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a w prezencie otrzymasz
Kartê Rabatow¹ Klienta
pod³ogê w

numer: 6/2015(152)
z dnia: 27.03.2015r.
kolejny numer 10 kwietnia
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nakład:12.000 egzemplarzy

Wszystkim Czytelnikom
Przeglądu Bełchatowskiego,
życzymy pięknych, spokojnych
i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas
wypełni Wasze serca wiarą i otuchą
oraz przyniesie wiele serdecznych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie.

PANEL OGRODZENIOWY
OCYNKOWANY
wym. 1,53 x 2,43 m

salonie

*cena nie obejmuje słupków

wys. 1,53 m

oferta ważna od

39

85
szt.

18 do 31 marca lub do wyczerpania asortymentu

Wszystkim naszym Klientom życzymy radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy !!!
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Kobieta śmiertelną Kibice kradli
oﬁarą potrącenia
„na gościnnych występach”
na przejściu
Dzięki determinacji i współpracy z pokrzywdzonym, bełchatowscy policjan-

ci zatrzymali grupę wrocławskich kibiców, która dokonała szeregu kradzieZmarła 52-letnia kobieta potrącona na przejściu ży na stacji benzynowej.
W dniu 21 marca 2015r o numerami rejestracyjnymi, któ- stację w Klukach, gdzie skonprzez ulicę Al. Włókniarzy w Bełchatowie. 23-letni
godz.4.30 nad ranem, dyżurny ry odjechał w kierunku Wielu- frontowano zapis monitoringu
kierowca, który po wypadku odjechał samocho- bełchatowskiej policji odebrał nia. Policjanci ruszyli w ślad za z pasażerami i ustalono, że spodem z miejsca zdarzenia, kilka godzin później zgłoszenie dotyczące kradzieży tym samochodem. Dogonili go śród 17 podróżnych 9 mężczyzn
na stacji benzynowej przy dro- ponad 30 km dalej, na terenie w wieku 17-23 lat dokonało krazgłosił się do piotrkowskiej komendy policji.
dze krajowej nr 74 w miejscowości Kluki. Gdy policjanci dotarli
pod wskazany adres, usłyszeli,
że przestępstwa dokonali mężczyźni podróżujący mercedesem sprinterem z wrocławskimi

powiatu wieluńskiego, w miejscowości Osjaków. Okazało się,
że mercedesem podróżowali kibice drużyny piłkarskiej Śląsk
Wrocław. Samochód wraz z pasażerami został zawrócony na

dzieży artykułów spożywczych.
Osoby te zapłaciły za skradzione mienie a za popełnione
wykroczenia zostały ukarane
mandatami w wysokości 500zł
każdy. 

wieści z komendy
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Zatrzymani sprawcy rozboju
Bełchatowscy policjanci wykryli i zatrzymali sprawców rozboju na 35-letnim bełchatowianinie. W kilka godzin po dokonaniu przestępstwa dwaj podejrzani o pobicie mężczyzny i kradzież 300 złotych oraz dowodu osobistego traﬁli do policyjnego aresztu. Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia.
Policjanci z bełchatowskiej bronności, a następnie ukraść cyjnego aresztu trafił 33-latek
komendy prowadzą, pod nad- portfel z zawartością 300 zło- oraz jego o trzy lata starszy
zorem prokuratora, postępo- tych oraz dowodem osobistym.
Bełchatowscy
policjanci ków lekarzy, 52-latka zmarła. wanie, przeciwko dwóm podej- Niezwłocznie po otrzymaniu kompan. Obaj mieszkańcy Bełwszczęli postępowanie w spra- Na miejscu wypadku bełcha- rzanym o rozbój na 35-latku z informacji o przestępstwie po- chatowa w chwili zatrzymania
wie wypadku drogowego, do towscy policjanci zabezpieczyli Bełchatowa. Przestępstwa do- licjanci podjęli szereg wielora- znajdowali się w stanie niektórego doszło 13 marca 2015 ślady kryminalistyczne, pomoc- konano 13 marca około 14.30 na kich czynności operacyjnych i
trzeźwości. Przy jednym funkroku około 21.10 na Al. Włók- ne w odtworzeniu przebiegu wy- ulicy Al. Włókniarzy w Bełcha- śledczych, które po kilku godziniarzy w Bełchatowie. Przecho- padku i ustaleniu jego przyczy- towie. Dwaj, nieznani pokrzyw- nach doprowadziły do ustalenia cjonariusze znaleźli ukradziony
dowód. Podejrzanym o rozbój
dzącą przez jezdnię w miejscu ny. Równolegle funkcjonariusze
dzonemu, mężczyźni, napadli personaliów dwóch mieszkańdo tego wyznaczonym 52-letnią rozpoczęli szereg intensywnie
go, przewrócili na ziemię i bili, ców Bełchatowa, podejrzanych grozi kara do dwunastu lat pomieszkankę Kutna, potrącił realizowanych czynności, zmieby doprowadzić do stanu bez- o dokonanie rozboju. Do poli- zbawienia wolności. 
samochód osobowy, którego rzających do ustalenia persokierowca nie udzieliwszy ran- naliów kierującego samochonej kobiecie pomocy odjechał z dem. Przed godziną czwartą do
Policja apeluje do świadków potrącenia pieszej w dniu 25 lutego 2015 roku, około gomiejsca wypadku. O leżącej na piotrkowskiej komendy zgłosił
dziny 13.45, w Zelowie, na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Żeromskiego.
jezdni osobie powiadomił służ- się 23-letni piotrkowianin, który
by inny przejeżdżający tamtędy przyznał, że kierując mercedeSprawczyni wypadku, kierująca samochodem renault thalia koloru jasnego, po pokierujący. Pokrzywdzoną nie- sem A-klasse potrącił w Bełchatrąceniu kobiety przechodzącej przez jezdnię w miejscu wyznaczonym, odjechała nie
zwłocznie przewieziono do beł- towie kobietę. Mężczyzna zoudzielając rannej pomocy. Na informacje oczekują policjanci z Komisariatu Policji w
chatowskiego szpitala. Niestety, stał był trzeźwy. O jego dalszym
Zelowie, tel. 446431377 lub 446314143.
mimo kilkugodzinnych wysił- losie zdecyduje prokurator. 
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Bełchatowskie starostwo ogłosiło przetarg na prze- Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie z Komendą Powiatową Państwobudowę budynków po ﬁrmie Fazbud, które powiat wej Straży Pożarnej w Bełchatowie kontynuuje akcję „Stop wypalaniu traw!”.
nabył w 2013 roku. W tym roku planowane jest dostosowanie dwóch budynków dla potrzeb urzędników i mieszkańców.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Przebudowa w tym roku

Walczą z wypalaniem traw

Restauracja - Sala Weselna
- Kilkanaście procent wyjazdów strażaków z KPPSP w
Bełchatowie do pożarów, to wyjazdy do palących się łąk i traw.
Godzinna akcja jednego zastępu
straży to koszt kilkuset złotych,
który obciąża wszystkich podatników – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
- Nie dość, że trzeba do akcji gaśniczej angażować strażaków, to
w dodatku bezmyślne wypalanie
zagraża bezpieczeństwu ludzi i
dobytku oraz niszczy cały świat
biologiczny. Apelujemy do mieszkańców o powstrzymanie się od
wypalania traw, czy zarośli, ale
również o szybkie informowanie
służb w przypadku zauważenia
niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się ognia.

