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Pod Szczercowem bełchatowscy policjanci zabezpieczyli narkotyki warte około 1,8 miliona złotych. Tylko w tym roku policjanci z województwa łódzkiego zabezpieczyli ponad 41 tysięcy krzaków konopi indyjskich, z których na czarny rynek mogła traﬁć blisko tona gotowej marihuany.

Zlikwidowano plantację marichuany
Rozpracowując środowisko
przestępcze policjanci z bełchatowskiej komendy uzyskali
informację dotyczącą plantacji
konopi indyjskich znajdującej się w pobliżu Szczercowa.
Chcąc zweryfikować ustalenia
12 sierpnia 2015r. stróże prawa weszli na teren wskazanej
posesji. Okazało się, że ukryto
tam uprawę konopi na skalę
przemysłową. W zagłębieniu
terenu otoczonym wałem ziemnym i pniami drzew znajdowało się pole, na którym rosło
kilkaset krzewów konopi. Tuż

www.ogloszeniabelchatow.pl

www.vertirol.pl

obok przygotowane były nowe
sadzonki, a w specjalnych pomieszczeniach suszyły się kwiatostany.

tości około 1,8 miliona złotych.
Podczas tych działań policjanci
zatrzymali także 3 mieszkańców powiatu bełchatowskiego

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 1086 roślin
konopi w różnym stadium wzrostu i 58 kilogramów kwiatostanów gotowych do porcjowania.
W ocenie specjalistów rośliny i
kwiatostany były wysokiej jakości, gdyż wyhodowano je z
wyselekcjonowanych
nasion.
Pozwalały na uzyskanie narkotyków o czarnorynkowej war-

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

wieści z komendy

NAJNI¯SZEJ cenie!

Jesteœmy
z Pañstwem od
17 lat. Dziêkujemy
za zaufanie!

w wieku 36, 45 i 52 lat, którym
postawiono zarzuty związane
z uprawą i posiadaniem znacznych ilości środków odurzają-

cych. Bełchatowscy policjanci
pod nadzorem prokuratury
prowadzą dalsze czynności w
tej sprawie. 
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Bełchatowska Piętnastka -już można się zapisać!
Dziewiętnasta odsłona „Bełchatowskiej Piętnastki” odbędzie się 22
listopada.
Tradycyjnie
uczestnicy będą musieli
się zmierzyć z 15-kilometrowym dystansem, na
trasie prowadzącej przez
bełchatowskie ulice. Każda z pętli (po 5 km) poprowadzona jest ulicami:
H. Dąbrowskiego – gen.
L. Czyżewskiego – Wąska – Kempfinówka – H.
Sienkiewicza – Słoneczna – Chełmińska – Wielkopolska – Olsztyńska
– Targowa – Zielona –

Harcerska – S. Staszica
– Promienna – Jasna – S.
Okrzei – H. Dąbrowskiego
Na tej samej trasie zostanie przeprowadzony
także Bieg Rekreacyjny przy „Bełchatowskiej
Piętnastce”. Jego dystans
to 5km.
- To impreza z długą
tradycją, cieszę się, że
jest kontynuowana i rozwijana, a przede wszystkim, że stała się tak popularna wśród amatorów
biegania. „Bełchatowska
Piętnastka” jest atrak-

cją nie tylko dla naszych
biegaczy, ale i miłośników
tego sportu z całego kraju.
Do Bełchatowa przyjeżdżają mistrzowie świata,
zagraniczni goście i sportowcy w bardzo różnym
wieku. Przypomnę tylko,
że w minionym roku na
linii startu stanęło ponad
tysiąc biegaczy. Mam nadzieję, że i w tegorocznej
edycji będziemy mogli po-

szczycić się tak imponującą liczbą sportowców. Zapraszam już dziś – mówi
prezydent Mariola Czechowska.
Regulamin
„Bełchatowskiej
Piętnastki”
dostępny jest na stronie internetowej: www.
pietnastka.belchatow.pl,
tam też można znaleźć
wszystkie szczegółowe in-

formacje dotyczące biegu,
podobnie jak w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa (numer telefonu: 44
733-51-75).
Organizatorem „Bełchatowskiej
Piętnastki”
jest Urząd Miasta Bełchatowa i Bełchatowski Klub
Lekkoatletyczny. 

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rusza kolejna odsłona
Ulicznego Biegu „Bełchatowska Piętnastka”. Do
startu zostało dokładnie trzy miesiące i dwa
dni, ale już od wczoraj,
19 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej: www.pietnastka.
belchatow.pl można zgłosić swój akces w biegu.
Internetowe zgłoszenia
będą przyjmowane do 17
listopada. Ci, którzy tego
nie zrobią, będą mogli zapisać się w dniu zawodów
w Biurze Organizacyjnym
w godz. 8:00 – 11:00.

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Powstaną nowe supermarkety w Bełchatowie Samobójcza

śmierć?

W centrum Bełchatowa w niedługim czasie powstaną trzy nowe sklepy wielkopowierzchniowe. Będą
to placówki sieci Polo Market, Lidl i Dino. Tymczasem wciąż nie wiadomo jaka będzie przyszłość wy- W poniedziałek, 24 sierpbudowanej już w 2012 roku Galerii Bawełnianka. Restauracja - Sala Weselna
nia w lesie pomiędzy GroJako pierwsza swój obiekt
otworzy sieć Polo Market. Drugi sklep tej grupy w Bełchatowie będzie zlokalizowany przy
ulicy Wojska Polskiego, w budynku dawnego Tesco. Ma być
do dyspozycji klientów już od
23 września. Inwestor podkreśla, że placówka będzie dostosowana także do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jednocześnie informując, że wciąż trwa
rekrutacja pracowników. Do
tej pory zatrudniono przeszło
dwadzieścia osób. Do kompletu
brakuje jeszcze kilku.

budowę. Budynek będzie się
mieścił na ulicy Czyżewskiego na przeciwko Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Mieszkaniowej.
Nie jest jeszcze znana dokładna data otwarcia marketu, ani
liczba osób, które będą w nim
pracować. Mówi się, że zatrudnienie w pierwszym bełchatowskim Dino znajdzie kilkanaście
osób.
W Bełchatowie pojawi się
też wkrótce kolejny sklep sieci
Lidl. Wniosek do starostwa powiatowego o wydanie zezwolenia na budowę - w miejscu po
starym dworcu PKS - już został
Rozpoczęła się także bu- złożony.
dowa sklepu sieci Dino, który
Nowe markety rosną jak
będzie pierwszym obiektem grzyby po deszczu tymczasem
tej firmy w naszym mieście. W w dalszym ciągu nie wiadomo
chwili obecnej trwają prace co z wybudowaną już trzy lata
mające przygotować plac pod temu Galerią Bawełanianka. W

się z dziećmi
Już w sobotę 29 sierpnia w Galerii Olimpia „Giełda Wiedzy i Nauki”, podczas której zaprezentuje
się m.in. Akademia Siatkówki Skry Bełchatów.
Gośćmi specjalnymi szkółki na tej imprezie będą
siatkarze żółto-czarnych.

