy nie tylko motywować dzieciaki do artystycznej
pracy, edukować i poszerzać ich
artystyczne horyzonty, ale także rozwijać w nich tożsamość i
przynależność do wyszehradz-

8-12 września 2016 - malarski
plener artystyczny – Bełchatów. Warsztaty prowadzą doświadczeni nauczyciele i artyści
malarze współpracujący z Miejskim Centrum Kultury.
 plener będzie miał za zadnie
przybliżyć młodym artystom
sposób pracy na powietrzu, będzie również instrumentem do
pobudzenia twórczej wyobraźni,
 uczestnicy skupią się na
dwóch technikach: malowaniu
farbami i szkicowaniu węglem,
 sceneria parku przy zabytkowym Dworku Olszewskich jest
idealnym miejscem do przeprowadzenia pleneru. Lokalizacja
zapewni uczestnikom spokój i
możliwości podziwiania i malowania natury,
 w planach jest również pokazanie uczestnikom projektu
wkopu Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz zwiedzanie interaktywnej ekspozycji PGE Giganty Mocy, Zdobyte
obserwacje będą wykorzystane
podczas pleneru.
 powstałe na plenerze prace
zaprezentowane zostaną podczas głównej wystawy w Považskiej Bystricy
 każdy uczestnik projektu
otrzyma na własność podczas
pleneru profesjonalną sztalugę
opatrzoną logotypem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

T
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O
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wieści z miasta
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 zajęcia skupią się na temacie z tworzywa sztucznego, na
które można patrzeć z dwóch
stron - jako odpady lub ważny
element współczesnego przemysłu; techniki sztuki z wykorzystaniem plastikowych butelek są teraz bardzo popularne,
 dzieci będą miały możliwość
zapoznania się z tą techniką
sztuki oraz zestawienia jej z
własną kreatywnością
 wynikiem warsztatów artystycznych może być projekt
nowej rzeźby publicznej wykonany przez uczestników z plastiku.

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

Bezbolesne GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM
znieczulenie
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
komputerowe
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W 20. kolejce rozgrywek PlusLigi PGE Skra zmierzy się na własnym terenie z Łuczniczką Bydgoszcz. Spotkanie to rozegrane zostanie w bełchatowskiej hali „Energia” w najbliższą sobotę, a jego początek zaplanowano na godzinę 15:00.

W sobotę z Łuczniczką
Runda zasadnicza zmagań
o Mistrzostwo Polski w piłce
siatkowej mężczyzn w sezonie
2015/16 zmierza do końca. Do
rozegrania zostało już tylko
siedem kolejek. W tym roku, ze
względu na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, nie będzie
fazy play-off, więc trwa zacięta walka o miejsce w pierwszej
dwójce, które pozwoli rywalizować o złoto. W zasadzie grę w
wielkim finale zapewniła sobie
już ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
której przewaga nad grupą pościgową jest na tyle znaczna, że
nie powinna być roztrwoniona.
W końcu mowa aż o dwunastu
oczkach.
O drugie miejsce wciąż
walczą aż trzy ekipy. Mowa o
PGE Skrze Bełchatów, Asseco
Resovii Rzeszów i LOTOS-ie
Trefl Gdańsk. Przed 20. serią

gier w najlepszej sytuacji znajdują się bełchatowianie, którzy
mają przewagę jednego oczka
nad rzeszowianami i trzech

nad, mającymi rozegrany jeden
mecz mniej, gdańszczanami.
Podopieczni Miguela Falaski
wygrali w poprzedniej serii gier

3:2 z Jastrzębskim Węglem, co
przy porażce ekipy z Podkarpacia z ZAKSĄ (1:3) pozwoliło im
powrócić na pozycję wicelidera.