przy
zp
tylk

Balu
Andrzejkowego

śla Wojciech Jeleń, Komendant zagrożeń, jakie z tego płyną.
Przyrodnicy alarmują, że Powiatowy PSP wwkrótce
Bełchatowie.
informacjeWypalanie traw to bezpodczas wypalania traw, łąk, - Niestety już w tym roku na te- myślne niszczenie zieleni. Zona temat
- Jeśli procedury przetargowe i zamówień publicznych, zespół zarośli, ginie cały świat mikro- renie całego kraju odnotowano
bacz jakie przynosi szkody:
uda się przeprowadzić sprawnie, obsługi teleinformatycznej (I biologiczny, w ogniu płoną płazy, 11.000 pożarów traw, natomiast wypalanie obniża wartość ploa wybrana firma rzetelnie wywią- piętro).
gady, ptaki i nawet drobne ssa- w naszym powiecie już 30. Co nów (o 5-8%), powoduje erozję
że się z zadania, to jest szansa
ki. Straty dla przyrody na pogo- ciekawe coraz mniej wypalania gleby, wymywanie i wywiewanie
aby jeszcze w tym roku urzędniZ kolei do budynku główne- rzelisku są ogromne, potrzeba traw odnotowujemy na terenach jej warstwy próchnicznej, zabijacy mogli przyjmować petentów go, w miejsce po wydziale komu- lat aby przyroda na spalonym wiejskich, gdzie wzrosła świado- ny zostaje świat mikrobiologiczw przebudowanych budynkach nikacji i zespole obsługi telein- terenie odbudowała się. Często mość niebezpieczeństw z tym ny gleby, zabija owady zapylają– mówi Waldemar Wyczachowski, formatycznej, przeprowadzone ludzie tracą kontrolę na ogniem związanych oraz groźba utraty ce rośliny, np. trzmiele, pszczoły
starosta bełchatowski. - Przenie- zostaną wydziały z ulicy Czapli- i przy okazji zaczynają płonąć dopłat, a coraz więcej pożarów i inne owady, które warunkują
sienie poszczególnych wydziałów nieckiej 96 (zespół ds. promocji, lasy, a nawet zabudowania. traw występuje na terenie same- rozwój roślinności łąkowej, niszdo wyremontowanych pomiesz- wydział edukacji, kultury i sporgo Bełchatowa czy Zelowa. Czę- czy miejsca lęgowe ptaków, jest
czeń ma przede wszystkim za tu).
- Wypalanie traw jest czynem sto młodzież dla zabawy podpala przyczyną groźnych, a nawet
zadanie ułatwienie załatwiania
prawnie zabronionym – podkre- trawy, nie zdając sobie sprawy z śmiertelnych wypadków. 
spraw dla naszych mieszkańców,
Przebudowa budynków (A i
bowiem efektem końcowym bę- B) po firmie Fazbud polegać będzie zgromadzenie wszystkich
dzie na remoncie pomieszczeń w
wydziałów starostwa praktyczzależności od potrzeb poszczenie w jednym miejscu miasta, z
gólnych wydziałów (malowanie,
dobrą lokalizacją w centrum, lepwymiana wykładzin podłogoszymi warunkami lokalowymi,
wych, ścianki działowe), przebupojemnym parkingiem i łatwym
dowie instalacji centralnego
 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
dojazdem.
ogrzewania, wentylacji, klimaty imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne
Według zamierzeń w budyn- zacji, rozprowadzeniu instalacji
telefonicznej,
komputerowej,
kach po byłym Fazbudzie funkalarmowej, pożarowej. Remoncjonować będzie:
towane będą łazienki, przy obu
budynkach wybudowane będą
w budynku A:
wydział komunikacji i dróg (par- zewnętrzne windy ułatwiająter), wydział ochrony środowiska, ce dotarcie na piętro osobom
rolnictwa i leśnictwa oraz archi- niepełnosprawnym. Na parkintektury i budownictwa (I piętro). gu wymienione zostaną słupy
oświetleniowe.
W budynku B:
W planach jest także remont
archiwum urzędu, pomieszczenia socjalno-gospodarcze (par- budynku „C”, gdzie zlokalizowater), wydział inwestycji, strategii ne zostanie archiwum urzędu. 

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

dekoracja stołów żywymi kwiatami

wieści z powiatu

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

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

TEL: 503-760-481

75zl / osoba
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Piotrkowianin wypowiedział Pomaluj pisanki

umowę ZUS-owi
Grzegorz Sowa, przedsiębiorca z Piotrkowa Trybunalskiego
jest pierwszym Polakiem,
który
wypowiedział
umowę ZUS-owi i nie płaci składek. Jest przekonany, że jego
wypowiedzenie
umowy
jest
zgodne z przepisami Kodeksu
Cywilnego. W sprawie toczonej
obecnie przed sądem, powołuje
się również na Konstytucję RP,
która wg niego stoi na czele polskiego prawa i nie zmusza go do
zapewnienia sobie świadczenia
emerytalnego.
Piotrkowianin, który w 2012
roku po raz pierwszy odmówił płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
spotkał się z dużym poparciem
wśród społeczeństwa. Nawoływał m.in. do zbierania podpisów

pod obywatelskim projektem o
zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
„Zalegający
z
opłatami”
pierwszą sprawę skierował do
Sądu Okręgowego w Piotrkowie

zmuszać obywatela do ubezpieczania się w ZUS, naruszając w ten sposób Konstytucję
RP oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Grzegorz
Sowa zwrócił się również do
Rzecznika Praw Obywatelskich
o zaskarżenie do Trybunału
Konstytucyjnego ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu
zdrowotnym.
Piotrkowski przedsiębiorca apeluje do wszystkich Polaków o
wspólne działanie i przekonuje,
że sami musimy doprowadzić do
Trybunalskim, gdy ZUS upo- sytuacji, w której zniknie przymniał się o obowiązek płacenia mus ubezpieczania się w ZUS.
składek. Wówczas złożył wnioCzy Grzegorz Sowa wygra z
sek o stwierdzenie, czy władza ZUS-em? Na pewno będzie ciężpaństwowa ustawą o ubezpie- ko, ale jak sam twierdzi nie podczeniach społecznych może da się. 

Jarosława Brózdy oddalony

Charytatywna akcja „Malowany Piątek” po raz trzeci
połączy znanych bełchatowian i dzieci! Na wezwanie
siatkarza Mariusza Wlazłego, szefa Fundacji wspierającej amatorską działalność sportową dzieci i młodzieży, przedstawiciele miasta i bełchatowscy sportowcy
ponownie stawią się w Galerii Olimpia i wezmą udział
w malowaniu pisanek.

3 kwietnia w Galerii Olimpia w Bełchatowie odbędzie się
doroczna edycja akcji organizowanej przez Fundację Mariusza
Wlazłego – „Malowany Piątek”.
W wydarzeniu wezmą udział
przedstawiciele władz miasta,
sportowcy i znane osobistości.
Bełchatowianie będą mieli oka-

zję wspólnego spędzenia przedświątecznego piątku i wzięcia
udziału w licytacji pisanek.
Wszystkie zebrane podczas
szlachetnej akcji pieniądze zostaną przeznaczone na wspieranie amatorskiej aktywności
sportowej dzieci i młodzieży. 

Pożyczki Bankowe Pożyczki Pozabankowe
szeroka baza produktów
bankowych i pozabankowych
promocyjne oferty dla
wybranych grup zawodowych

ul. 9 maja 11 | 97-400 Bełchatów
tel. 660-326-227, (44) 633-56-15
www.dukatbelchatow.pl

była się 3 lutego, przed sądem
nie mógł się stawić m.in. pełnomocnik byłego starosty bełchatowskiego, dlatego sprawę
odroczono.
w

12 marca Sąd Okręgowy
Piotrkowie Trybunalskim

materiał + usługa

znajdziemy dla ciebie
najlepszą ofertę
wiele ofert w jednym miejscu

uznał, że nieprawidłowości, do
których doszło podczas wyborów do Rady Powiatu, nie miały
żadnego wpływu na końcowy
ich wynik. Decyzja Sądu nie jest
prawomocna. Jarosław Brózda
zapowiada apelację. 

8% VAT

DACHY
HURTOWNIA
BAAARDZO
ATRAKCYJNE...
...CENY

www.mluksus.com.pl

PPHU mLUKSUS
Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

wieści z miasta i regionu

Sąd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim oddalił protest
wyborczy Jarosława Brózdy.
Przypomnijmy, że w grudniu
ubiegłego roku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął protest wyborczy złożony przez KWW razem
Jarosława Brózdy. Ówczesny
kandydat na prezydenta domagał się unieważnienia wyborów samorządowych do Rady
Powiatu Bełchatowskiego. Wg
niego wybory powinny być powtórzone ze względu na błędne
wydrukowanie kart do głosowania. W kilkunastu komisjach obwodowych nie było na nich listy
kandydatów do Rady Powiatu
Bełchatowskiego startujących
z jego komitetu wyborczego.
Zamiast ich nazwisk widniały
podwójne listy kandydatów PO
oraz Ziemi Bełchatowskiej. Na
pierwszej rozprawie, która od-

z Mariuszem Wlazłym

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wyborczy protest
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MOCne argumenty

