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DWUTYGODNIK
nakład:12.000 egzemplarzy

Red Bull str. 4
111 Megawatt
powraca

TYLKO TERAZ
fot. Lukasz Nazdraczew

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

Piotrków Tryb.
salonie

ul. Sulejowska 51
NOWE GODZINY OTWARCIA:

Pon - Sob : 7:00-21:00
Niedziela: 9:00-19:00

NA TERENIE BEŁCHATOWA I OKOLIC ORAZ GMINY KLESZCZÓW

TRANSPORT GRATIS!*

Skanuj za pomocą urządzeń
mobilnych www.obi.pl

*Do końca września, przy zakupach o wartości powyżej 1000zł i masie do 1 tony. O szczegóły pytaj w sklepie bądź pod numerem telefonu (44) 645 81 00
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Śmiertelna oﬁara wypadku
drogowego na K-74
Działania policjantów z Wydziału KryminalKolejne zatrzymania
w sprawie kradzieży BMW

www.ogloszeniabelchatow.pl

nego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
doprowadziły do zatrzymania kolejnej osoby
mającej związek z kradzieżą BMW na terenie
Bełchatowa i Łodzi.

wieści z komendy

J cenie!

Przypomnijmy, z końcem jednej z miejscowości w powieczerwca 2016 roku łódzcy poli- cie piotrkowskim. Mężczyznę
cjanci we współpracy z policjan- zatrzymano jak jechał BMW. Potami z Bełchatowa zatrzymali licjanci podejrzewali, że samodwóch mężczyzn podejrzanych chód może mieć „przeszczepioo kradzieże BMW na terenie Beł- ne” części i zamontowane wypochatowa, a Sąd Rejonowy w Beł- sażenie z innych samochodów
chatowie zadecydował o ich tym- tej samej marki. Wkrótce m.in.
czasowym aresztowaniu. Docie- okazało się, że samochód pokliwość i skrupulatność polisiada podzespoły z różnymi dacjantów pozwoliła na wytypowatami produkcji. Przypuszczenia
nie kolejnej osoby mogącej mieć
potwierdziły się. Pojazd został
związek z tym przestępstwem.
zabezpieczony do dalszych baW wyniku żmudnej policyjnej
pracy kryminalni z KWP w Ło- dań, a jego kierowca zatrzymadzi ustalili, że związek z kradzie- ny. 22 czerwca 2016 roku usłyszał
(profile
Salamander
Veka)on zarzut paserstwa, a prokurażami samochodów
marki iBMW,
których na terenie województwa tor zadecydował o zastosowaniu
łódzkiego było co najmniej kilka, wobec niego dozoru policyjnemoże mieć też 25-letni mieszka- go. Sprawę, która jest w dalszym
niec Łodzi. Mężczyzna od pew- ciągu rozwojowa, prowadzą bełnego czasu ukrywał się. Został chatowscy policjanci pod nadzojednak namierzony na terenie rem miejscowej prokuratury 

67-letni mieszkaniec gminy Widawa kierujący toyotą zginął w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło na 59 kilometrze drogi krajowej
numer 74, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką W480 relacji Szczerców
– Widawa (powiat bełchatowski). Policjanci badają okoliczności tragedii.

Bełchatowscy policjanci pod
nadzorem miejscowej prokuratury ustalają przyczynę wypadku drogowego, do którego doszło 22 lipca 2016 roku, około godziny 10.10, na 59 kilometrze drogi krajowej numer K-74,
na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną W480 relacji Szczerców – Widawa (powiat bełchatowski), gdzie samochód toyota kierowany przez 67-letniego mieszkańca Józefowa w gminie Widawa zderzył się czołowo
z BMW, którym kierował 22-letni mieszkaniec gminy Konopnica. Pomimo akcji reanimacyjnej,
w wyniku odniesionych obrażeń,
kierujący toyotą poniósł śmierć
na miejscu. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 67-latek jadący od strony Widawy w
kierunku Szczercowa, nie dostosował się do znaku STOP i nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą K-74 od strony Bełchatowa w kierunku na