www.ogloszeniabelchatow.pl

starcia, które rozgrywane były
od 2016 roku, a było ich w sumie
dwanaście. Co więcej, wszystkie te zwycięstwa były odniesione w stosunku 3:0 lub 3:1. W
Jak widać, nic nie jest jeszżadnym nie byliśmy świadkami
cze przesądzone. Jedno jest
tie-breaka, który przy obecnym
jednak pewne, drużyna, która
chce zameldować się w finale systemie punktacji oznaczałby
PlusLigi nie może tracić punk- stratę punktu.
tów z niżej notowanymi zespoOstatnia bezpośrednia połami. Zwłaszcza na własnym
tyczka miała miejsce w pierwparkiecie.
szej rundzie zmagań o MistrzoW związku z tym wszyscy stwo Polski 2015/16, kiedy to
oczekują od żółto-czarnych podopieczni Miguela Falaski
zdobycia kompletu punktów byli wyraźnie lepsi od najw sobotniej rywalizacji z Łucz- bliższego przeciwnika. W hali
niczką Bydgoszcz. Najbliższy
„Łuczniczka” ograli bez straty
rywal bełchatowian zajmuje doseta, zwyciężając w poszczepiero dziewiątą pozycję w ligowej stawce i obecnego sezonu gólnych setach do 26, 21 i 22.
nie może zaliczyć do udanych. Wówczas, a było to pod koniec
Niemniej pod żadnym pozo- listopada, świetne zawody rorem nie można go lekceważyć. zegrał kapitan żółto-czarnych
Wszak po drugiej stronie siat- Mariusz Wlazły, który po meczu
ki nie zabraknie naprawdę otrzymał statuetkę MVP.
dobrych zawodników jak chociażby Jakub Jarosz czy Michał Wiele wskazuje na to, że rówRuciak.
nież w sobotę to PGE Skra powinna sięgnąć po zwycięstwo i
Nie ma też jednak co sprakomplet punktów. Nawet, jeśli
wiać wrażenia, że przed pierwponownie zabraknie Mariusza
szym gwizdkiem sędziego oba
kluby mają taką samą szansę Wlazłego, który nie wystąpił w
na wygraną. Tak nie jest. Zde- dwóch ostatnich potyczkach
cydowanym faworytem tej kon- bełchatowian.
frontacji są bełchatowianie.
Wejściówki na starcie z
Tak się składa, że siatkarze Łuczniczką Bydgoszcz można
z Bydgoszczy są jedną z tych zakupić w oficjalnych punkekip, które zwyczajnie leżą tach: na wyspie handlowej PGE
siatkarzom z Bełchatowa. Wi- Skry w „Galerii Olimpia”, a takdać to bardzo dobrze sięgając że w klubowym sklepie w hali
do historii spotkań pomiędzy
„Energia”. Bilety można też natymi klubami. Po raz ostatni
być online za pośrednictwem
zawodnicy znad Brdy wygrali
z PGE Skrą przeszło trzy lata portalu ticketik.pl. W sprzedatemu. Jeśli skupimy się tylko ży znajdują się wejściówki w cena pojedynkach rozgrywanych nie - 20 zł (ulgowe)i 25, 30, 35 zł
w hali „Energia” to okaże się, że (normalne).
B.B.
żółto-czarni wygrali wszystkie

Ferie z PGE Skrą
W poniedziałek ruszyła IV już edycja akcji „Ferie z
PGE Skrą”. Uczestnicy spędzą w klubie w sumie
sześć dni, do soboty 27 lutego.

sport

- Bardzo się cieszę, że po raz
kolejny możemy pokazać dzieciom i młodzieży, jak w aktywny
sposób spędzić ferie – mówi Miguel Falasca, który poprowadzi
jeden z treningów dla feriowiczów.
Poniedziałek, pierwszy dzień
akcji, rozpoczął się oczywiście od
powitania uczestników tego wydarzenia. Udział w nim brał kapitan PGE Skry, Mariusz Wlazły.
Kiedy ten udał się na trening, bełchatowscy feriowicze uczestniczyli w seansie filmowym. Po jego

zakończeniu mieli okazję podziwiać swoich ulubieńców podczas
sesji treningowej, a następnie
mogli ich osobiście poznać.
Kolejny dzień rozpoczął się od
spotkania z legendą bełchatowskiego klubu. Marian Stankiewicz, związany ze Skrą od blisko
pół wieku, przytoczył młodzieży
kilka opowieści z historii życia
klubu. Później uczestnicy „Ferii
z PGE Skrą” mieli okazję wziąć
udział w zajęciach praktycznych,
które poprowadził Radosław Kolanek, trener Młodej PGE Skry.
Bardziej szczegółowe relacje z
poszczególnych dni można znaleźć na oficjalnych stronach klubu (www.skra.pl i www.skra.tv)
oraz na kanałach komunikacyjnych na portalach takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy
YouTube.
Ostatnim akordem IV edycji
„Ferii z PGE Skrą” będzie sobotni mecz z Łuczniczką Bydgoszcz,
który uczestnicy akcji zobaczą z
trybun hali „Energia”. 
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WSZYSTKIE MARKI, osobowe, dostawcze całe uszkodzone bez O.C.,
przeglądu, skorodowane, odbiór lawetą

ka
gotów
od ręki

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

a
Umów się nen
ę!
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Ziraat pokonany