Nie ma wątpliwości, że biznes
rozwija się tam, gdzie stwarza się
inwestorom przyjazne otoczenie.
Czy Bełchatów takim miejscem
jest? Jak przekonują organizatorzy konferencji „MOCni w Biznesie”: bez wątpienia tak! Za najlepszy tego dowód wskazywane są
doświadczenia firm, które z powodzeniem działają na lokalnym
rynku. Między innymi o nich 18
marca br. opowiadali przedstawiciele spółek Yavo, Majami, Echo
Investment czy Vectry.
Spotkanie
samorządowców,
przedsiębiorców i przedstawicieli
podmiotów wspierających biznes – Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Łódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego i Urzędu
Marszałkowskiego było najlepszą
okazją do dyskusji o przyszłości
Bełchatowa. - Takie spotkania

przede wszystkim tworzą przyjazną aurę. Prezentujemy to co
mamy najlepszego – dobrze przygotowane grunty w atrakcyjnych
cenach w ciekawej lokalizacji, tuż
obok budowanej właśnie obwodnicy. Chcemy jako władze miasta
wyraźnie podkreślić: będziemy
rozwijać współpracę opartą na
maksymalnym wsparciu przedsiębiorców, którzy zdecydują o inwestowaniu w Bełchatowie - mówił
inaugurując spotkanie wiceprezydent Ireneusz Owczarek.
Centralne położenie w kraju,
dobra marka Bełchatowa, rozwinięty przemysł i infrastruktura – to atrybuty miasta, którego
władze chcąc jeszcze bardziej
wyjść naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów
stworzyły
strefy
przemysłowe. W kwietniu 2014
roku zakończono uzbrajanie te-

renów inwestycyjnych w ramach
projektu „Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w rejonie ulicy
Czaplinieckiej i Cegielnianej w
Bełchatowie”. Za niespełna pięć
milionów złotych piętnaście hektarów terenu zostało uzbrojone w
sieć kanalizacyjną, wodociągową
i deszczową. Wybudowano także
dwie przepompownie ścieków z
zasilaniem elektrycznym i zbiornik retencyjny. Kompleksowe
uzbrojenie terenów w kluczowe
elementy infrastruktury technicznej w połączeniu z preferencjami
dla przedsiębiorców i inwestorów
w formie zwolnień z podatku od
nieruchomości sprawia, że przy
Czaplinieckiej zaczyna się dziać.
- Pocztątek tego roku napawa
optymizmem, jeden z inwestorów
do końca 2015 roku chce zakończyć budowę swojego zakładu i

OCIEPLANIE NATRYSKOWE:
dachy, poddasza, budynki inwentarskie
Piany PUR

rozpocząć produkcję w branży
spożywczej dając zatrudnienie
czterdziestu osobom. Z kolejnym
przedsiębiorcą prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy, które mam nadzieję już niebawem
doprowadzą do satysfakcjonującego finału. Wiem też, że kolejne
dwie firmy są żywo zainteresowane gruntami przy Czaplinieckiej.
Przed nami jeszcze dużo wysiłku i
pracy, ale ostatnie tygodnie -mam
nadzieję - są dobrym prognostykiem - mówiła Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Obecni na konferencji przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
podkreślali, że w dobie ostrej konkurencji o inwestora posiadanie
gruntów nie jest czynnikiem przesadzającym o lokowaniu nowych

zakładów. Ważne by poza miejscem pod budowę udzielić kompleksowego wsparcia i stworzyć
dobry przyjazny około biznesowy
klimat. - Naszą dewizą jest prowadzenie inwestora od samego
początku do szczęśliwego finału,
do rozpoczęcia produkcji. Byłem
w ramach wizyty w Bełchatowie
oglądać grunty przy Czaplinieckiej, muszę powiedzieć, że budowana właśnie obwodnica może
być doskonałym magnesem dla
inwestujących. Liczę, że dobra
współpraca może zakiełkować
ściągnięciem ciekawych inwestycji - podkreślał Stanisław Witaszczyk, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Bełchatowskie grunty są jedną z czterdziestu pięciu podstref
ŁSSE. Ta w ostatnich latach dała
w samych strefach trzydzieści
tysięcy miejsc pracy. Biorąc pod
uwagę, że każde miejsce pracy w
strefie generuje kolejne poza nią,
stymulowanie działań w bełchatowskich będzie priorytetem wyznaczającym kierunek działania
na najbliższe lata.
Event „MOCni w biznesie”
został zrealizowany w ramach
projektu projektu „Zwiększenie
atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa
Czapliniecka”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE
montaż usługi dekarskie

8% VAT

Bełchatów, ul. Czapliniecka 51, tel. (44) 633 44 55
Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 28, tel (44) 648 50 50
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Ulice Poranna, Wspólna, F. Stamma, B. Malinowskiego oraz fragment
ul. S. Królaka zyskają nowe oświetlenie.

Będzie jaśniej i bezpieczniej
Do końca 2015 roku na ulicach dwóch bełchatowskich
osiedli stanie blisko 50 nowych
latarni. 20 marca bełchatowski
magistrat ogłosił przetarg na
budowę oświetlenia na terenie
miasta. Termin składania ofert
mija 8 kwietnia br.

Na wykonanie tego zadania
w budżecie miasta zabezpieczone są środki w wysokości ponad 420 tys. zł. - Oczywiste jest,
że ta inwestycja nie wyczerpie
wszystkich potrzeb zgłoszonych przez bełchatowian. W
trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców będziemy
konsekwentnie rozbudowywać

Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bełchatowie informuje o sprzedaży:

Centrum Kształcenia Praktyczneg
w Bełchatowie informuje o sprzed

l Środków trwałych (tokarki, szlifierka, przecinarka
plazmowa, zgrzewarka…)
l Elementów i składników wyposażenia
• Środków trwałych (tokarki, szlifierka,
(stoły ślusarskie, wiertarki stołowe, agregaty spręż.)
l Narzędzi
(trzpienie, wiertła,
narzynki, rozwiertaki,
przecinarka
plazmowa,
zgrzewarka …)
obcęgi, ściernice, tuleje…)

oświetlenie uliczne w naszym
mieście – zapewnia prezydent
Mariola Czechowska.
Warto dodać, że rozbudowując oświetlenie w Bełchatowie,
władze stawiają na odpowiadające aktualnym standardom
energooszczędne lampy LEDowe. Cechują się one dłuższą
trwałością, są bardziej ekolo-

giczne i co ważne – ekonomiczne. Biała barwa, jaką będą świecić, wprowadzi lepsze efekty
wizualne. Oprawy, które będą
montowane wzdłuż wspomnianych ulic spełnią też warunki
programu SOWA – będą mogły
być włączone do inteligentnego
systemu sterowania i zarządzania oświetleniem. 

Dzieciaki zajadają jabłka
Piękne, soczyste, a co najważniejsze smaczne i zdrowe
– polskie jabłka. Do bełchatowskich przedszkoli i szkół trafiło
kilka ton darmowych owoców.
To kolejna dostawa jabłek –
łącznie sadownicy poszkodowani rosyjskim embargiem do
Bełchatowa dostarczyli ich już
11 ton.

ARR, która w lutym uruchomiła trzecią odsłonę akcji będzie rozdawać jabłka do połowy czerwca. W magazynach ponad stu producentów z
województwa łódzkiego czeka 22 tysiące ton owoców. By skorzystać ze smacznej oferty wystarczy
wypełnić wniosek dostępny na stronie Agencji. 

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

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

TEL: 503-760-481

• Elementów i składników wyposażenia
1. Wystawione
do sprzedaży
składniki majątku
ślusarskie,
wiertarki
stołowe, agregaty
znajdują się w pomieszczeniach CKP przy
• Narzędzi
wiertła, narzynki,
ul. Czaplinieckiej
96. (trzpienie,
Osobami udzielającymi
informacji
są: Jerzy Kaźmierczak
i Marek
rozwiertaki,
obcęgi,
ściernice, tuleje…
Jacoń, tel. 44 633 23 44.
1. Wystawione
dodokonać
sprzedaży składniki m
2. Oględzin
przedmiotów można
w dni robocze
w godzinach
znajdują
się w 8-15.
pomieszczeniach CKP p
3. W przypadku środków trwałych i niektórych
Ul.wyposażenia
Czaplinieckiej
96. Osobami udziela
składników
Sprzedający
zastrzega
sobie prawo wyboru
najkorzystniejszej
informacji
są: Jerzy
Kaźmierczak i Ma
oferty w drodze przeprowadzenia konkursu jak
44 633
44.
równieżJacoń,
prawo dotel.
odstąpienia
od 23
sprzedaży.
4. Szczegółowy
wykaz przedmiotów
oraz ceny
2.Oględzin
przedmiotów
można dokonać
został opublikowany na stronach: CKP
robocze w godzinach
8-15.
www.ckpbalchatow.bai.pl
oraz facebook
CKP.
3.W przypadku środków trwałych i niekt
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, tel./fax. 44 6332344,
składników
wyposażenia
Sprzedający
tel. 44 6332378,
ckp_belchatow@wp.pl,
www.ckpbelchatow.bai.pl
zastrzega sobie prawo wyboru
najkorzystniejszej oferty w drodze
przeprowadzenia konkursu jak również
do odstąpienia od sprzedaży.
4.Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz
został opublikowany na stronach: CKP
www.ckpbalchatow.bai.pl oraz faceboo

wieści z miasta

Z oferty Agencji Rynku Rolnego, która we wrześniu uruchomiała akcję przekazywania
owoców, w Bełchatowie skorzystały praktycznie wszystkie przedszkola i kilka szkół.
Do Przedszkola nr 4 owocowy
transport przyjechał, 19 marca
po raz pierwszy, do placówki
trafiło pół tony przepysznych
championów.