Bóle kręgosłupa
bezpłatne badania
Bełchatowskie Centrum Medyczne
ul. 19 stycznia 12, gabinet 74 (I piętro)

zapisy w godz. 8.00-9.00
tel. 506 387 313

z poprawin
tylko 160z³/

‘K

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

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!
Bełchatów

ul. Mielczarskiego 2
(I piętro nad apteką)

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

Piotrków Tryb.
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

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 75zl / osoba
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

wieści z miasta

Główny cel tego przedsięwzięcia to przekrojowa prezentacja oferty lokalnych placówek
edukacyjnych, tak żeby osoby
zastanawiające się nad swoją
przyszłością miały jak najwięcej
danych przed podjęciem ostatecznej decyzji o dalszym kierunku kształcenia. Spotkanie
to umożliwi także bezpośredni
kontakt z przedstawicielami
szkół czy organizacji sportowych.
Wśród podmiotów, które
zaprezentują swoją ofertę będzie Akademia Siatkówki Skry
Bełchatów. Stoisko siatkarskiej
szkółki będzie można odwiedzać
od godziny 11 do 18, czyli przez
cały czas trwania giełdy
Objęcie szkoleniem dzieci
klas IV-VI szkół podstawowych
na terenie województwa łódzkiego, ale i ośrodków spoza ziemi łódzkiej to główny cel Akademii. O początku zbliżającego
się wielkimi krokami roku szkolnego 2015/16 będą szkoliły się
dzieci z Bełchatowa, Bierutowa,
Gomunic, Gorzkowic, Gubina,

Kobieli Wielkich,
Krosna Odrzańskiego,
gminy
Łowicz i Nieborów,
Opoczna, Radomska,
Sulmierzyc, Waliszewa oraz z
warszawskiego
Żoliborza.
Obecność
siatkarzy PGE
Skry
podczas
„Giełdy Wiedzy
i Nauki” nie będzie pierwszym spotkaniem z
udziałem bełchatowskich siatkarzy w Galerii Olimpia. W poprzednim roku w galerii miała
miejsce prezentacja drużyny
przed startem sezonu.
Zadowolenia z tego faktu
nie kryje Mariusz Kabziński,
dyrektor Galerii Olimpia, gdzie
znajduje się też wyspa handlowa
PGE Skry. - Żartobliwie mówiłem wtedy, że to był najdroższy
metr kwadratowy powierzchni w
Galerii - tyle było złota wśród reprezentantów klubu. Cieszymy
się, że możemy współpracować z
PGE Skrą. To światowa marka,
Informacje na temat Akademii Siatkarskiej Skry Bełchatów można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej www.akademiaskry.pl oraz na Facebooku
(fanpage
www.facebook.com/
akademiaskry).
Tegoroczna „Giełda Wiedzy i
Nauki” to druga edycja targów.
Pierwsza odbyła się przed rokiem i cieszyła się sporą popularnością.

Na zwłoki około 30-letniej
Balu
kobiety natknął się mieszkaniec
Andrzejkowego gminy Kluki, który podczas rowerowej przejażdżki dostrzegł
na jednym z drzew przy ścieżce wiszące ciało. Jak wynika ze
wstępnych ustaleń śledczych –
po oględzinach zwłok i miejsca
– nic nie wskazuje na to, żeby
w tym zdarzeniu udział brały
osoby trzecie. Ujawnione zwłoobiekcie miało się mieścić blisko dano. Prowadzone były nawet ki znajdowały się w znacznym
stanie rozkładu. Na tej podsta100 sklepów i nowoczesne kino. kampanie promocyjne, ale do
wie przypuszcza się, że kobieta
Szumne otwarcie zapowiadano inauguracji działalności
nie mogła nie żyć już od dwóch tywkrótce informacje
na końcówkę 2012 roku. Później doszło po dziś dzień. na
Okazały
temat godni. Jak dotąd nie udało się
kilkakrotnie je jeszcze przekła- obiekt stoi pusty. 
ustalić personaliów tej osoby. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Siatkarze spotkają

blą a Klukami znaleziono
zwłoki młodej kobiety. Ze
wstępnych ustaleń policji
wynika, że popełniła ona
samobójstwo wieszając
się na jednym z drzew.
przyjêcie we
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35 lat

„Solidarności”
W tym roku przypada 35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. W związku z jubileuszem
region piotrkowski „Solidarności” zaprasza do uczestnictwa
w obchodach, które odbędą się
w najbliższą sobotę, 29 sierpnia.
PROGRAM
 godz. 14.30 - zbiórka pocztów
sztandarowych
 godz. 15.00 - Msza Święta
w kościele p.w. Najświętszej
Maryi Panny – ul. Kościuszki
 godz. 16.00 - złożenie kwiatów
pod tablicami „Solidarności”
i płk. Ryszarda Kuklińskiego
 godz. 16.30 - uroczystości

www.ogloszeniabelchatow.pl

Prezydent MiastawBełchatowa
sali teatralno-widowiskowej
„GIGANTY MOCY”
Mariola Czechowska
- pl. Narutowicza

Koperta na wagę życia
zachęca
do skorzystania z Koperty Życia

Gabinet Stomatologiczny
* Zni¿ka obejmuje pierwsz¹ wizytê z zakresu stomatologii zachowawczej lub dzieciêcej.
Zni¿ki i rabaty nie ³¹cz¹ siê ze sob¹. Zapraszamy!

25 maja Bełchatów dołączył
do akcji społecznej „Koperta Życia”. Jej zasady są proste, każdy
Gwarancja
jakoœci plastikową
i dok³adnoœci
chętny
otrzymując
kopertę umieszcza w niej najważniejsze informacje dotyczące
swojego stanu zdrowia (przyjmowanych lekach, przewlekłych
chorobach, alergiach na leki)
i dane kontaktowe do najbliższych. Tak przygotowane karty
mają swoje miejsce znaleźć w
widocznym i łatwo dostęnym dla
służb medycznych miejscu np. w
lodówce.
Urząd Miasta dla bełchatoDoświadczenia
innych
wian takich zestawów przygotował tysiąc pięćset. Część z nich miast jasno pokazują, że dzięki
została rozdysponowana w pla- informacją z „Kopercie Życia”,
cówkach medycznych i MOPSie, ratownicy medyczni byli w stapula kilkuset została w magistra- nie w szybki sposób dotrzeć
cie i tu w Zespole ds. Pomocy do sprawdzonych danych, tym
• PE£EN
ZAKRESjest
US£UG
• ORTODONCJA
samym znacząco podnosząc
Społecznej
i Zdrowie
rozdaniesionej medyczwana
wszystkim
chętnym. STOMATOLOGIA
- Cie- skuteczność
•IMPLANTY
• BEZBOLESNA
DZIECIÊCA
szy jedno: spore zainteresowanie, nej pomocy. - Co najważniejsze
•BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW•WYBIELANIE
choć w przypadkach takich akcji jednak, wykorzystanie owych
chętnych nigdy nie jest za wiele. danych pozwoliło także – w
Dlatego przypominamy: każdy kilku przypadkach – uratować
mieszkaniec może przyjść i za- życie. Dlatego tak gorąco zaopatrzyć się w darmowy zestaw chęcamy do tej idei – dodaje
– mówi Nina Galewska z UM.
Galewska.