W pierwszym meczu 1/12 ﬁnału Ligi Mistrzów bełchatowianie pokonali w łódzkiej „Atlas Arenie” turecki Ziraat Bankasi Ankara i zrobili
pierwszy krok w kierunku awansu do kolejnej rundy rozgrywek.
Gospodarze na pierwszej przerwie regulaminowej przegrywali
jednym oczkiem, ale na kolejnej prowadzili już aż pięcioma.
Ostatecznie tego seta wygrali
25:20. Czwartą, i jak się później
okazało ostatnią, partię lepiej
zaczęli goście, którzy przez jej
większość byli na prowadzeniu.
W pewnym momencie byli nawet o cztery punkty lepsi (16:20)
i zaczęło pachnieć tie-breakiem.
Wówczas jednak bełchatowianie
wzmocnili zagrywkę i udało im
się tę stratę zniwelować. Lepiej
wytrzymali też końcówkę, wygrywając ją po krótkiej grze na
przewagi 27:25 i cały mecz 3:1.

tel. 695 955 538

Juniorzy zagrają
www.ogloszeniabelchatow.pl

w Bełchatowie
Od czwartku 25 lutego w bełchatowskich halach
Widowiskowo-Sportowej KWB i „Energia” rozgrywane będą ćwierćﬁnały Mistrzostw Polski juniorów.

sport

Młodzi
zawodnicy
EKS
Skry Bełchatów, którzy przed
niespełna dwoma tygodniami
zostali najlepszą drużyną województwa łódzkiego zmierzą się
w 1/4 finału Mistrzostw Polski
juniorów w piłce siatkowej mężczyzn z drużynami MKS-u Andrychów i MKS-u MOSiR Jasło.
Te trzy ekipy tworzą podgrupę
A. W drugiej znalazły się zespoły AKS V LO Rzeszów, SMS
GUMP Ostrowiec Świętokrzyski oraz LKS Cisy Nałęczów.

Faza grupowa bełchatowskiego turnieju (czwartek-piątek) oraz półfinały (sobota)
rozegrane zostaną w hali KBW.
Natomiast mecze o pierwsze i
trzecie miejsc, do których dojdzie w niedzielę, ugości hala
„Energia”. Awans do kolejnej
fazy rozgrywek wywalczą dwa
najlepsze zespoły.
Wstęp na wszystkie mecze
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski juniorów w Bełchatowie jest
bezpłatny. 

Spotkanie rozegrane zostało w środę 17 lutego. PGE Skra
przystąpiła do niego poważnie
osłabiona. Do absencji Michała
Winiarskiego już wszyscy zdążyli
się przyzwyczaić, ale tego wieczora Miguel Falasca nie mógł
także skorzystać z usług Mariusza Wlazłego. Ponadto kilku
innych zawodników borykało
się z drobnymi urazami, często
wynikającymi po prostu z morderczej liczby gier w ostatnim
czasie. Nastrój też nie był najlepszy. Przecież zaledwie kilka
dni wcześniej bełchatowianie
dostali tęgie lanie w Gdańsku,
gdzie przegrali z LOTOS-em
Treflem 0:3.
W związku z tym wszystkim
było sporo obaw przed konfrontacja z bądź co bądź bardzo solidnym zespołem tureckim. Faktycznie łatwo nie było, ale jak się
okazało żółto-czarni, dopingowani przez znakomitą publiczność, stanęli na wysokości zadania i zwyciężyli 3:1. To stawia ich
w bardzo dobrej sytuacji przed
rewanżem. Do awansu wystarczą „tylko” dwie wygrane partie. W razie porażki 0:3 lub 1:3,
bełchatowianie dostaną jeszcze
jedną szansę w tzw. złotym se-

cie. To z pewnością da zespołowi pewien komfort psychiczny
przed meczem numer dwa.
Wracając do pierwszego starcia, żółto-czarni rozpoczynali
je w składzie: Uriarte, Lisinac,
Kłos, Conte, Piechocki, Rodriguez i Gromadowski. Zabrakło
wspomnianego na wstępie Mariusza Wlazłego, ale też Nicolasa
Marechala. Ten drugi pojawił się
na parkiecie jednak dość szybko
zastępując nominalnie rezerwowego atakującego PGE Skry,
który nie miał swojego dnia (w
całym meczu skończył tylko 1 z
11 ataków). Francuz z polskim
paszportem wydatnie przyczynił
się do wygranej swojej drużyny
w pierwszym secie. Bełchatowianie przegrywali w niej 11:13, żeby
ostatecznie zwyciężyć 25:19. W
drugiej odsłonie podopieczni
Miguela Falaski przez dłuższy
fragment seta kontrowali grę,
schodząc na obie przerwy techniczne z kilkupunktowym prowadzeniem. Finisz gości sprawił
jednak, że byliśmy świadkami
gry na przewagi, w której lepsi
pokazali się przyjezdni (25:27).
W kolejnej odsłonie emocje skończyły się dość szybko.