Centrum
Kształcenia
Praktycznego

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rozbudowa
oświetlenia
obejmie m.in. obszar os. Politanice. Zgodnie z dokumentacją
projektową stanie tam łącznie
25 nowych punktów świetlnych. 16 słupów pojawi się przy
ul. Wspólnej – na odcinku od
ul. Czyżewskiego do projektowanej obwodnicy wschodniej,
z kolei 9 latarni rozjaśni ul. Poranną. Z nowego oświetlenia z
pewnością ucieszą się również
mieszkańcy os. Ludwików. W
rejonie ulic: F. Stamma, B. Malinowskiego i na odcinku S.
Królaka znajdzie się łącznie 21
sztuk nowoczesnych lamp.
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Usługi Budowlane
tel. 600 817 186

docieplanie
budynków
n docieplanie budynków
prace
pracewykończeniowe
wykończeniowe
wnętrz
n
wnętrz
ściany
ścianyi sufity
i suﬁty
z płyty
karton-gips
n
z płyty
karton-gips
glazura,
glazura,terakota,
terakota,
układanie
paneli
n
układanie
paneli
adaptacja
adaptacja
poddaszy
 podbitki
n
poddaszy
n podbitki
n
dekoracyjne
n stiuki n trawertyny
tynki
i inne
prace zlecone

profesjonalnie
i terminowo

www.oss-dent.pl

n IMPLANTY (BICON)
n BEZBOLESNE ZNIECZULENIE

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Bezbolesne tanie poranki
znieczulenie komputerowe
SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI
tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Podaruj Brajanowi 1% podatku

wieści z miasta

To nic nie kosztuje a znaczy tak wiele!

Brajan urodził się w 36 tygodniu ciąży z wieloma wadami wrodzonymi:
rozszczep podniebienia (Zespół Pierra-Robina), wiotkość mięśni i stawów,
mnogie wady kośćca, dysmorfia twarzowo-czaszkowa tj. kraniostenoza,
przepuklina przeponowa, wady serca, obniżone napięcie mięśniowe.

0000037904

kwota

19553 Słomian Brajan

KRS Fundacji 0000037904
1% podatku dla 19553 Słomian Brajan
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Siatkarskie święto w Bełchatowie
O tym, że Bełchatów siatkówką stoi mocno nie trzeba przekonywać nikogo. Już za niespełna dwa miesiące siatkarskie emocje nabiorą na sile. W
dniach 15-17 maja na parkiecie hali Energia zostaną bowiem rozegrane
mecze kwaliﬁkacyjne do mistrzostw świata juniorów. Do Bełchatowa w ramach rozgrywek przyjadą reprezentacje Włoch, Francji, Austrii i oczywiście
podopieczni Jacka Nawrockiego.

Bełchatów.
Prawdopodobnie
reprezentacja juniorów przyjedzie
do nas kilka dni wcześniej, na
Innowacyjna
metoda bezbolesnego lecz
zgrupowanie.
Trenerem młodych siatkarzy jest Jacek Nawrocki, były
zawodnik i szkoleniowiec PGE
Skry Bełchatów. Dla Nawrockiewww.oss-dent.pl
go przyjazd na kwalifikacje będzie więc swoistego rodzaju pobez borowania
i znieczulenia!
drożą sentymentalną - Z tego co
wiem trener jest bardzo zadowolony z lokalizacji. Zna przecież te
halę doskonale, zna bełchatowski klimat i kibiców, liczy na ich
wsparcie - podkreślał z radością
-Bełchatów jest miastem, ję, że okaże się szczęśliwy dla Janusz Uznański. Przedstawiciel
które ma siatkarski klimat i nie naszych juniorów, którzy tu, w PZPS nie wykluczył również, że
mieliśmy żadnych wątpliwości, stolicy polskiej siatkówki wy- podczas majowych kwalifikacji
że to jest wybór najwłaściwszy. walczą możliwość walki o naj- na parkiecie będzie można zoTo miasto ma ogromne siatkar- wyższe światowe trofeum. Już baczyć dwóch zawodników PGE
skie tradycje i jest wypełnione teraz trzymajmy kciuki za naSkry - Kacpra Piechockiego i
sukcesami. Miejmy nadzieję, szych - mówiła prezydent MaPiotra Badurę. 
że ten turniej kwalifikacyjny riola Czechowska.
zakończy się zwycięstwem roOrganizacyjnie całą logistydzimej drużyny i we wrześniu ką turnieju zajmie się PGE Skra
Turniej kwaliﬁkacyjny
to nasi, biało-czerwoni będą Bełchatów. Jak podkreślił obecdo
mistrzostw świata 2015
grali w mistrzostwach w mek- ny na konferencji Sebastian
sykańskiej Tijuanie - podkreślał Gaszek, przedstawiciele klubu
15 maja
w trakcie konferencji Janusz są spokojni, bo zarówno obiekt
godz. 17.00 Polska – Włochy
Uznański z Polskiego Związku jak i pracownicy Skry udźwigną
godz. 20.00 Francja – Austria
zaszczytną rolę gospodarza.
Piłki Siatkowej.
- To dla nas ogromny za- - Energia zapewnia doskona16 maja
szczyt i nobilitacja. Jesteśmy łe warunki zarówno do trenogodz. 15 Włochy – Francja
jedynym, polskim miastem, wania jaki rozgrywania meczy.
godz. 18 Polska – Austria
w którym zostaną rozegrane Nasza hala idealnie nadaje się
mecze kwalifikacyjne, trudno na rozgrywki tej klasy. A jako
17 maja
byśmy nie czuli się wyróżnieni. klub dołożymy wszelkich stagodz. 15 Włochy – Austria
Z jednej strony Bełchatów za- rań by organizacyjnie wszystko
godz. 18. Polska - Francja
błyśnie na arenie międzynaro- przebiegło perfekcyjnie – mówił
dowej, z drugiej: mam nadzie- Sebastian Gaszek z PGE Skry

Z okazji nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one
w atmosferze radości i spokoju,
niech czas ten napełni nasze serca
miłością do drugiego człowieka.
W tym szczególnym okresie
przyjmijcie Państwo moc
najserdeczniejszych życzeń dużo
zdrowia, optymizmu i spełnienia
wszelkich zamierzeń.
Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Bełchatowski

Szczepan
Chrzęst

Waldemar
Wyczachowski
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Ciepłych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocy
oraz mokrego dyngusa
życzy GKS Bełchatów

Wielki mecz w Wielką Sobotę! PGE GKS Bełchatów – LECH Poznań już 4 kwietnia o godz. 18. Zapraszamy!

Radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych

życzą pracownicy gabinetu

życzy

Oss-Dent

Elżbieta Radziszewska
Poseł na Sejm RP

Oferta ważna od 30.03 do 04.04.2015 r.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wesołych Świąt
Wielkanocnych
oraz mokrego
dyngusa

Niech blask Zmartwychwstania pomaga
nam w odnajdywaniu właściwych dróg,
a Zmartwychwstały Pan napełni serca
wiarą, nadzieją i miłością!

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

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
dostatku na świątecznym stole,
spokoju, nadziei i miłości,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół.

iąt Wielkanocnych

życzenia

h Św
W es o ł y c

Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzą:

1299
1 kg

Schab wędzony Boryny
Dobrowolscy

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Przewodniczący
Rady Gminy Bełchatów

Wójt Gminy
Bełchatów

Jacek Ludwiczak

Kamil Ładziak
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PGE SKRA w Berlinie Bełchatowianie

www.ogloszeniabelchatow.pl

Siatkarze PGE Skry Bełchatów już w najbliższy weekend wystąpią w turnieju ﬁnałowym Ligi Mistrzów 2014/15, który organizowany jest w Berlinie. W
sobotę o godzinie 20:00 w półﬁnale zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów.
Dzień później żółto-czarnych czeka walka o złoto lub brąz.