KOPERTA ŻYCIA

Akcja rusza
„Kopertę Życia” można

darmowo pobrać w:
- Urzędzie Miasta
(budynek B, pok. 18),
- Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bełchatowie,
- przychodniach (NZOZ MegaMed Sp. z o.o; NZOZ BCM Sp. z
o.o; NZOZ Twoje Centrum Medyczne; NZOZ Puls Sp. J; NZOZ
Medyk Sp. z o.o; NZOZ Zdrowie
Sp. z o.o; NZOZ Eskulap Sp. z
o.o; przychodnia przyszpitalna
– Szpital Wojewódzki im. Jana
Pawła II w Bełchatowie) 

wieści z miasta

25 maja 2015 r.

MLEKO BUT 2%
OSM SIERADZ 1L

1,99 zł
OFERTA WAŻNA DO 31.08-13.09.2015r

MEGA GRZEŚKI
W ASORT

0,99 zł

ZBOŻAKI W ASORT
NESTLE 250G

4,69 zł

PASZTET
DOMOWY 1KG

9,99 zł

Kijki w dłoń
29 sierpnia, o godzinie 13.00,
spod Powiatowego Centrum
Sportu wystartuje II Powiatowy
Marsz Nordic Walking. Marsz
to ostatnia z wakacyjnych propozycji „Powiatowego lata dla
aktywnych”, organizowanego
przez bełchatowskie starostwo
i Powiatowe Centrum Sportu.
Pierwsze sto osób, które zapisze się na marsz, otrzyma rękawice do nordic walkingu.

Udział w marszu
jest bezpłatny.
Przed startem
instruktor przeszkoli
uczestników,
omówi
przebieg trasy
oraz poinformuje o przewidzianych przystankach. Startujący
muszą tylko wypełnić
kartę
zgłoszeniową,
przyjść w stroju
sportowym i z zapasem pozytywnej energii.

Organizatorzy
zapewniaZgłoszenia
przyjmowane
ją ciekawą, pięciokilometrosą
telefonicznie
pod
numerem
wą trasę, poczęstunek, ubezpieczenie i opiekę medyczną. telefonu (44) 635-86-06, drogą

e-mailową na adres: mluba@
powiat-belchatowski.pl
lub
osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19
oraz w dniu marszu – 29 sierpnia od godz. 12 do 13.

Przegląd Bełchatowski

„Ciśnienie na Życie”
odwiedzi Bełchatów!

Stowarzyszenia
Tablet – nagroda starosty
bełchatowskiego, czeka na odwiedzających IV Piknik Stowarzyszeń, który odbędzie się w
najbliższą sobotę na placu Narutowicza w Bełchatowie. Osoby
odwiedzające piknik będą mogły pobrać specjalną kartę konkursową, z którą będą musiały
odwiedzić wszystkie stoiska organizacji. Każda organizacja za
odwiedzenie swojego stoiska na
karcie konkursowej przystawiać
będzie swoją pieczątkę. Zebranie
na karcie wszystkich pieczątek
uprawnia do udziału w losowaniu
tabletu oraz nagród książkowych.
- Podczas pikniku zaprezentuje się ponad 20 stowarzyszeń
działających na terenie powiatu

bełchatowskiego - mówi Monika
Selerowicz, pełnomocnik starosty
do spraw organizacji pozarządowych. - Dotychczasowe edycje
pikniku cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że zrodził się pomysł, by impreza przybrała charakter cyklicznych corocznych
spotkań przedstawicieli III sektora ze społecznością lokalną. Celem pikniku jest zaprezentowanie
mieszkańcom miasta i powiatu
bełchatowskiego profilu organizacji i podmiotów działających na
rzecz środowiska lokalnego.
IV Piknik Stowarzyszeń zaplanowano 29 sierpnia 2015 roku
na Placu Narutowicza przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, w godzinach 15.00-19.00. 

ROZUM
WIARA

SZKO£A WY¯SZA

EKONOMII I ZARZ¥DZANIA
W £ODZI
studia pierwszego stopnia

administracja, finanse i rachunkowoœæ,
zarz¹dzanie, europeistyka oraz pedagogika

Od 240 z³

W

ybieram

studia podyplomowe,
kursy i szkolenia

www.sweiz.pl
dziekanat@swseiz.pl

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

REPERTUAR KINA HELIOS BEŁCHATÓW 28.08-03.09.2015
KULTURA DOSTĘPNA:
BODY/CIAŁO
(POLSKA, od 15 lat) – godz. 18:00*
*seans tylko w dniu 03.09
FESTIWAL DZWONECZKA:
DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW
(USA, dubbing b.o.) – godz. 15:00*
*seans tylko w dniu 29.08
DZWONECZEK I BESTIA Z NIBYLANDII
(USA, dubbing b.o.) – godz. 15:00*
*seans tylko w dniu 30.08
FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY-DOO:
SCOOBY-DOO! WYPRAWA PO MAPĘ SKARBÓW
– godz. 10:30*
*seans tylko w dniu 30.08
KINO KONESERA:
LATO W PROWANSJI
(FRANCJA, napisy od 15 lat) – godz. 18:00*
*seans tylko w dniu 02.09
PREMIERY:
HITMAN: AGENT 47
(USA, napisy od 15 lat) – godz. 14:30, 18:30, 20:45

KINO HELIOS – GALERIA OLIMPIA
97 – 400 BEŁCHATÓW,
ul. KOLEJOWA 6
REZERWACJA: 44 715 95 60

ŻYĆ NIE UMIERAĆ
(POLSKA, od 15 lat) – godz. 13:15, 19:30, 21:30
WE ARE YOUR FRIENDS
(USA, napisy od 15 lat) – godz. 13:00, 17:30*, 18:00**, 20:00***
*seans tylko w dniu 02.09
**brak seansu w dniach 02-03.09
***seans tylko w dniu 03.09
FILMY TYGODNIA:
SINISTER 2 (USA, napisy od 15 lat) – godz. 15:15, 19:00, 21:15
KRYPTONIM U.N.C.L.E.
(USA, napisy o 15 lat) – godz. 15:30*, 20:15**
*brak seansu w dniach 29-30.08
**brak seansu w dniu 03.09
FANTASTYCZNA CZWÓRKA
(USA, dubbing od 12 lat) – godz. 10:45
FILMY DLA DZIECI:
BYSTRY BILL (AUSTRALIA, dubbing b.o.) – godz. 10:30, 12:30, 17:00
BARBIE: ROCKOWA KSIĘŻNICZKA
(USA, dubbing b.o.) – godz. 11:15*, 17:30**
*brak seansu w dniu 30.08
**brak seansu w dniu 02.09
2D MAŁY KSIĄŻE (FRANCJA, dubbing b.o.) – godz. 11:00, 13:30, 16:00