Ogromna determinacja sprawiła, że udało się nie stracić w
tej konfrontacji nawet punktu.
Trzeba jednak pamiętać, że w
rewanżu będzie dużo trudniej.
Po pierwsze, w Turcji zawsze
gra się ciężko. Po drugie, Ziraat Bankasi Ankara w ostatnich
dniach zakontraktował Kubańczyka Leandro Leyvę Martineza. Mierzący 206 cm wzrostu
lewoskrzydłowy w ostatnich
latach był największą gwiazdą ligi koreańskiej, gdzie robił
prawdziwą furorę. Brzmi może
nieco egzotycznie, ale wystarczy
wspomnieć, że w tych rozgrywkach występowały przed rokiem
takiej gwiazdy jak Kubańczyk
Robertlandy Simon czy Grek
serbskiego pochodzenia Mitar
Djurić, a mimo to MVP sezonu wybrano Leyvę. To o czymś
świadczy.
Żółto-czarni muszą nastawić
się na ciężki bój. Sytuacja wyjściowa jest jednak na tyle dobra,
że przed decydującym bojem
możemy być nastrojeni optymistycznie. Mecz w Ankarze już
2 marca! W kolejnej rundzie na
zwycięzcę polsko-tureckiego pojedynku czekać będzie najpewniej rosyjski Zenit Kazań, który
pokonał 3:1 w Gdańsku LOTOS
Trefl. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

144.000

internetowych kibiców!
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką 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 2013r.
poz. 1235 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr L/449/14 Rady Miejskiej z
dnia 25 września 2014r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką
Rakówkąwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Restauracja - Sala Weselna

‘K

w dniach: od 7 marca do 29 marca 2016r.

przyjêcie
weselne
Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzenz poprawinami
nego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja
publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roztylko
160z³/
osobê!

wkrótce informacje
na temat

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

‘KiM’

OGŁOSZENIE

www.ogloszeniabelchatow.pl

wiązaniami odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. 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 12 kwietnia 2016r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.

Balu
Andrzejkowego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Bełchatowa - „Bełchatówek”,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 2013r.
poz. 1235 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr X/58/15 Rady Miejskiej z
dnia 28 maja 2015r.

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

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - „Bełchatówek”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 7 marca do 29 marca 2016r.

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!
PRZYGOTOWYWANIE

MIESZKAŃ

DO REMONTÓW

tel.503-760-481

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 29 marca 2016r. w siedzibie Urzędu
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój
nr 316 o godz. 10.00
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 12 kwietnia 2016r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

ogłoszenia

dekoracja stołów żywymi kwiatami

tylko

/osobê!

160z³
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Czas Wielkiego Postu...

Wielki post, określany jest jako czas pasyjny – czas pokuty, przygotowujący do
przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. W zachodniej
tradycji liturgicznej obejmuje on okres liturgiczny od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. Tradycyjnie wielki post określany jest jako czterdziestodniowy.

PASZTET
W ASORT
PROFI 131G

1,49 zł
PAPRYKARZ SZCZECINSKI
KING OSKAR 300G

2,79 zł
OFERTA WAŻNA
29.02-13.03.2016r
LION 2 PAC
NESTLE 60G

SER ŻÓŁTY
GOUDA I EDAMSKI
BAKOMA 150G

1,19 zł

3,69 zł

Oferta ważna od 23.02 do 28.02.2016 r.

pr

na

Liczba czterdzieści w Biblii ma znaczenie symboliczne.
Oznacza między innymi czas
dojrzewania, oczyszczenia; czas
nawrócenia, pokuty, powrotu.
Jezus przebywał czterdzieści
dni na pustyni, czterdzieści dni
trwał potop oczyszczający ludzkość z grzechu; czterdzieści lat
wędrował Izrael przez pustynię
do Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni o chlebie i wodzie szedł
Eliasz na spotkanie z Bogiem na
górę Horeb.
W pierwszy dzień postu,
przypadającego w Środę we
wszystkich kościołach w tym
dniu posypywaliśmy głowy popiołem pochodzącym z ubiegłorocznych palm wielkanocnych,
a księża przypominali o śmierci,
przemijaniu i znikomości rzeczy
ziemskich słowami: „Pamiętaj
człowieku, że z prochu powsta-