sport
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Udział w berlińskim Final
Four siatkarskiej Champions League będzie czwartym takim wydarzeniem w historii bełchatowskiego klubu, ale pierwszym na
obcym terenie. Do tej pory PGE
Skra występowała tylko w roli
gospodarza imprezy finałowej
najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w siatkówce.
Nigdy nie udało się wygrać,
ale Mariusz Wlazły i jego koledzy stawali za każdym razem na
podium. W 2008 i 2010 roku na
jego najniższym stopniu. W 2012
zameldowali się w finale, gdzie
minimalnie lepszy okazał się
Zenit Kazań. Tamten mecz był
jednym z najciekawszych finałów ostatnich lat. Zakończył się
kontrowersją, czy raczej błędem
sędziego, który nie zauważył bloku po ataku Michała Winiarskiego. Mecz został przedwcześnie
zakończony. Pozostał spory niesmak, ale złote krążki i puchar
powędrowały w ręce kazańczyków.
W dniach 28-29 marca bełchatowianie będą być może
mieli okazję zrewanżowania się
rosyjskiemu potentatowi. Zenit Kazań jest bowiem jedną z
czterech ekip, które zameldowały się w Berlinie i powalczą o
triumf w Lidze Mistrzów 2014/15.
Ich półfinałowym rywalem będzie zespól gospodarza, Berlin
Recycling Volleys. Teoretycznie
najsłabszy w stawce.
Żeby jednak w ogóle myśleć
o rywalizacji w wielkim finale
najpierw bełchatowianie muszą
okazać się lepsi od Asseco Resovii Rzeszów. Bratobójczy pojedynek dwóch klubów z PlusLigi
na tym etapie rywalizacji na europejskich parkietach przytrafia nam się po raz pierwszy. To
pokazuje jak wielki postęp zrobiły nasza liga i cała rodzima
siatkówka na przestrzeni kilku
ostatnich sezonów. Dogoniliśmy
i pomału wyprzedzamy takie
potęgi jak Rosja czy Włochy nie
tylko pod względem organizacyjnym, ale i czysto sportowym.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że starcie PGE Skry z Asseco Resovią w 1/2 finału Cham-

pions League będzie kolejną
nośną reklamą polskiej siatkówki. Także dlatego, że na parkiecie
w jednym czasie będziemy mogli
zobaczyć nawet dziewięciu złotych medalistów ostatnich Mistrzostw Świata z MVP Mundialu 2014 Mariuszem Wlazłym na
czele. Do tego jeszcze dwóch innych medalistów tamtej imprezy
oraz siatkarzy, którzy podczas
niej odgrywali wiodące role w
swoich reprezentacjach (Conte,
Uriarte, Lisinac). Pisząc krótko
czekają nas prawdziwe „gwiezdne wojny” pod biało-czerwoną
flagą.
Faworyta tej konfrontacji
wskazać nie sposób. W sezonie
2014/15 bełchatowianie i rzeszowianie podzielili się zwycięstwami w lidze. Podopieczni Miguela
Falasci okazali się lepsi w Atlas
Arenie, gdzie nie oddali nawet
seta. Przy okazji pobito rekord
frekwencji na meczu PlusLigi i
w ogóle na potyczce klubowej
w Europie. Zespół z Rzeszowa
zrewanżował się jednak u siebie
zwyciężając również za komplet
punktów (3:1).
W ostatnim czasie więcej problemów z utrzymaniem formy
oraz różnej maści problemami
zdrowotnymi mieli bełchatowianie, ale ponad tydzień przerwy
jakie będą miały obie drużyny

przed berlińską potyczką powinien umożliwić optymalne
przygotowanie się obu stronom
i zgotowanie widowiska, która
na długo zapadnie w pamięci nie
tylko polskim, ale też europejskim fanom piłki siatkowej.
Jaki by nie był finał tej rywalizacji to już sam awans do najlepszej czwórki należy uznać za
wielki sukces. Trzeba pamiętać,
że nawet najlepsze polskie kluby wciąż nie mogą równać się
potentatami z Rosji czy Włoch,
ale też na przykład Turcji. PGE
Skra do Final Four dotarła w
wielkim stylu, wygrywając aż
dziewięć spotkań z dziesięciu
za trzy punkty. Jedyna porażka
miała miejsce podczas pierwszego ćwierćfinałowego boju z Sir
Safety Perugią (2:3). Wcześniej
żółto-czarni nie pozostawili żadnych złudzeń np. Lube Cucine
Treia Bartosza Kurka.
Bilety na turniej finałowy
Ligi Mistrzów w stolicy Niemiec
rozeszły się jak świeże bułeczki.
Kibice PGE Skry z całej Polski,
którym nie udało się ich nabyć
będą jednak w dość komfortowej
sytuacji, bo bezpośrednią transmisję z całej imprezy zapewni
Polsat Sport, a ponadto mecze
będę dostępne w Internecie pod
adresem www.laola1.tv. 
B.B.

Życzenia zdrowych,
radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego
dyngusa, a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
składają
siatkarze, trenerzy,
pracownicy oraz zarząd
SKRY Bełchatów

dalej od ﬁnału

PGE Skra po porażce 2:3 w
inauguracyjnej potyczce 1/2 finału PlusLigi zwyciężyła w Gdańsku 3:1 i odrobiła stratę z pierwszego meczu. Jednak w środę (18
marca) w Bełchatowie ponownie
lepszy okazał się LOTOS Trefl
(3:0) i tym samym to ta ekipa
jest już tylko o krok od wielkiego
finału Mistrzostw Polski 2014/15.
Półfinałowa rywalizacja od początku źle ułożyła się dla podopiecznych Miguela Falasci.
Chodzi przede wszystkim o okoliczności. Pierwsze mecze wypadły w najgorętszym i najtrudniejszym dla bełchatowian okresie,
czyli w momencie, kiedy Mariusz
Wlazły i jego koledzy walczyli
w fazie play-off Ligi Mistrzów.
To kosztowało ich wiele sił, ale
też zdrowia. Z urazem borykał
się Michał Winiarski, a ponadto
przeziębienie dopadło Mariusza
Wlazłego. Do tego wynikające
z gry co trzy dni potęgujące się
zmęczenie, które nie ominęło
takich asów jak Facundo Conte,
Niolas Marechal czy jego imiennik Uriarte.
To wszystko złożyło się na
słabszą postawę w spotkaniach z
LOTOS-em Treflem, który miał
na głowie tylko rodzime zmagania. Nie musiał tyle grać i podróżować. Miał dużo czasu, żeby
zbudować formę na fazę play-off
i przy okazji nie zajechać kluczowych zawodników. Najlepiej było
to widać w meczu numer trzy,
kiedy to przy niedyspozycji zdrowotnej swojego kapitana bełchatowianie po prostu nie byli w
stanie nadążyć za grającymi na
świeżości gdańszczanami.

W efekcie w toczonej do
trzech zwycięstw rywalizacji o
finał Mistrzostw Polski 2014/15
gdańszczanie prowadzą 2:1 i do
pełni szczęścia brakuje im już
tylko jednego zwycięstwa. Do
kolejnego pojedynku dojdzie 4
kwietnia w Ergo Arenie. Ewentualne decydujące spotkanie zaplanowano na 8 kwietnia w hali
„Energia” w Bełchatowie.
Nic nie jest jeszcze oczywiście przesądzone. Jeśli bełchatowianie dojdą do siebie, a mają
na to trochę czasu, i zaczną grać
znowu swoją siatkówkę to są w
stanie odwrócić losy półfinałowej batalii. Mówi o tym wprost
nawet Stephane Antiga, szkoleniowiec reprezentacji naszego
kraju.
- PGE Skra Bełchatów jest
w trudnej sytuacji, ale jeszcze
wszystko mogą wygrać. Zarówno
w PlusLidze, Lidze Mistrzów jak
i w Pucharze Polski. Wszystko
jest możliwe. Trzeba po prostu
trenować i wrócić do wyższego
poziomu gry – odpowiedział na
pytanie o szanse żółto-czarnych.
Łatwo nie będzie, ale z pewnością PGE Skrę stać na dwa
zwycięstwa z LOTOS-em Treflem Gdańsk i awans do decydującej rozgrywki.
O ewentualnych szczegółach
odnośnie wejściówek na piąte
spotkanie, jeśli takie będzie potrzebne, najłatwiej będzie można się dowiedzieć z oficjalnej
strony internetowej PGE Skry
Bełchatów (www.skra.pl) oraz
w klubowej wyspie handlowej w
Galerii Olimpia. 
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

137.000

internetowych kibiców!
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KOSTKA
BRUKOWA

Wyniki turnieju szachowego
pracownicy Kopalni i Elektrowni Bełchatów oraz mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego,
Szczercowa i Bełchatowa.

P£YTY
TARASOWE

OGRODZENIA

KAMIEÑ
NATURALNY

Zwycięzcą zawodów został
Paweł Sośnia - mieszkaniec
Piotrkowa
Trybunalskiego.
Tuż za nim na II miejscu uplasował się bełchatowianin Emil
Osiński oraz jego brat bliźniak
Kamil Osiński, który zajął III
miejsce.

ELEWACJE

NA WIOSNÊ WYMIEÑ KOSTKÊ!
Kostka Akropol Libet ju¿ od 29,99 z³/m
Kostki z posypk¹ ju¿ od 42,90 z³/m

15 marca po raz kolejny rozegrano Turniej Szachowy w
Bełchatowie, którego organizatorem zawodów był Klub Przyjaciół. W turnieju brali udział

Organizatorzy wszystkich
wielbicieli królewskiej gry serdecznie zapraszają do udziału
w turnieju w 2016 roku. 