Wrocław kierującemu samochodem marki BMW. Niestety, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, na skutek odniesionych obrażen 67-letni mężczyzna zmarł.
Kierowca BMW został zabrany do szpitala wojewódzkiego w
Bełchatowie, a policyjne bada-

nie wykazało jego trzeźwość. Na
miejscu wypadku policjanci pod
nadzorem prokuratora wykonali
oględziny miejsca wypadku, zabezpieczyli liczne ślady kryminalistyczne, które pomogą w odtworzeniu jego przebiegu i wskazaniu przyczyny oraz sprawcy. 

16-latek odpowie za włamanie
do przyczepy kempingowej
Bełchatowscy policjanci zatrzymali sprawcę włamania zanim pokrzywdzony dowiedział
się o przestępstwie. Nieletni ukrył się przed policjantami
aby nie trafić do Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego.
Rankiem 8 czerwca 2016 roku
policjanci z bełchatowskiego zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii realizując nakaz doprowadzenia
16-letniego bełchatowianina do
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pojechali do miejsca
jego zamieszkania. Tam okazało
Jesteœmy
się, że chłopieczukrywa
Pañstwem odsię przed
policją, ponieważ
na okres wa17 lat. Dziêkujemy
zaufanie!
kacyjny nie chce zatrafić
do ośrodka. Funkcjonariusze, mając do-

bre rozeznanie środowiska, w
którym przebywa nieletni zaczęli sprawdzać szereg adresów
i rozpytywać znajomych chłopca. Prowadzili też obserwację
miejsc, w których nieletni może
się pojawić. Wtedy na ulicy Cegielnianej w Bełchatowie zauważyli kolegę 16-latka, który niósł
reklamówkę z żywnością. Ostatecznie zostawił ją przy stercie
gruzu na nieogrodzonej działce
letniskowej. Policjanci podejrzewając, że może to być pakunek
pozostawiony dla poszukiwanego wylegitymowali nieletniego,
który w rozmowie z policjantami przyznał, że rzeczywiście na
prośbę kolegi przyniósł mu coś
do zjedzenia. Nie wskazał jed-

nak miejsca gdzie 16-latek może
się ukrywać. Kiedy policjanci zobaczyli, że w niedalekiej odległości od miejsca pozostawienia reklamówki z żywnością znajduje
się przyczepa kempingowa zaczęli podejrzewać, że to właśnie
w niej może ukrywać się nieletni.
Ich przypuszczenia potwierdziły
się kiedy w przyczepie kempingowej zatrzymali 16-letniego bełchatowiania. 16-latek włamał się
do niej o czym sam jej właściciel
jeszcze nic nie wiedział. 16-letni sprawca włamania trafił już
do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a o dalszych jego
losach zadecyduje Sąd Rodzinny. 

SPRAWD OFERTÊ
W SALONIE

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Trzecia edycja Red Bull 111
Megawatt odbędzie się 17 - 18
września 2016 r. Do podbełchatowskiej gminy Kleszczów po
raz kolejny zjadą najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, by
wziąć udział w kultowej imprezie. Emocjonująca, a jednocześnie łatwa do zrozumienia formuła zawodów już w pierwszej
edycji zdobyła serca nie tylko
uczestników, ale i publiczności.
Nie zabraknie również gospodarza imprezy – Tadeusza Błażusiaka, który po ubiegłorocznej przerwie, ponownie stanie
do walki o zwycięstwo. Rejestracja startuje 19 lipca. Więcej informacji znajduje się na
stronie www.redbull.pl/111megawatt.
Należąca do PGE Polskiej
Grupy Energetycznej Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów
to jedno z najbardziej intrygujących miejsc w kraju. Rozległy, o zróżnicowanym podłożu
i wysokości teren, stwarza wyśmienite warunki do technicznej i wymagającej kondycyjnie
jazdy. Charakter lokalizacji, jej
spektakularny krajobraz, prezentowany przez uczestników