łeś i w proch się obrócisz”. Wielkopostny rytuał posypywania
głów popiołem został wprowadzony do liturgii około IV w.
Jednak głównym przesłanie
tego pierwszego dnia, jak i całego czterdziestodniowego, postu
czerpie z ewangelii św. Marka
gdzie Jan Chrzciciel nawołuje
podążający za nim lud tymi słowami Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
Mk 1:15. Dla chrześcijan Wielki
Post jest więc czasem upamiętania, refleksji odwrócenia się od
grzechu.
W Polsce przez całe wieki
bardzo gorliwie wypełniano zalecenia Kościoła na Wielki Post
i przez całe sześć tygodni przykładnie poszczono.
W wielu
domach mięso, tłuszcze zwierzęce, a nawet nabiał, miód, a

w czasach późniejszych cukier
i słodycze, w okresie Wielkiego
Postu niemal całkowicie znikały ze stołów. Podczas Wielkiego
Postu niedozwolona była muzyka, śpiewy, wszelkie zabawy i
wesołe spotkania, a młodzież i
dzieci karcono za głośne śmiechu i krzyki. Na czas Wielkiego
Postu niemal zupełnie ustawało
życie towarzyskie. Obecnie ten
zwyczaj, nie jest już tak restrykcyjnie przestrzegany, a i sam Kościół Katolicki dopuszcza wiele odstępstw dotyczących np.
spotkań towarzyskich i zabaw w
tym okresie. Wciąż jednak wiele
osób w tym okresie przestrzega
postu, poświęca więcej czasu na
czytanie pisma Świętego, skupienie i modlitwę aby przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy.
Monika Borkowska
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Garnki
nierdzewne
Baryłka
Tadar
mix wzorów

rozmaitości

W środku druga część wkładki z prezentami akcji lojalnościowej. Wyjmij i zachowaj.

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

KONTAKT: 503-760-481
A?
WC
CHO
A
F
A
Ć
ZN
SZY
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E
Z
ŚPIE OWE?
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O
P
T
ON
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KOMPLETNE
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ
DO REMONTU:

SKUWANIE PŁYTEK,
ZRYWANIE PARKIETU, ITP.

DEMONTAŻ BOAZERII, ZABUDÓW
KARTON-GIPS, FUTRYN, ITP.

WYBURZANIE ŚCIAN
DZIAŁOWYCH

SPRZĄTANIE POREMONTOWE,
WYNIESIENIE i WYWÓZKA GRUZU ITP.

ZRYWANIE TAPET,
WYKŁADZIN ITP.

WYNOSZENIE STARYCH MEBLI,
OPRÓŻNIANIE PIWNIC

WNOSZENIE CIĘŻKICH MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH: KLEJE, GIPSY, PŁYTKI, PANELE ITP.
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Kasia (lat 10) urodziła się z
wadą układu nerwowego w
postaci przepukliny oponowo
- rdzeniowej,której następstwem jest niedowład kończyn dolnych. Jest pod stałą
opieką wielu lekarzy specjalistów z całej Polski. My rodzice chcielibyśmy zrobić
wszystko by Kasia w przyszłości mogła być samodzielna. Dlatego rehabilitacja jest teraz najważniejsza.
Kasia ma ogromne szanse
na samodzielne poruszanie
się, co widać na zdjęciu, ale
to tylko dzięki ciężkim i kosztownym ćwiczeniom. Dzięki
Państwa corocznej pomocy jesteśmy w stanie zapewnić Kasi odpowiednią
opiekę medyczną. Dlatego
też zwracamy się do Państwa o przekazanie 1% dla
naszej córeczki.