Medale zapaśników
Dnia 21.03.2015 w Woje- Szymon Krystek- kat. 85 kg - srebrny medal
wódzkim Turnieju Zapaśni- Mateusz Naturalny- kat. 47 kg - srebrny medal
czym medale dla GKS-u Beł- Aleksander Kaniowski- kat. 42 kg
chatów zdobyli:
- srebrny medal
Piotr Zerka- kat. 59 kg - brązowy medal
Marek Kina- kat. 73 kg - brązowy medal

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny,
a także wśród przyjaciół oraz wesołego „ Alleluja ”
życzy „Społem” PSS w Bełchatowie

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

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

TEL: 503-760-481

sport

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Maciej Szpondowski- kat. 73 kg - złoty medal
Mateusz Osowski- kat. 100 kg - złoty medal
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Sytuacja biało-zielono-czarnych po dwudziestu pięciu kolejkach rundy zasadniczej nie jest
dobra. Bełchatowianie do ósmego miejsca, które daje prawo gry
w tzw. grupie mistrzowskiej tracą
obecnie pięć punktów. Ponadto
górną połówkę tabeli od piłkarzy
z Bełchatowa oddzielają jeszcze
cztery inne kluby. Terminarz też
nie jest łaskawy. Przed PGE GKS
-em jeszcze potyczki z Lechem
Poznań, Zawiszą Bydgoszcz, Górnikiem Zabrze, Jagiellonią Białystok i Cracovią.
To wszystko skłoniło włodarzy
klubu do radykalnych pociągnięć,
bo za takie należy uznać zmianę
trenera na ostatnie prostej zasad-

niczej części zmagań. Widocznie
działacze doszli do wniosku, że
tylko wstrząs może wyrwać zespół z marazmu w jaki popadł.
Mowa o marazmie, bo w całej
rundzie rewanżowej „Brunatni”
zdobyli zaledwie cztery oczka w
dziesięciu pojedynkach. Na wiosnę zaledwie trzy w sześciu. Pięć
porażek w 2015 roku – w tym te
trzy ostatnie z rywalami znajdującymi się wówczas w tej dolnej
części stawki - przelały czarę goryczy.
Czy była to dobra decyzja ocenić będzie można dopiero po zakończeniu sezonu, ale pewne jest
to, że coś trzeba było zmienić i
próbować ratować sezon 2014/15.

W tym okresie wymiana zawodników nie wchodziła w grę, bo
okienko transferowe już zamknięte. Trzeba było, więc poszukać
zmian na ławce trenerskiej.
Był to tak naprawdę ostatni
moment. Teraz przed nami blisko
dwutygodniowa przerwa reprezentacyjna, więc nowy szkoleniowiec będzie miał trochę czasu,
żeby ułożyć drużynę po swojemu.
PGE GKS po Kamilu Kieresiu
obejmie Marek Zub, który w przeszłości pracował już w Bełchatowie. W latach 2006-07 pełnił funkcję asystenta Oresta Lenczyka. 
B.B.

sport / rozrywka

www.ogloszeniabelchatow.pl

Tradycje wielkanocne. Jak to było kiedyś…
Święta wielkanocne to wyjąt- natomiast gromadzą się tam wierTradycyjne świąteczne potrawy
kowy czas, w którym symboliczne ni, którzy modlą się w ważnych to: żurek, kiełbasa biała na ciepło,
obrzędy religijne, tradycja ludo- dla siebie intencjach. W niemal szynka wędzona w jałowcowym
wa i świat przyrody splatają się każdym polskim kościele jest noc- dymie, ćwikła z chrzanem, pieczow jedno. Chrześcijanie świętują ne czuwanie przy grobie Jezusa, ne mięso, własnoręcznie wykonazwycięstwo Jezusa nad śmiercią, którego pilnują strażnicy (stra- na babka, mazurek z artystycznyprzyroda budzi się do życia po zi- żacy, harcerze, żołnierze). Daw- mi dekoracjami, pascha, kołacz,
mie, zaś tradycje ludowe zarówno niej piątkowe modlitwy były bar- sernik (kiedyś zwany przekładańupamiętniają wydarzenia sprzed dziej widowiskowe. Pojawiały się cem).
krzyżówki zprocesje
poprzedniego
wydania: „W
przysłowiu tkwi
prawda”
grzeszników
odzianych
ponad 2000 Rozwiązanie
lat, jak i podkreślają
Według
tradycji stół świąteczny
naturalne przemiany w przyrodzie w worki żałobne, którzy kładli się powinien być przykryty białym ob– wiosna rozpoczyna nowy cykl ży- krzyżem na podłodze i przeprasza- rusem i udekorowany liśćmi bukszcia, obsiewania, zbierania plonów i li za swoje grzechy.
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prze- tym dniu święci się ogień, wodę i i rodzącego się życia. W Niedzielę
miany,
poznawać
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– łamigłówka
wymyślo-paschału, to czas przeznaczony na rodzinne
rolę,
służy do odpalenia
czylimatematyków
wielkiej świecy,
która pali się biesiadowanie. Dzieci bawią się w
namomenty
i badana przez średniowiecznych
z tereWażne
aż do
końca świąt
Wielkiej Nocy. poszukiwanie prezentów podrzui wybrane
zwyczaje
nów Arabii
(XIII wiek). W 1783 roku
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ołtarzu.
conych przez zajączka.
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SudoSobota to
dzień święcenia
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Poniedziawjazd
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postaci stałoTrasię popularne
narównież
świecie dzięki
dycyjnie
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z tych
ro- pokarmów. Do koszyczka wkładamy: łek (lany poniedziałek, śmigusdołączaniu
do wielu
gazet.
dyngus) to czas radości, zabawy,
ślin, które rosły nad rzeką – bo pły-  baranka – symbol
zmartwychwstałego Chrystusa,
psikusów, na które wszyscy czenąca w nich woda dawała roślinom
kali przez cały okres postu. W tym
zieleń i życie, te rośliny odradzały  jajka – symbol rodzącego
się życia,
dniu polewamy się wodą. Dawniej
się po zimie najszybciej. Była to
śmigus i dyngus były osobnymi
m.in. wierzba i trawy oraz trzciny  chrzan – symbol siły,
 wędlina – symbol płodności
zwyczajami – śmigus oznaczał
nadrzeczne.
i dostatku,
tradycyjne smaganie, czyli udeUplecionymi i poświęconyrzanie wierzbowymi gałązkami
mi palemkami po mszy w Nie-  ser – symbol zdrowia dla
zwierząt hodowlanych,
lub polewanie wodą. Wszystko
dzielę Palmową lekko się okładano nawzajem, mówiąc: “Nie  sól – symbol oczyszczenia domostwa w formie zabawy – chłopcy smaod złego oraz istota prawdy,
gali dziewczęta po gołych łydja biję, palma bije, za tydzień
kach. Dyngus to inaczej wykup.
wielki dzień, na 6 noc – Wiel-  ciasto (babka) – symbol
wszechstronnych umiejętności.
Chłopcy chodzi od domu do domu
kanoc”. Miało to przypomnieć
i w zamian za życzenia i śpiew
o zbliżających się wielkimi krokaNaturalnie barwiono jeden z domagali się wykupu w postami świętach i przynieść szczęście.
Palemkami klepano też zwierzęta, ważniejszych symboli świąt Wiel- ci pisanek, słodyczy, pieniędzy.
by były zdrowe przez cały rok. Pal- kiej Nocy – jajka. Ten symbol ro- Z czasem połączono te zwyczaje
my zatknięte w domu, np. za obraz, dzącego się życia odnosi się także i dziś tylko polewamy się wodą.
miały chronić dom przed gromami do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej chodzono po wsi z kow czasie burzy, a wszystkich do- Dawniej wierzono, że pisanki mają gutem – symbolem sił witalnych
mowników – przed złymi mocami, magiczną moc, np. mogą uzdra- i urodzaju. Kogutek był mile wiwiać chorych. Nigdy ich nie lek- dzianym gościem w każdym gospochorobami i nieszczęściem.
W Wielki Czwartek chłopcy ze ceważono. Dziś o ich mocy przy- darstwie. Z czasem żywe zwierzęta
wsi wyganiali Wielki Post, hałasu- pominamy sobie właśnie podczas zastąpiły te gliniane, drewniane. W
jąc kołatkami (dzwony kościelne Wielkanocy – to przecież jajka są Wielkanocny Poniedziałek święmilczały aż do Niedzieli Wielka- pierwszą potrawą spożywaną w ci się pola. Gospodarze wyrunocnej). Dzieci robiły dobry uczy- Niedzielę Wielkanocną. Składamy szają w procesji na pola. Święcą
je palmami nasączonymi wodą.
nek i przy okazji świetnie się bawi- sobie życzenia i dzielimy jajkie
Wielkanoc, tak jak Boże Naro- Z tych palm robią krzyżyki i wbiły. Do dziś księża praktykują w ten
dzień obrzęd polewania stóp dwu- dzenie, ma swoje specjały. Trzeba jają w ziemię, aby zapewnić sobie
nastu mężczyznom. To na pamiąt- się spieszyć, ponieważ po sobot- dostatek. To okazja do spotkań
kę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa nim święceniu nie powinno się już towarzyskich i rozmów, cieszenia
nic sprzątać ani przygotowywać. się wspólnie spędzanym czasem i
z apostołami.
Wielki Piątek to dzień wycisze- To czas, kiedy należy duchowo budzącą się do życia przyrodą.
nia. W Kościele nie ma mszy świę- przygotować się na zmartwychMonika Borkowska
tej (to jedyny taki dzień w roku), wstanie Jezusa.