promocja

na... pikniku

SWEiZ
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Już 31 sierpnia i 1 września
w Bełchatowie w mobilnym centrum badań „Ciśnienie na Życie”,
będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, oznaczyć poziom cholesterolu oraz
zbadać wiek serca. Na wszystkich
chętnych w godzinach 10:00 –
18:00 będzie czekać wykwalifikowany personel medyczny, który
dokona pomiarów i udzieli porad
z zakresu chorób układu krążenia. Bełchatów to 35. miasto na
tegorocznej trasie mobilnego
centrum badań kampanii „Ciśnienie na Życie”.
Organizatorzy kampanii „Ciśnienie na Życie” już po raz trzeci
wysyłają w Polskę mobilne centrum badań. W tym roku będzie
można w nim nie tylko bezpłatnie
zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi
i poznać wiek swojego serca, ale
również sprawdzić poziom cholesterolu. Wiek serca pomaga
określić innowacyjna aplikacja1,
przygotowana specjalnie na potrzeby kampanii, która pozwala
stwierdzić, czy u pacjenta istnieje
zwiększone ryzyko zachorowania
na zawał serca lub udar mózgu.
Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od
wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto
zmieni styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie
skutecznie leczył nadciśnienie
tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości
poprzez stosowanie zdrowej diety
i zwiększenie aktywności fizycznej oraz rzucenie palenia.
Osoby, u których występują czynniki ryzyka powinny regularnie konsultować swój stan

zdrowia z lekarzem. Dlatego też
na terenie całej Polski powstaną
Centra Obniżania Wieku Serca,
w których będzie można uzyskać
porady na temat poprawy stylu
życia oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez
ekspertów kampanii „Ciśnienie
na Życie”.
„Istotnym czynnikiem warunkującym skuteczną prewencję i dobrą kontrolę nadciśnienia
tętniczego w populacji pozostaje
wiedza na temat zagrożeń związanych z chorobą, a podstawowym elementem jest znajomość
własnego ciśnienia tętniczego.
Wczesne rozpoznanie podwyższonej wartości ciśnienia tętniczego
umożliwia modyfikację stylu życia, która może opóźnić lub zapobiec wystąpieniu nadciśnienia
oraz pozwolić na opóźnienie lub
nawet uniknięcie farmakoterapii”
– mówi prof. Tomasz Zdrojewski z
katedry Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek
Rady Ekspertów kampanii „Ciśnienie na Życie”.
Kolejną nowością w tegorocznej odsłonie kampanii jest konkurs „Najmłodsze serce” – dodatkowa motywacja dla pacjentów do
wprowadzenia prozdrowotnych
zmian w życiu. Aby wziąć udział
w konkursie, wystarczy przesłać
kupon dostępny w busie „Ciśnienia na Życie” uzupełniony pieczątkami od lekarza potwierdzającymi regularne wizyty kontrolne
oraz odpowiedzieć na pytanie „W
jaki sposób staram się obniżyć
wiek mojego serca?”. Kupon zostanie wręczony pacjentom, którzy mają podwyższone ciśnienie,
cholesterol lub wiek serca odpowiednio wyższy od metrykalnego.
Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Pomiary ciśnienia, cholesterolu oraz wieku serca będą odbywać
się w specjalnie przystosowanym
busie kampanii „Ciśnienie na Życie” na parkingu przy Urzędzie
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1. Z bezpłatnych badań będzie
można skorzystać 31 sierpnia i 1
września (poniedziałek, wtorek)
w godzinach 10:00 – 18:00. 
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Ruszyły prace Finał Grand Prix
nad budżetem Bełchatowa w koszykówce
Prezydent Mariola Czechowska przystąpiła do prac nad projektem budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok. To najważniejszy
dokument finansowy każdego
samorządu będący rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów danej
jednostki. Dokument uchwalany
jest w formie uchwały budżetowej
przez Radę Miejską. Ta uchwała
jest podstawą gospodarki finansowej nie tylko samego Urzędu
Miasta, ale także jednostek budżetowych.
W związku z tym dyrektorzy
jednostek budżetowych, instytucji kultury i osób prawnych, dla
których organem założycielskim
jest Rada Miejska, mogą przedkładać właściwym merytorycznie
wydziałom magistratu materiały
planistyczne na nadchodzący
rok. Termin przyjmowania dokumentów mija 1 października.
Do tego samego dnia Prezydent
Mariola Czechowska oczekuje
na propozycje radnych i miesz-

kańców.
Choć w Polsce za przygotowanie budżetu odpowiada
organ gminy (wójt, burmistrz,
prezydent) i jest to jego wyłączna kompetencja, to nic nie
stoi na przeszkodzie by prezydent konsultował się z mieszkańcami w czasie przygotowywania projektu budżetu. Tak
też dzieje się w Bełchatowie.
Na wnioski do budżetu o dofinansowanie zadań, wyłącznie o
charakterze publicznym i związanych z realizacją zadań gminy
Prezydent Miasta Mariola Czechowska czeka do 1 października.
Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
Wszystkie złożone wnioski i
materiały planistyczne będą podlegały wstępnej analizie i ocenie
pod kątem finansowych możliwości ich realizacji. Należy dodać,
że zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata
2009 - 2015 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa na lata 2015 – 2021
traktowane będą priorytetowo.
Projekt budżetu musi zostać
opracowany do 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy. Projekt do tego czasu musi
zostać przedłożony radzie gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która sprawuje nadzór nad gospodarką finansową
gminy. 

Kolejna edycja Grand
Prix Bełchatowa o Puchar Prezydenta Miasta
przeszła do historii. Koszykarze amatorzy rywalizowali ze sobą podczas pięciu turniejów
rozegranych na parkingu przy Galerii Olimpia.
Zawody
przeprowadzono
w czterech kategoriach wiekowych – chłopcy: gimnazja,
open oraz dziewczęta: gimnazja, open. O kolejności miejsc w
Grand Prix zdecydowała suma
punktów zdobytych w cyklu
trzech turniejów. Co za tym
idzie drużyny, które zgłosiły
się do rywalizacji zobowiązane
były uczestniczyć w co najmniej
trzech z pięciu turniejów.
Organizatorem „Grand Prix
Bełchatowa” w koszykówce
ulicznej jest Prezydent Miasta
Bełchatowa. Zwycięzcom gratulujemy i już dziś zachęcamy
do startu w kolejnej edycji zawodów Grand Prix Bełchatowa. Klasyfikacja po V edycjach kat.
Gimnazjum Dziewcząt:
I miejsce: MUKS II

I miejsc :NIEPAMIĘTAM

1.Pamela Rakoczy
2. Zuzanna Mizerska
3. Magdalena Ressela

1. Daria Szyszko
2. Eliza Godłoza
3. Paulina Lankamer

II miejsce : IDEALNE

II miejsce : LALKI

1. Aleksandra Jendrusiak
2. Julia Kamińska
3. Patrycja Kaczmarek
4. Magda Witkowska

1. Natalia Suska
2. Magdalena Pęciak
3. Monika Strzelczyk

III miejsce: MUKS III
1. Maria Budner
2. Partycja Cieślak
3. Natalia Stępień
IV miejsce: MUKS I

wieści z miasta

Klasyfikacja po V edycjach kat.
Open women:

1. Kasia Susik
2. Sara Rabenda
3. Julia Kowals
4. Wiktoria Warecka
V miejsce: PADELLBOTT
1. Aleksandra Kaczmarek
2. Sandra Samborska
3. Kasia Opyd
4. Andżelika Opyd
Klasyfikacja po V edycjach kat.
Gimnazjum Chłopców:
I miejsce: DREM TEAM
1. Jakub Parzyński
2. Filip Szewczyk
3. Bartosz Chmiel
II miejsce : NIETYKALNI
1. Andrzej Kowalski
2. Dawid Wiewiórowski
3. Marcel Wiśniowski