PRZEKAŻ
SWÓJ 1%
NIKOLI

PODZIEL SIĘ SERCEM,PRZEKAŻ NIKOLI 1% PODATKU Nikola Marcioch ma 12 lat.
Urodziła się jako wcześniak. Urodziła się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, jest opóźniona psycho-ruchowo (spastyczna postać cztero-kończynowa). Nikola walczy o siebie…o
samodzielność…o godne życie. Bez Waszej pomocy jest to nierówna walka. Pomóżmy jej
w kosztownym leczeniu i rehabilitacji Jeśli chcecie Państwo pomóc przekazując 1% lub
wpłacić dowolną kwotę to proste! W rocznym zeznaniu podatkowym należy wypełnić odpowiedną rubrykę
W miejscu tym wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego tj.
FUNDACJA DOROŚLI DZIECIOM ORAZ NR
KRS-0000243743 Z DOPISKIEM DLA NIKOLI MARCIOCH

ogłoszenia

CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO CO POSIADA,
LECZ PRZEZ TO KIM JEST. NIE PRZEZ TO CO MA,
LECZ PRZEZ TO,CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI

www.ogloszeniabelchatow.pl

Za wszelką pomoc dziękujemy z całego serca.
- Rodzice Kasi
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dwie działki budowlane
1548m2-cena 74 000, 1098m2-cena
59 000. Woda, prąd, kanalizacja.
Tel. 609-397-476

ogłoszenia

Sprzedam działki budowlane 1548m2
cena 74 000zł, 1098m2 cena 59
000zł, woda, prąd, kanalizacja.
Tel. 609-397-476

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 budowlaną 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 działkę w Kole gm. Sulejów.
Tel. 531-144-155

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

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

Sprzedam działkę rolno, leśno,
budowlaną 4km od Bełchatowa przy
rzece i 800m do ośrodka wypoczynkowego.
Tel. 600-075-108

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet
medyczny.
Tel. 608-869-863

Sprzedam działkę w ogródkach
działkowych „Poziomka” z murowaną
altanką w dobrym miejscu położona i
ogrodzona.
Tel. 609-319-853

Sprzedam po atrakcyjnej cenie nowy
dom o pow. użytkowej 136m2 w
stanie surowym otwartym, 7km od
Bełchatowa. Działka - 1800m2.
Tel. 609-784-443

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 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 działkę budowlaną o
pow. 1800m2, Mokracz - 7km od
Bełchatowa.
Tel. 609-784-443

TANIO SPRZEDAM M3 48m2, 4pietro
B-tów os. Czaplinieckie obok szpitala, +ew. Garaż.
Tel. 603-381-052,512-916-704
Sprzedam słoneczne mieszkanie
53m2, dwustronne,2 pokoje, balkon, 4
piętro. Bełchatow os.Dolnoslaskie 201
świetny układ, przestronne, częściowo
wyremontowane. Cena140 tys.
Tel. 784-589-888
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 36m2, IVp.,duży balkon, winda
w bloku, os. Okrzei.
Tel. 505-464-484
Sprzedam mieszkanie M-4 pow.
60,66m2, IIp., os. Okrzei6. Mieszkanie
do remontu.
Tel. 509-593-558
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w
centrum Bełchatowa.
Tel. 600-075-108
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, p.IV,
3-pokojowe, os. Żołnierzy POW2.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na

os. Okrzei o pow. 48,60m2. Mieszkanie znajduje się na IV piętrze w
IV pietrowym bloku i jest częściowo
umeblowane.
Tel. 501-092-547
Zamienie mieszkanie 86 m2 na
mniejsze do 60 m2. Mieszkanie jest
na parterze zamienie na parter lub z
winda.
Tel. 884-323-642
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju
do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Do wynajęcia lokale w budynku usługowym na Os.Przytorze.
Tel.533 747 222
Wynajmę pokój dla 1-2 osób na
os. Olszyńskim wraz ze wszystkimi
mediami.
Tel. 512-115-383
Wynajme billboard 4x2 (dwustronBe³chatów
ny) w Belchatowie na ul. Wojska
Polskiego.
Tel. 608-498-581

ul. Em

Sprzedam lub wynajmę budkę
(10m2) na Targowisku Miejskim
w Bełchatowie.
Tel. 514-696-194
Do wynajęcia garaż murowany
przy ul. Leśnej.
Tel. 507-312-380

SPRZEDAM
Ławę rozkładaną , szafkę narożną
pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551

Posiadam do wynajęcia dwa
lokale przy salonie fryzjerskim na
ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227
Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla mężczyzny, pokój z kuchnia i
łazienką w domu jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Do wynajęcia lokal handlowousługowy 127 m2 na parterze
- Bełchatów, Kościuszki.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia 22m2 oraz 52m2.
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Bełchatów ul. Kościuszki. Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-374-438

Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny.
Kolor srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051
Sprzedam garaż blaszak o wymiarach 5x3 z bramą dwuskrzydłową w
Bełchatowie .Wykonany jest z solidnej
blachy 3mm z podłogą drewnianą.
Tel. 661-420-525
Piec na drewno, węgiel i miał ze
sterownikiem i dmuchawą, spraw-
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ny, cena do uzgodnienia. Może ogrzewać około 250 m2 dom.
Tel. 600-283-810