Sudoku

Atak klonów...

Purée selerowe z oliwą truﬂową
i orzechami włoskimi
SKŁADNIKI:
2 szklanki tłustego mleka, 2
szklanki bulionu warzywnego, drobiowego lub wody, 2 liście laurowe,
1 łyżeczka morskiej soli, 700 g selera korzeniowego, 300 g ziemniaków, 1 duży ząbek czosnku, 4 łyżki
miękkiego masła, świeżo zmielony
pieprz, 4 łyżki oliwy truflowej, 50 g
orzechów włoskich.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Orzechy grubo posiekać i uprażyć lekko na suchej patelni. Selera
i ziemniaki obrać ze skórki i pokroić w dwucentymetrową kostkę.
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WYSOKI CHOLESTEROL
ZATRZYMUJE WITAMINĘ E
W KRWIOBIEGU
Wysoki poziom cholesterolu
i trójglicerydów zatrzymuje witaminę
E w krwiobiegu i nie pozwala jej dotrzeć do tkanek. Oznacza to, że samo
oznaczanie poziomu witaminy E we
krwi nie wystarczy, by stwierdzić, czy
ktoś cierpi na jej niedobór, czy nie.
Witamina E, pozyskiwana głównie z olejów do gotowania i niektórych warzyw, jest rozpuszczalnym
w tłuszczach ważnym przeciwutleniaczem. Niektórzy eksperci sugerowali, że zalecane spożycie witaminy
E można obniżyć, lecz ze względu na
stwierdzone problemy z wchłanianiem, Maret Traber z Uniwersytetu
Stanowego Oregonu uważa, że 15
mg na dobę to odpowiednia dawka.
Ludzie z podwyższonym poziomem
lipidów w surowicy są przez zahamowanie absorpcji narażeni na nasile-

Czosnek pokroić w cienkie plasterki. Mleko zagotować z bulionem,
solą i liśćmi laurowymi. Dodać czosnek i pokrojone w kostkę warzywa.
Ponownie doprowadzić całość do
zagotowania, zmniejszyć ogień i gotować 20-30 minut do miękkości
warzyw. Wyjąć liście laurowe. Warzywa odcedzić (zachowując płyn).
Przełożyć je do malaksera, dodać
masło i zmiksować na gładką masę.
Jeżeli purée jest zbyt gęste dodać
trochę płynu, w którym gotowały
się warzywa. Doprawić pieprzem.
Przełożyć całość do miski. Wierzch
polać oliwą truflową i posypać orzechami. Podawać na ciepło. 
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nie stanu zapalnego. Niemal wszystkie tkanki organizmu są poddawane
stresowi oksydacyjnemu i potrzebują więcej witaminy E. Potrzebna do
ich ochrony witamina „utyka” jednak po drodze – w układzie krwionośnym – wyjaśnia Traber. W badaniu wzięło udział 41 osób (zarówno
młodszych, jak i starszych), którym
podawano znakowaną deuterem
kapustę. Sama płeć ani wiek nie
wiązały się ze znaczącymi różnicami
we wchłanianiu. Okazało się jednak,
że na czas pozostawania witaminy
E w osoczu wpływał wyższy poziom
lipidów we krwi, czyli zjawisko związane ze starzeniem lub wzrostem
wagi. Bazując na trwałych izotopach,
Amerykanie zauważyli, że do tkanek
dociera tylko 24% witaminy E, a nie
81%, jak sugerowały badania z radioaktywną witaminą. Traber podkreśla, że w krwiobiegu witamina E
także może być użyteczna, zapobiegając np. utlenianiu cholesterolów
HDL i LDL. 
źródło: kopalniawiedzy.pl

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Wilk, koza i kapusta
Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która
może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę,
wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą
zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje
kozę), ani koza z kapustą (bo koza zje kapustę). Pytanie: Co ma zrobić chłop?

Odpowiedź: Odpowiedź: Chłop przewozi na drugi brzeg kozę. Wraca, zabiera wilka, przewozi go na drugi brzeg, zabiera kozę z powrotem. Wraca, zostawia kozę i bierze kapustę. Przewozi ją na drugi
brzeg, zostawia z wilkiem i wraca po kozę.

Wyjazdowa porażka 0:3 z Pogonią Szczecin w poprzedniej kolejce T-Mobile
Ekstraklasy doprowadziła do trzęsienia ziemi w PGE GKS-ie Bełchatów. Po
niej z pracą trenera biało-zielono-czarnch musiał pożegnać się Kamil Kiereś.

Kuchnia regionalna

WASZE D

WCIPY

• W aptece: – Poproszę opakowanie tabletek na odchudzanie. – Hm,
pan wybaczy, ale dopiero co sprzedałam panu dziesięć opakowań. –
No wiem, ale jakoś się nimi nie najadłem.
• Spotkało się dwóch kumpli. Jeden miał najnowsze BMW, a drugi malucha. Postanowili, że zamienią się autami i pojadą na autostradę. Po
kilku godzinach spotkali się, ponownie, ale już na jednej sali w szpitalu. Ten od BMW pyta „Stary co się stało?” – To proste, wsiadłem
w Twoje BMW, rzuciłem 1,2,3,4,5, rozpędziłem się do 250/h i wypadłem
z zakrętu, ale powiedz lepiej jak Ty to zrobiłeś. – Wsiadłem do Twojego malucha, wrzuciłem 1,2,3,4, po czym wysiadłem, żeby sprawdzić
czy to w ogóle jedzie.
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KASIA KOSZEK (lat 9),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 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. FUNDACJA „Zdążyć z
pomocą”.
KRS 0000037904
należy wpisać:17297/KATARZYNA KOSZEK-na pomoc i ochronę zdrowia
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.Rodzice Kasi

17297/KATARZYNA KOSZEK -darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

PRZEKAŻ
SWÓJ 1%
NIKOLI

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
PODZIEL SIĘ SERCEM,PRZEKAŻ NIKOLI 1% PODATKU Nikola Marcioch ma 11 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

www.ogloszeniabelchatow.pl

0000037904

Doradca reklamowy
FIRMA „MS”
planowanie i realizacja kampanii reklamowych
e-mail: m_bujacz@interia.pl
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
ActivMedia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
ul.Wojska Polskiego 23a Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicazegl¹du Be³chatowskiego] mi miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą
oraz rzeką Rakówką, wraz z prognozą oddziaływania na
tel. 790-40-45-99
środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceeklama@activmedia.net.pl
ny 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) 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
h z bezp³atnym projektem
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/382/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2014r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami
miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 7 kwietnia do 27 kwietnia 2015r.

www.ogloszeniabelchatow.pl

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 27 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu
Agencja
Reklamowa
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr
ActivMedia
316 o godz.
12.00
Zgodnie
z art. 18 ustawy,
ul.Wojska
Polskiego
23a każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
a Przegl¹du Be³chatowskiego]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adtel.
790-40-45-99
res: ul.
Kościuszki1, 97 – 400 Bełchatów, z podaniem imienia i nazwiska
osoby
składającej
uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
ail: reklama@activmedia.net.pl
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej, na adres: e – mail: bppb@op.pl.
Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariolagraficznym...
Czechowska
i wiele, wiele innych us³ug reklamowch z bezp³atnym projektem

TANIE MIESZKANIA W CENTRUM BEŁCHATOWA

JUŻ OD 49 900,00 ZŁ

ul. Czapliniecka 44, Bełchatów

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

44 6850505 lub 44 7331325 lub 667500238

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE

kach działkowych „Stokrotka”, działka
zadbana pow. 325m2 na działce altana
murowana.
Tel. 604-336-912

ogłoszenia

29.000zł
za 3000m2

Kałduny, Bełchatów.
OKAZJA!!

tel. 502-707-683
Sprzedam ziemię z możliwością zabudowy o pow. 3,6ha w miejscowości Osina
Klucka (gm. Kluki). Media w działce, bdb
dojazd,na działce trochę lasu.
Tel. 726-325-664
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r. Cena
47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę ok.13 ar.Wola Mikorska 7km od granic miasta Bełchatowa
z warunkami zabudowy cena 31000 zl
Tel.508-623-020
Sprzedam atrakcyjną posiadłość w
Augustowie ( odległość od Łodzi 50
km Bełchatów 15 km Szczerców 7 km)
Cena 237 tysiecy do negocjacji.
Tel. 512-741-717
Sprzedam działkę rekreacyjną na ogród-