Klasyfikacja po V edycjach kat.
Open Men:
I miejsce:
DABYL ANAL BLAST
1.Przemek Gryś
2. Artur Pastuszak
3. Dawid Marewski
4. Kamil Stawiak
II miejsce: STREET PLAYERS
1. Dariusz Kociołek
2. Łukasz Rychlewicz
3. Zbigniew Masternak
4. Igor Motylski
III miejsce :
KU CHWALE OJCZYZNY
1. Przydryga Jarosław
2. Pietruszewski Tomasz
3. Niewiadomski Rafał
4. Michalak Sergiusz
IV miejsce: O.T.C.
1. Szymon Lewandowski
2. Bartłomiej Susik
3. Bartek Górski
4. Aleksander Teterwak
Król strzelców : Artur Pastuszek z zespołu DABYL ANAL
BLAST
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Zawodnik EKS Skry mistrzem świata!
W nocy z 23 na 24 sierpnia Tomasz Fornal, zawodnik EKS Skry, sięgnął wraz z reprezentacją Polski kadetów po złoto Mistrzostw Świata. Przyjmujący z Bełchatowa był najlepiej punktującym zawodnikiem ﬁnału z Argentyną. Zdobył aż 24 punkty!
ki, a grania było naprawdę sporo.
Finał był ich ósmym spotkaniem
podczas imprezy. Jakby tego
Przyjmujący EKS Skry, jest było mało to o jego losach depod tym względem lepszy nie tyl- cydował tie-break. Zwycięstwo
ko od wspomnianej trójki, ale też smakowało tym lepiej, że w deod swojego o dwa lata starszego cydującym o złocie meczu Białobrata Jana, który w 2013 roku – Czerwoni pokonali reprezentację
razem z Kacprem Piechockim
gospodarza.
Tomasz Fornal, przyjmujący – sięgał po wyżej wymienione
EKS Skry, dołączył tym samym laury. Obaj odziedziczyli talent
Rocznik 1997 – w zgodniej
do innych medalistów kadeckich po swoim ojcu Marku Fornalu,
opinii fachowców – jest jednym
imprez, którzy związani są z Beł- który w latach osiemdziesiątych
chatowem. W przeszłości po me- i dziewięćdziesiątych występo- z najzdolniejszych w historii nadale imprez w kategorii kadetów wał na boiskach najwyższej klasy szej siatkówki. Oczywiście młodzi zawodnicy są na samym posięgali Marcel Gromadowski, rozgrywkowej.
czątku sportowej drogi, ale wiele
Karol Kłos i Kacper Piechocki,
Polacy przez Mistrzostwa wskazuje na to, że Polska będzie
ale żaden z nich nie zdobył złota.
Dwaj pierwsi musieli zadowolić Świata – podobnie jak przez dwie miała z nich wiele pociechy. 
się srebrnymi krążkami ME, a poprzednie imprezy – przeszli jak
libero PGE do wicemistrzostwa burza. Nie zaznali żadnej porażB.B.
szym młodym siatkarzom udało
się sięgnąć Olimpu w tej kategorii wiekowej, bo tak trzeba traktować wygranie mundialu! To
pierwszy triumf Biało-Czerwonych w historii tych rozgrywek.
Wcześniej – w 1999 i 2013 roku –
nasi zdobywali brązowe medale.

fot. PZPS

Reprezentacja Polski kadetów – rocznik 1997 – w kwietniu
tego roku sięgnęła po złoto Mistrzostw Europy, pokonując w

finale reprezentację Włoch (3:1),
a także okazali się najlepsi w bardzo prestiżowym Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży . Teraz na-

Starego Kontynentu dorzucił
jeszcze brąz Mistrzostw Świata.

Aż trójka zawodników PGE Skry znalazła uznanie w oczach Nikoli Grbicia i otrzymała powołanie do reprezentacji Serbii na październikowe
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn.

Serbski przyjmujący Milan Katić, który w lipcu związał się kontraktem z PGE Skrą Bełchatów, najbliższy rok spędzi na zasadzie wypożyczenia w tureckim Galatasaray Stambuł.

re rozgrywane będą w
Bułgarii i Włoszech w
dniach 9-18 października. Z tego grona, tuż
przed imprezą ,zostanie wyłoniona czternastka graczy, którzy
zagrają o medale.
Brdjović i Katić
związani są z PGE Skrą
umowami, ale najbliższy sezon spędzą na
wypożyczeniach w zagranicznych klubach.
Pierwszy w rosyjskim
Surgucie, a drugi w tureckim Galatasaray.
W gronie powołanych na europejski czempionat, przez legendę serbskiej siatkówki, znaleźli się środkowy Srecko Lisinac,
rozgrywający Aleksa Brdjović i
nowy przyjmujący Milan Katić.
Znaleźli się oni w szesnastoosobowym składzie, który będzie
przygotowywał się do ME, któ-

Powołania aż dla trzech Plavich związanych na co dzień z
żółto-czarnymi to kolejny dowód
na to, że bełchatowski klub, jak
mało który, potrafi wyławiać siatkarskiej perełki z Bałkanów. 
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Serbowie z powołaniami Katić na rok w Galacie

W poprzednim numerze informowaliśmy, że kadra żółtoczarnych na najbliższy sezon
została już praktycznie skompletowana. Jedyną zagadką było
to, który z nowych młodychzdolnych przyjmujących rodem
z Serbii uda się na wypożyczenie,
żeby nie tracić roku na trybunach.

Sprawa
wyjaśniła
się 20 sierpnia, kiedy
to klub z Bełchatowa
poinformował, że Milan
Katić rozgrywki 2015/16
spędzi na wypożyczeniu w lidze tureckiej, a
konkretnie w jednym
z tamtejszych potentatów,
Galatasaray
Stambuł. W klubie tym
spotka się m.in. z Kolumbijczykiem
Libermanem Agamezem czy
Igorem Yudinem, który
przez lata występował
na parkietach PlusLigi.
Tym samym stało
się jasne, że czwórkę
przyjmujących PGE Skry w najbliższym sezonie tworzyć będą
Michał Winiarski, Facundo Conte, Nicolas Marechal i Mihajlo
Stanković, który podobnie jak
jego kolega z Serbii przybył do
Bełchatowa z Vojvodiny Novi
Sad. 
B.B.

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!
sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!
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Żółto-czarni już trenują PGE Skra w Chicago

Przed blisko trzema tygodniami w Chicago odbyły

Początek PlusLigi zaplanowano na dopiero 24 października, ale siatka- się I Mistrzostwa Polonijne w Siatkówce Plażowej.
rze PGE Skry już rozpoczęli przygotowania do zbliżających się pomału PGE Skra objęła nad tą imprezą patronat honorowy.
zmagań. W pierwszych zajęciach udział wzięło siedmiu siatkarzy.
chatów, która prze-

kazała koszulki oraz
piłki z autografami bełchatowskich
siatkarzy, po raz kolejny pokazując, że
nie zapomina o swoich kibicach, nawet
jeśli ci pędzą żywot
poza granicami naszego kraju.