PRACA
Wydawca Przeglądu Bełchatowskiego przyjmie na płatny
staż - stanowisko specjalista d/s
obsługi klientów reklamowych.
CV prosimy nadsyłać na adres:
rekrutacja@activmedia.net.pl
Zatrudnię chałupniczki (szycie) wymagany overlock 5+stębnówka -tkanina.
Tel. 785-377-149
Zatrudnię szwaczki do zakładu.
Tel. 661-853-570
Poszukujemy pracowników ochrony
do 50lat na terenie Piotrkowa Tryb.
i okolic. Wymagana niekaralność i
aktualna książeczka sanepidowska,
stawka za roboczogodzinę 8zł/netto
e-mail: kubecki@locus-security.pl
tel. 660-520-385

starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA
Sprzedam citroena c4 2006 r. Stan
bdb, 4x el. Szyby, 1,6 hdi, alu felgi.
Tel. 609-486-065
Sprzedam Mazdę Premacy DITV
„Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik,
Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS ,
Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie
kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 ,
Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834

REKLAMY

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do
remontów.
Tel. 726-325-664

Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
doświadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Podejmę się malowania, gipsowania, karton-gips, dociepleń poddaszy i
remontów mieszkań.
Tel.514-049-189
Opiekunka medyczna po godz. 15
zaopiekuje się osobą starszą, niepełnosprawną ﬁzycznie lub umysłowo.
Tel. 505-263-682
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmie pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500

z k/g, tapetowanie i wiele innych prac.
Tel. 885-263-643

Szkoła Łyżwiarska PIRUET w
Bełchatowie przy Miejskim Lodowisku ul. Edwardów 6 oferuje:
zajęcia nauki i doskonalenia jazdy
na łyżwach dla dzieci, młodzieży
i dorosłych (w soboty i niedziele);
organizację urodzin na lodzie i bali
okolicznościowych; pokazy jazdy
ﬁgurowej; zajęcia na lodzie dla
grup na zamówienie
Więcej informacji pod numerem
tel. 663778068 i na Facebook.com

Klub Seniora „Pogodna Jesień”
serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych na wczasy w Dźwirzynie w
okresie od 21.08.-4.09.2016r. Wszelkie informację pod nr tel.
604-126-316 603-103-907

Remonty, budowy, wykończenia,
gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa
i inne.
Tel. 726-325-664
ATRAKCYJNY KREDYT DLA FIRM
Z DECYZJĄ W 24H.
Bez zaświadczeń z ZUZ i US.
ZADZWOŃ! 514-915-240

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-montaż nowych instalacji elektrycznych ,
-tzw. biały montaż, czyli montaż wszystkich opraw oświetleniowych, łączników,
gniazdek, taśm led,
ActivMedia-modernizacja istniejących instalacji,
ul.Wojska Polskiego 23a
ulotki
[siedziba Przegl¹du Be³chatowskiego]-montaż domofonów i wideodomofonów,
Skup samochodów
do
tel. 790-40-45-99
-usuwanie awarii,
reklama@activmedia.net.pl
wyzłomowania. Odbióre-mail:
lawetą!
-fachowe doradztwo,
banery
reklama prasowa
Skup starych motocykli.
-pozostałe prace związane z szeroko
Tel.
i wiele,791-096-871
wiele innych us³ug reklamowch z bezp³atnym projektempojętym instalatorstwem elektrycznym
*Dla zleceń realizowanych lub zarezerworeklama w autobusach MZK
wanych terminów realizacji w styczniu i w
1zł
zareklamowe
1kg AUTOSKUP-wszystkie.
krówki
lutym DUŻE rabaty na materiały elektryczTel. 888-460-461
ne(kable, przewody, aparaty modułowe).
Wystawiam faktury VAT oraz udzielam
Agencja Reklamowa
gwarancji na wykonane prace.
ActivMedia
ul.Wojska Polskiego
23a
www.trego-instalacje.pl
[siedziba Przegl¹du Be³chatowskiego]
tel. 790-40-45-99
Tel. 515-098-068
e-mail: reklama@activmedia.net.pl
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
i wiele, wieleszt/cena
innych us³ug reklamowch
z bezp³atnym projektemBalustrady,
graficznym...
Promocja 10.000
370zł/netto
Bramy, Ogrodzenia kute i
PROJEKT GRATIS!!!
ze stali nierdzewnej.
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne
Przegląd Bełchatowski
ceny!
ul. Wojska Polskiego 23a
Tel. 693-552-378
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 791-012-334
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
Banery-najtańsze w mieście!!!!
łazienki od podstaw.
Cena od 29zł/netto/m2
Dojazd, wycena-gratis!
PROJEKT GRATIS!!!
Tel. 669-740-404
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
Tynki maszynowo-gipsowe.
ul. Wojska Polskiego 23a
Wykończenia wnętrz.
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Tel. 696-920-556,
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
608-726-059
Tel. 790-40-45-99
Remonty, budowy, docieplenia,
Reklama w „Przeglądzie Bełchakostka, dachy, wykończenia od A do
towskim” już od 67zł/netto(format
Z, ogrodzenia różnego rodzaju, wypowizytówki)
życzalnia budowlana i rusztowań.
Graﬁka Gratis!!!
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Zapraszamy na naszą stronę
Tel. 726-325-664
WWW po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Usługi remontowo-wykończeniowe.
Tel. 791-012-334
Docieplenia budynków, malowanie
elewacji, docieplenia poddaszy. Tynki,
Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługładzie gipsowe, malowanie zabudowy