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 pobiżu zjazdu z
drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę budowalną 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 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. Istenieje możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę w Postękalicach
0,5ha , maly domek, budynek gospodarczy, siła, woda.
Tel. 507-723-343
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w Księżym Młynie o
pow. użytkowej 160m2, na działce 36ar,
6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia+jadalnia,
garderoba, kotłownia.
Cena 440 000zł.
Tel. 500-015-880, 512-034-750
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia
działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, os. Dolnośląskie , pow. 100m2+poddasze, garaże, działka 4 ary. Cena do
negocjacji.
Tel. 505-395-017
Sprzedam mieszkanie 61m2,3
pok.,IX.p,os.Okrzei.Mieszkanie po częściowym remoncie,nasłonecznione i ciepłe,ładny widok-do zamieszkania od zaraz.
Tel.663-414-244
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2, własnościowe po remoncie,
umeblowane, Bełchatów, os. Okrzei, IIIp
(winda).
Tel. 513-766-045
Sprzedam mieszaknie M-3 w Bełchatowie na os. Dolnośląskim 201, pow.
53m2. Mieszkanie zadbane. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 664-378-790
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Pilnie! Z powodu wyjazdu
sprzedam tanio, 4-pokojowe
mieszkanie na os.Dolnośląskim.
Możliwość pozostawienia części
wyposażenia.
Tel. 507-104-689
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje
nieumeblowanego, taniego pokoju do
wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe
przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie.
Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką
dla mężczyzny w domku jednorodzinnym w centrum Bełchatowa.
Tel. 608-440-997
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny. Bardzo
dobry punkt w Bełchatowie, ul. Wojska
Polskiego(naprzeciwko targowiska
miejskiego).
Tel. 603-703-706
Zamienie mieszaknie komunalne o pow.
43,39m2(po generalnym remoncie) Al.
Wyszyńskiego 4(Wisła) na mieszkanie
większe na os. Dolnośląskim. Możliwość
spłaty zadłużenia.
Tel. 664-095-279

Mało używaną wannę łazienkową
akrylową o wym. 150X60. Proﬁlowane
wnętrze, stan bdb, cena 150zł oraz 2
tapczany, wym. 90X200cm, kolor jasny
buk+jasna tapicerka. Cena 300zł/szt(do
negocjacji).
Tel. 668-343-022
Szafę 3-drzwową z dużym lustrem, kolor
wenge(ciemny), stan bdb, cena 500zł-do
negocjacji oraz stół rozkładany 130x87
+6 krzeseł tapicerowanych-stan bdb.
Cena za komplet 1000zł-do negocjacji.
Tel. 668-343-022
Komodę niezniszczoną w bdb stanie,
kolor dąb oraz nową ławę szkaną. Tanio!
Tel. 512-007-613
Nowy zestaw wypoczynkowy (wersalka+2fotele), kolor miodowy. Cena 900zł.
Tel. (44) 635-32-54
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym
stolikiem. TV w 100%sprawny. Kolor
srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Owczarki niemienckie.
Tel. 600-817-186
Cardisure(vetmedin) lek nasercowy dla
psa 37tbl.5mg
Tel. 502-957-527

Zatrudnię pracowników
do zbierania złomu.
Tel. 669-046-415
Zlecę szycie chałupniczkom.
Tel. 724-218-168
Przyjmę szwaczki – bluzka.
Tel. 695-387-031
Producent odzieży damskiej
zatrudni SZWACZKI
z doświadczeniem.
Umowa o pracę, pełny etat, praca
całoroczna. BEŁCHATÓW
tel. 532-602-822
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny
szuka dodatkowej pracy w systemie
prowizyjnym, bez wymiaru czasowego.
Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Szwaczka szuka pracy do zakładu.
Tel. 536-321-551
Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Posiadam doświadczenie zawodowe w

Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową na
terenie Bełchatowa lub okolic. Posiadam
wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat.
B+własny samochód, doświadczenie
zawodowe w handlu oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
Energiczny i sumienny 18-to latek poszukuje pracy dorywczej popoludniami
na 3-4godz.dziennie.Soboty i niedziele
do uzgodnienia.Oprocz MLM.
Tel.537-116-722
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje się
dzieckiem lub osobą starszą w każdym
wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą
starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię pizzermana z doświadczeniem
lub do przyuczenia do pracy w restauracji/pizzerii. Zatrudnię kucharkę do pracy
w restauracji. Mile widziane osoby z
okolic Gorzkowice/Kamieńsk.
Tel. 604-204-058
Zatrudnimy doradców.
Tel. 664-026-814, 518-016-629
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

MOTORYZACJA
Sprzedam Renault Laguna II, liﬁtng,
diesel, przebieg: 98.000km, pierwsza
rejestracja 2006r, stan bdb., kupiony w
polskim salonie, drugi właściciel. Tel.
509-302-867
Sprzedam Skodę Octavię 1.6., 102 KM,
z LPG, rok prod. 2006, climatronic, hak,
garażowana, krajowa.
Tel. 515-124-688
Sprzedam FORDA MONDEO MK3 -2.0
diesel.Rok prod.2005.
Tel. 606-656-154
Sprzedam Matiza 0,8kat., wersja Life.
Rocznik 1999, kolor lazurowy. Cena do
negocjacji.
Tel. 500-157-560
Skup samochodów
do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim”
już od 67zł/netto(format wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę WWW po
pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334

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

Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa
wesel, komunii, 18-stek, przyjęć okolicz-

nościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
SZYBKA POŻYCZKA DO 1500ZŁ.
TEL. 664-026-814, 518-016-629
Płytki, tynkowanie, gipsowanie, zabudowy k-g, malowanie, itp. Fachowe
doradztwo, kompleksowe wykonanie.
Tel. 603-807-663
Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191
Tartak przejezdny.
Cięcie drewna na posesji.
Tel. 609-570-374
USŁUGI STOLARSKIE
Wykonanie schodów, drzwi
z drewna i mebli ogrodowych.
Tel. 609-570-374
Chwilówki na dowód bez
BIK i komornika.
Tel. 796-151-919
Nowo otwarty SKLEP WĘDKARSKI
zaprasza od poniedziałku do soboty.
Bełchatów, os. Dolnośląskie 129E
(pasaż handlowy obok „Żabki”)
Atrakcyjne ceny!
MIKADO ceny producenta!
Tel. 793-565-443

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

Tel. 506-072-036

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

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

Instalacje elektryczne-montaż
nowych oraz naprawa istniejących
instalacji, montaż opraw
oświetleniowych.
Tel. 515-098-068
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie,
docieplenia, dachy, więźby dębowe,
ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne
ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy
k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki
od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Kompleksowe usługi remontowo-budowlane: docieplanie budynków i poddaszy,
malowanie elewacji,adaptacja poddaszy,
remonty domów i mieszkań: gładź, k-g,
tynki dekoracyjne, podwieszane suﬁty, itp.
Tel. 797-652-984
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

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

INNE

KOREPETYCJE

WCZASY NAD MORZEM dla seniorów
i nie tylko.
Od 16.06.-28.06.2015r. Ośrodek wypoczynkowy z bezpośrednim wyjściem na
plażę. Miejscowość Sianiożęty. Wszystkich informacji udzielamy telefonicznie.
Tel. 504-184-141

Korepetycje z ﬁzyki dla szkół średnich i
gimnazjów.
Tel. 602-632-276

TANIE WCZASY NAD MORZEM
Klub emerytów posiada kilka wolnych
miejsc na wczasy w Ustroniu Morskim w
dn. 01-13.07.2015r.
Więcej informacji pod nr.
Tel. 509-634-145, 517-893-776
Klub seniora organizuje wycieczkę do
Wieliczki i Krakowa dn. 18-19.06.2015r.
Koszt 230zł(w cenie transport, bilet wstępu, ubezpieczenie, wyżywienie, nocleg).
Tel. 603-103-907

Korepetycje z chemii, przygotowanie do
matury.
Tel. 791- 855-592

Przyjmę ziemię,
ul. Brzozowa.
Tel. 791-012-334

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

UWAGA!! ZMIANA ADRESU
BIURA OGŁOSZEŃ
Od 1 stycznia 2015r biuro ogłoszeń
Przeglądu Bełchatowskieg zostało
przeniesione na ul. Wojska Polskiego 23a, IIp.
(budynek obok Biura Obsługi Klienta DOLSAT)

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 790-4045-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

PRACA

zakresie medycznym oraz dośwadczenie w opiece nad osobami starszymi.
Tel. 881-689-953
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www.ogloszeniabelchatow.pl

SPRZEDAM

Przegląd Bełchatowski
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