Bełchatowianie
pierwszy
trening odbyli w poniedziałek
17 sierpnia. Co naturalne na
tym etapie sezonu, zabrakło na
nim kadrowiczów. Sztab szkoleniowy z Miguelem Falaską ma
obecnie do dyspozycji siedmiu
zawodników. Oprócz Mariusza
Wlazłego i Michała Winiarskiego
na hali pojawili się wszyscy nowi
gracze żółto-czarnych, a więc
Marcel Gromadowski, Robert
Milczarek, Marcin Janusz, Mihajlo Stanković i Mariusz Marcyniak.

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

Zabraknie wszystkich tegorocznych kadrowiczów, czyli
Karola Kłosa, Andrzeja Wrony,
Facundo Conte, Nicolasa Uriarte, Nicolasa Marechala, Srecko
Lisinaca i Kacpra Piechockiego.
Sytuacja jest być może daleka od komfortowej, jeśli chodzi
o ilość dostępnych siatkarzy, ale
i tak jest lepiej niż przed rokiem,
kiedy przygotowania do sezonu
rozpoczynało tylko czterech zawodników pierwszego zespołu.
Turniej London Legacy Vol-

leyball Cup - który w dniach 1213 września odbędzie się w londyńskiej hali Copper Box Arena
w Parku Olimpijskim – będzie
pierwszą okazją do zaprezentowania umiejętności szerszej
publice podczas okresu przygotowawczego. To już za dwa tygodnie!

Podsumowanie
pierwszego okresu pracy, w tym przede
wszystkim rozmowy z zawodnikami PGE Skry można znaleźć
na oficjalnej stronie internetowej klubu (www.skra.pl). 
B.B.

- Składamy wielkie podziękowania
dla klubu za ufundowanie tak znaczących
nagród.
Około 100 zawodników wzięCieszyły się one ogromną popuło udział w pierwszych mistrzowlarnością – mówiła Katarzyna
skich zawodach polonijnych w
Kaczmarczyk,
przedstawiciel
siatkówce plażowej, które zoZarządu Zrzeszenia Amerykaństały zorganizowane przez Polosko-Polskiego.
nijną Ligę Siatkówki w Chicago
oraz Zrzeszenie AmerykańskoZrzeszenie
AmerykańskoPolskie (Junior Board PAA).
Polskie planuje kolejną edycję
turnieju już na 2016 rok. Jest to
Głównym sponsorem nagród
pokłosie ogromnej popularności
rzeczowych była PGE Skra Bełpierwszej imprezy. 

Po szczęśliwej wygranej 2:1 z Chojniczanką Chojnice, podopieczni Rafała Ulatowskiego, w dwóch kolejnych meczach sięgnęli po cztery punkty i po czterech kolejkach zajmują pozycję wicelidera tabeli.

Brunatni punktują
Po wygranej z Chojniczanką
Chojnice biało-zielono-czarni poszli za ciosem i w dwóch kolejnych
pojedynkach nie dali pokonać się
rywalom. Zadania nie mieli łatwego. Najpierw do Bełchatowa
przyjechał Dolcan Ząbki – jeden z
głównych faworytów do awansu.
Później czekał ich wyjazd na trudny teren do Głogowa, gdzie musieli
mierzyć się z opromienionym zwycięstwem nad Miedzią Chrobrym.
Pojedynek z ekipą z Ząbek zakończył się remisem 1:1. Przyjezdni
po dwóch seriach byli liderem rozgrywek i wydawało się, że z konfrontacji z młodym bełchatowskim
zespołem będą górą. Tak się jednak nie stało.
„Brunatni” objęli prowadzenie
w doliczonym czasie gry pierwszej
połowy. Na listę strzelców wpisał
się wypożyczony z Lechii Gdańsk
Hieronim Gierszewski. Była to
jednocześnie pierwsza bramka
w sezonie 2015/16, jaką bełchatowianie zdobyli z gry. Wcześniejsze
dwie padały po rzutach karnych.
Ten sam zawodnik mógł podwyższyć wynik na 2:0 tuż po przerwie,
ale tym razem przegrał pojedynek
z bramkarzem gości. PGE GKS
stwarzał lepsze wrażenie, ale drugą
bramkę meczu zdobyli przyjezdni.
Na listę strzelców wpisał się, wprowadzony kilka minut wcześniej,
Marcin Krzywicki. Mimo starań z
obu stron wynik nie uległ zmianie.
Patrząc na przebieg spotkania
większy niedosyt mogli odczuwać
gospodarze, którzy z przebiegu
gry byli lepsi od faworyzowanego
rywala.
W miniony weekend bełchatowianie udali się na pojedynek
z Chrobrym Głogów i też nie byli

faworytem. Udało im się jednak
wygrać, co należy uznać za sporą
niespodziankę patrząc na średnią
wieku pierwszej jedenastki i ilość
zmian jakie zaszły w klubie pomiędzy sezonami.
Pierwsza połowa nie dostarczyła wielu emocji. Dziać się zaczęło
w drugiej. Tuż po przerwie gospodarze za sprawą Łukasza Szczepaniaka objęli prowadzenie. Nic
nie wskazywało na to, że je stracą.
Grali mądrze i w zasadzie kontrolowali grę. Tymczasem bełchatowianie w 80. minucie doprowadzili
do wyrównania. Na listę strzelców
wpisał się Seweryn Michalski. Gospodarze jeszcze nie ochłonęli, a
już przegrywali 1:2. Dwie minuty
po Michalskim do ich siatki trafił
Cverna. Chrobry nie był w stanie
już zareagować i tym samym trzy
punkty trafiły do Bełchatowa.
Siedem punktów po czterech
kolejkach – tyle mają na swoim
koncie piłkarze PGE GKS, ale też
sześć innych ekip I ligi. To pokazuje jak wyrównane mogą być zmagania na zapleczu Ekstraklasy w
sezonie 2015/16.
Środowy mecz z Zawiszą Bydgoszcz zakończył się już po zamknięciu tego wydania naszej
gazety. Kolejne wyzwania przed
podopiecznymi Rafała Ulatowskiego to potyczki z Wisłą Płock (30
sierpnia, wyjazd) i GKS-em Katowice 5 września o godzinie 15:00 na
własnym terenie.
O tych starciach wszyscy będziemy mądrzejsi, jeśli chodzi o
to, czego można się w tym sezonie
spodziewać po „Brunatnych”. 