INNE

Przyjmę ziemię, Bełchatów,
ul. Brzozowa.
Tel. 790-40-45-99
UWAGA!
Znaleziono medalionik(„Bozię”) w
autobusie z wygrawerowaną datą.
Więcej informacji w biurze ogłoszeń
Przeglądu Bełchatowskiego przy ul.
Wojska Polskiego 23A
Znaleziono psa w pierwszej połowie stycz-

nia w okolicy Huty. Prawdopodobnie suczka, jasno-ruda. Średniej wielkości, jedno
ucho oklapnięte, pyszczek ciemniejszy.
Tel. 519-331-842
Oddam gruz, ziemię.
Tel. 531-935-227

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

USŁUGI

SPRZEDAM

Sprzedam Mazdę Premacy
DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik
2004,
Przebieg
176 000 km,Moc kM 101,Kolor
srebny metalik, Bezwypadkowy, Garażowany, ABS, Aluminiowe felgi, Centralny zamek,
Elektryczne szyby i lusterka ,
Klimatyzacja automatyczna,
Wspomaganie
kierownicy,
Poduszki powietrzne x 4, Radio sterowane z kierownicy.
Pierwszy właściciel w Polsce
- sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r

Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 - 834

Jak nadać ogłoszenie drobne

Ogłoszenia drobne przyjmowane są jedynie za pośrednictwem
SMSów lub poprzez złożenie zamówienia osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Wojska Polskiego 23a (od pn.do pt. w godz 10:00-15:00).
Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

Koszt wiadomości SMS wynosi
) Opłata dotyczy każdego wysłanego
SMSa. Ogłoszenie ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego
SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.

Istnieje możliwość zamówienia z góry emisji ogłoszenia w 4 kolejnych wydaniach
(2 miesiące). W tym celu należy nadać ogłoszenie podobnie jak w instrukcji powyżej, z tą różnicą, że SMSa należy wysłać pod numer 76567 (koszt 7,38zł z VAT)

Ogłoszenia wysyłane droga SMSową pod numer 74567 dotyczą tylko osób
ﬁzycznych. Treści ogłoszeń zawierających jakiekolwiek oferty dotyczące usług,
bądź towarów podlegają wyższej opłacie (23,37zł zVAT). Zasada zamieszczania ogłoszeń pozostaje w tym przypadku taka sama jak opisana powyżej, z tą
różnicą, że SMSy prosimy wówczas nadsyłać na numer 91983.
Ogłoszenia kategorii TOWARZYSKIE należy zlecać osobiście
w biurze ogłoszeń przy ul. Wojska Polskiego 23a. Ogłoszenia towarzyskie nadsyłane SMSem nie będą publikowane.
Redakcja nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń zawierających treści: promujących środki odurzające (np. „dopalacze”), erotyczne, propagujące faszyzm
i rasizm, dotyczące wszelkich usług związanych z wróżbiarstwem, astrologią,
magią, okultyzmem oraz ofert cudownych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów,
ﬁlipińskich znachorów itp.
Pełny regulamin znajduje się na stronie www.activmedia.net.pl/ogloszenia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania
ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą

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

www.ogloszeniabelchatow.pl

Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807

15

oferta ważna do 13 marca 2016r

Oferta dostępna w

Bełchatów, ul . Kolejowa 4
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