B.B.
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PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE

tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI

POMPONY
TIULOWE

tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃDO REMONTU.
- 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

rozmaitości

www.ogloszeniabelchatow.pl

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

Manicure hybrydowy
tel. 505-178-103

Przekonanie o konieczności kształcenia dzieci jest
naturalne. Młody umysł jest
chłonny. Dlatego od zawsze
starano się nakłaść do głowy i serca młodych ludzi jak
najwięcej nauk. Nauka i nauczanie, życie uczniowskie i
nauczycielskie, zawsze były
trudne. Im dawniejsza szkoła,
tym
bardziej
surowa.
Średniowieczne i późniejsze szkoły były instytucjami
kościelnymi.
Funkcjonowały przy klasztorach i katedrach. Uczyli się w nich wyłącznie
chłopcy,
synowie
rycerzy i zamożnych mieszczan. Rozpoczynali edukację
w wieku ośmiu – dwunastu lat.
Szkoła średniowieczna służyła
wyłącznie potrzebom Kościoła, kształcąc przyszłych księży.
Ówczesnych uczniów nazywano żakami, od „diakona”, „diaka”, czyli najniższego święcenia
kapłańskiego, ponieważ kształcono ich na księży. Żakami ironicznie nazywano też nauczycieli średniowiecznych szkół.
Powszechne też było określenie
uczniów i pedagogów słowem –
scholar (od łacińskiego schola
– szkoła). Jednak zanim młodzi
ludzie stali się kapłanami, a w
późniejszych wiekach: sędziami, pisarzami sądowymi, miejskimi, sekretarzami możnych
panów, przechodzili proces
kształcenia trwający kilka lat,
różnorodnie
zorganizowany.
Przez długie wieki rok szkolny
rozpoczynał się w dniu świętego Grzegorza, to jest 12 marca
oraz u schyłku lata – 1 września.
Zatem rok szkolny rozpoczynał
się dwukrotnie w roku kalendarzowym: od semestru letniego i od semestru zimowego.
Data 12 marca głęboko
zapisała się w pamięci licznych
rzesz
chłopczyków,
w tym dniu oddanych do szkoły. Dlatego właśnie najmłodszych żaków nazywano gregoriankami. Większość z nich
boleśnie przeżywała rozstanie
z domem rodzinnym, bo nauka
łączyła się z pobytem w internacie, w surowych warunkach.
Zamożniejsi z chłopców mieli
wykupione wyżywienie w ja-

kiejś solidnej rodzinie. Wielu
jednak każdego dnia w południe biegło z garnuszkiem do
miasta krzycząc „Ubogim!”,
prosząc w ten sposób o pożywienie, o gorącą zupę, kaszę, kawałek chleba, ser, gotowane jaja… Czasem dobra
gospodyni włożyła parujące
mięsiwo i wcisnęła do ręki
słodki kołacz z miodem. Żacy
wiedzieli, w których domach
mieszkają takie dobre panie.
Niejedna z nich roztaczała nad chłopcem opiekę niby
matka, karmiąc go regularnie
jak własne dziecko, dbając o
jego ubranie i od czasu do czasu obdarowując go groszem.
Z upływem wieków wyprawę do szkoły przygotowywano
z reguły odpowiednio wcześniej, wkładając w to wiele starań. Chłopców coraz częściej
umieszczano u godnych zaufania ludzi, szlachetnej wdowy,
porządnych
rzemieślników,
niższych urzędników, najlepiej jeśli byli to krewni, choćby
dalecy. Opiekunom płacono,
ufając, że uczciwie, zajmą się
dzieckiem. Rodzice troszczyli się w miarę możliwości, by
młodzieńcowi nie było tak źle.
Matki szykowały całą wyprawę na tę nową drogę życia:
pościel, ubrania, zapasy żywności. Dwa, trzy dni przed rozpoczęciem się roku szkolnego
pakowano to wszystko na wóz i
przyszły uczeń, pobłogosławiony przez matkę i babcię, ruszał
pod opieką ojca i sługi w drogę.
W każdej rodzinie, w której
chłopiec, a od XIX w. także
dziewczynka, rozpoczynali naukę, jej początek był głęboko
przeżywany, tak jak obecnie.
Zdolności dziecka były i są powodem dumy rodzinnej. Już
przecież od pierwszego roku
życia urządza się wróżby co
do szkolnej i naukowej przyszłości. Na Śląsku przy postrzyżynach
siedmioletniego
chłopca, sięgano po zawiniętą
w płótno jego pępowinę. Proszono, by sam rozwiązał zawiniątko. Jeżeli robił to sprawnie, wierzono, że przeszedł
próbę zręczności i przepowiadano mu łatwość uczenia się.

Pierwszy dzień w szkole,
od początku zorganizowanej oświaty, rozpoczynał się
mszą świętą, tak jak obecnie,
a kończył wesołymi wspólnymi
zabawami. Jezuici organizowali występy sceniczne zwane
„dialogami” na każde otwarcie
i zakończenie roku szkolnego.
Zapraszano młodzież, rodziców, nauczycieli, miejscowe
ważne osoby. Inne zakony zajmujące się nauczaniem – pijarzy, bazylianie – starali się
naśladować podobną tradycję
w prowadzonych przez siebie
szkołach. W połowie XVIII w.
repertuar owych przedstawień
zaczęto zmieniać na świecki,
uwzględniając zainteresowanie francuskimi komediami
i dramatami. Jednak realizacja
takich spektakli była znacznie utrudniona, ponieważ w
przedstawieniach
szkolnych
nie występowały dziewczęta,
role były wyłącznie męskie.
Do minionych, ale nie całkiem zapomnianych zwyczajów związanych ze szkołą, należą otrzęsiny. Powodowały
one awantury wśród uczniów
wszystkich stopni kształcenia,
ze studentami włącznie, ponieważ ich także dotyczy. Dlatego
już w XVI w. wydano przepisy zakazujące otrzęsin, niezbyt skutecznie. Na Śląsku
był zwyczaj, praktykowany w
XX w. i żywy do dzisiaj, wręczenia, idącym po raz pierwszy do szkoły, papierowego
stożka pełnego słodyczy niby
rogu obfitości albo wielkiego ołówka. Nazywano go
tytą. Zwyczaj ten narodził się
w Niemczech w XIX w. Początkowo stosowano go tylko w zamożnych domach,
ale z czasem bardziej się
upowszechnił.
Podobnie
jak
tradycja
wykonywania
w tym dniu pamiątkowego
zdjęcia dziecka, ubranego na
galowo, w pełnym szkolnym
rynsztunku, z tornistrem na
plecach i tytą w ramionach.
Dzisiaj, po kilkudziesięciu
latach komunizmu, powróciła
tradycja rozpoczynania roku
szkolnego
uroczystą
mszą
świętą. Nieprzerwanie trwający zwyczaj uczniowskich
prezentacji w pierwszym dniu
nauki
bywa
zastępowany
galą na otwarcie. Scenariusz
tej uroczystości często jest
taki: przedstawienie klasowe,
hymn państwowy, ślubowanie uczniów. Upowszechnia
się zwyczaj „pasowania na
ucznia” pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzieci są do
niego przygotowywane podczas zajęć przedszkolnych, w
klasach zwanych „zerówką”.
Ich pierwszy dzień w szkole
rozpoczyna się bardzo uroczyście. Pierwszaki najczęściej w
tym dniu przybywają do szkoły
w asyście rodziców, którzy są
bardzo przejęci tym wydarzeniem. Jest to niewątpliwie duże
przeżycie dla całej rodziny.

Monika Borkowska
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29.000zł
za 3000m2

Kałduny, Bełchatów.
OKAZJA!!

tel. 502-707-683
NIERUCHOMOŚCI
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

ogłoszenia

dów 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

DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE

Sprzedam działkę pod zabudowę
7arów w Bełchatowie.
Tel. 609-447-864

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
Działkę z lasem bud-rek pod Zelowem
sprzedam.
Tel. 793-567-119

Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

Sprzedam działkę budowlaną 1200 m
(30x40m) w Niedyszynie (woda, prąd)
przy gminnej drodze asfaltowej, 5 km
do Bełchatowa.
Tel.692-006-641

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

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

Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.12.50m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472

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

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 budowlaną w miejscowości Niedyszyna- 15 arów.
Tel. 608-079-738
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawa-

Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom jednorodzinny wolnostojący w centrum Bełchatowa. Dom
o pow. użytkowej 118m2 na działce
450m2. Dom i działka ładnie zagospodarowane. W rozliczeniu może być
mieszkanie dwupokojowe o pow. do
50m2. Cena domu 470tys.
Tel. 505-048-187, 508-478-272
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet
medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 32,30m2, os. Żołnieżrzy POW,
blok 8, p.X, klatka IV.
Tel. 514-564-500
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje pow.
60m2, os. Binków. Mieszkanie posiada taras 16m2. Wyremontowane,
wysoki standard.
Tel. 791-853-373
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 36m2, p.IV, duzy balkon,
Bełchatów, os. Okrzei.
Tel. 505-464-484
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, umeblowane,
Bełchatów, os. Okrzei, p.III(winda).
Tel. 513-766-045
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Sprzedam M-4, pow. 65.05m2, p. IV,
3-pokoje, os. Żołnierzy POW2.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 40,4m2 os. 1000-lecia 7.
Tel. 666-097-568
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju
do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Zamienie mieszkanie komunalne
o pow. 43,39m2 po generalnym
remoncie na większe znajdujące się
na os. Dolnośląskim. Możliwość spłaty
zadłużenia.
Tel. 664-095-279

Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
Wynajmę lokal usługowo-handlowy w
Bełchatowie, pow. 70m2, ul. Piłsudskiego przy automyjni CKS. Dostępny
parking.
Tel. 663-683-745
Wynajmę pokój dla 1lub 2 osób na os.
Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383
Wynajmę mieszkanie w Toruniu, 2-pokojowe, pow. 37m2 umeblowane, os.
RubinkowoI, ul. Rydygiera.
Tel. 693-414-598

Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Do wynajęcia 52m2, 56m2,
108m2. Bełchatów, ul. Kościuszki.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438

Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla mężczyzny, pokój z kuchnia i
łazienką w domu jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641

Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie. Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263

Posiadamy do wynajęcia lokal 74
m2. www.pec -belchatow.pl.
Tel. (44) 633-33-36 wew. 340

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, parter, centrum Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia lokal usługowobiurowy pow. 22m2, w centrum
Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Lokale usługowo- biurowe, Ipiętro, Bełchatów, ul. Kościuszki. Do
wynajęcia 52m2, 56m2, 108m2atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.

Sprzedam stoisko w Galerii
Centrum przy Polo Markecie.
Tel. 792-100-991

SPRZEDAM
Regały sklepowe i ladę chłodniczą.
Stan bdb, używane rok.
Tel. 693-085-999
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
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Rozrusznik R10 24v do silnika SW400
Autosan kombaj Bizon star itp
Tel. 513-297-245

PRACA
Przyjme szwaczki – bluzka
Tel. 733-246-255
Zatrudnię kierowc na kraj kat. C+E.
Tel. 601-991-598
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące
(stembnówka, owerlok, dwuigła) oraz
prasowaczkę.Praca całoroczna.
Tel. 668-038-978)czerne tło +białe
litery
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do
remontów.
Tel. 726-325-664
Poszukujemy lektorów języka angielskiego i niemieckiego. Praca w
Bełchatowie od 1 września 2015r.
Wymagana biegła znajomość języka,
mobilność, zaangażowanie. CV na
adres: info@latinum.pl Skontaktujemy
się z wybranymi osobami.

Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
23-letni student pojejmie się pracy w
okresie od lipca do września.
Tel. 505-095-765
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

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

MOTORYZACJA
Skup samochodów
do wyzłomowania.
Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim” już od 67zł/netto
(format wizytówki) Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę WWW
po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
Profesjonalny
manicure hybrydowy.
Cena 40zł.
Tel. 505-178-103

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 remontowo-budowlane, docielpenia domów na zewnątrz i wewnątrz
malowanie, malowanie i remont
dachów, karton-gips, instalacje centralnego ogrzewania, wylewki, panele.
Tel. 609-777-255
Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa wesel, komunii, 18-stek, przyjęć
okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191
PARKIETY, SCHODY, TARASY, DRZWI

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

Instalacje elektryczne:
-montaż nowych instalacji,
-tzw. biały montaż, czyli montaż wszystkich opraw oświetleniowych, łączników,
gniazdek, taśm ledowych
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko
pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz udzielam
gwarancji na wykonane prace.
Tel. 515-098-068, www.trego-instalacje.pl
Remonty, budowy, wykończenia, gładzie, docieplenia, dachy, więźby dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
Remonty, wykończenia wnętrz.

Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
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 4lata (od 5zł/m2).
Tel. 886-338-458

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

INNE
Kupię bursztyn, bryłki bursztynu,
różnej wielkości.
Tel. 798-857-283
Przyjmę ziemię, Bełchatów,
ul. Brzozowa.
Tel. 790-40-45-99

KOREPETYCJE
Nauczyciel JĘZYKA ANGIELSKIEGO oferuje: indywidualne korepetyce, regularne lekcję, konwersację. Wszystkie poziomy nauki,
w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące wyjady
do pracy za granicę.Zapewniamy
indywidualne podejście do ucznia,
profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość DOJAZDU do ucznia.
Tel. 797-344-972
Latinum Centrum Językowe.
Angielski, niemiecki, francuski,
włoski.
Wszystkie poziomy językowe.
Dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Wykwaliﬁkowana kadra lektorska,
doświadczenie w nauczaniu.
Dojeżdżamy do ucznia.
Odwiedź nas na www.latinum.pl.
Tel. 509 695 443
Korepetycje z chemii,
przygotowanie do matury.
Tel. 791-855-592

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

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

WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:

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

TEL: 503-760-481

Jak nadać ogłoszenie drobne

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

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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)

Sprzedam dużą betoniarkę
oraz słupki do siatki.
tel. 517-384-375

Przyjmę ziemię ul. Brzozowa

Tel. 791-012-334

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

Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500

1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461
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www.ogloszeniabelchatow.pl

Przyjmę pracowników ochrony na
terenie Piotrkowa i okolic. 8Zł/netto/h.
Wymagana niekaralność i aktualna
książeczka sanepidowska. Wiek do
55lat. Możliwość uzyskania umowy o
pracę.Tel. 660-520-385,
e-mail: kubecki@locus-security.pl

Przegląd Bełchatowski

8% VAT

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

STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto

RENOCAR
serwis
Naprawy:

n silników
n skrzyń biegów
n zawieszeń
n układów
hamulcowych
n klimatyzacji

Sprawdź
BEZPŁATNIE

samochód przed

waPkOaDcRjaÓm
ŻĄim!

zapytaj namiejscu
o aktualne promocje

Diagnostyka:

n układów t
wtryskowych
n AirBag
n ABS
n układów el
ektrycznych (CAN)

Huta 33B

97-400 Bełchatów
tel: (44) 788 44 22
kom: 602-438-316
e-mail:
tomasz.wybodel@wp.pl

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

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

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

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