poziom sportowy oraz obecność Błażusiaka (najlepszego
zawodnika w historii dyscypliny) sprawiły, że impreza po raz
kolejny dołączyła do cyklu najważniejszych imprez hard enduro na świecie.
Podczas dwóch dni Red
Bull 111 Megawatt (17-18
września 2016 r.) zawodnicy
będą konkurować na specjalnie zaprojektowanej trasie.
Zgodnie z tradycją, pierwszego
dnia odbędą się kwalifikacje,
a udział w nich będzie mogło
wziąć jeszcze więcej chętnych
niż w latach poprzednich – limit uczestników ustalony został na 1 000 osób. Najlepszych
500, spotka się w wielkim finale. Będzie szybko, stromo,
z jeszcze większą ilością przeszkód i zakrętów. Fani enduro, zarówno w odmianie extreme, jak i hard, spodziewać się
mogą ciekawej, a zarazem widowiskowej rywalizacji.
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Red Bull 111

Megawatt powraca!

fot.Marcin Kin

fot. Lukasz Nazdraczew


wesela 
chrzciny 
komunie

przyjêcia okolicznoœciowe


imieniny 
emerytówki

e-mail: kost-jack@wp.pl

nr 14/2016 (184)  29.07.2016r

Przegląd Bełchatowski

5

Uratowano niedoszłego samobójcę
Dzięki wnikliwości, odpowiedzialności i dużemu zaangażowaniu oﬁcera dyżurnego bełchatowskiej policji interweniujący policjanci powstrzymali 45-latka przebywającego na terenie Niemiec od targnięcia się na swoje życie. Mężczyzna miał już rozcięty nadgarstek.

RABAT do

do 18 września

zaniepokojonego ojca policyjny
patrol. Na miejscu okazało się,
że roztrzęsiony 78-letni bełchatowianin nie potrafi podać numeru telefonu do syna ani adresu jego zamieszkania w Niemczech. Policjanci numer telefonu do desperata i co za tym poszło właściwy jego adres odnaleźli przeglądając telefon zrozpaczonego ojca. Takie ustalenia przekazali oficerowi dyżurnemu, który natychmiast skontaktował się z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji aby następnie informacja
taka trafiła do policji niemiec-

kiej. Tak sprawne dowodzenie działaniami przez bełchatowskiego oficera dyżurnego
spowodowały, że już o godzinie 13:25 niemiecka policja dotarła do 45-letniego bełchatowianina przebywającego na terenie Niemiec. Okazało się, że
sfrustrowany mężczyzna miał
już rozcięty nadgarstek. Dzięki błyskawicznej reakcji policji
w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu trafił do miejscowego szpitala. Okazało się też,
że 45-latek jest osobą poszukiwaną listem gończym wydanym
przez niemiecką prokuraturę 

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

WSZYSTKIE MARKI, osobowe, dostawcze całe uszkodzone bez O.C.,
przeglądu, skorodowane, odbiór lawetą

ka
gotów
od ręki

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

APTEKA CENTRUM ZDROWIA

www.ogloszeniabelchatow.pl

16 lipca 2016 roku około godziny 12.00 Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie została zaalarmowana przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania, że na numer 112 zadzwonił bełchatowianin, który
oświadczył, iż jego syn, obecnie
przebywający na terenie Niemiec, przed chwilą telefonicznie poinformował go, że zaraz
popełni samobójstwo i dzwoni aby się pożegnać. Oficer dyżurny bełchatowskiej policji –
nadkom. Arkadiusz Stawiarski
podjął natychmiastowe działania zmierzające do dotarcia do
przyszłego samobójcy. O całej
sytuacji niezwłocznie poinformował Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji. Ustalił, że podany do WCPR przez
zrozpaczonego ojca numer telefonu kontaktowego z desperatem jest prawdopodobnie błędny. Mimo wykonywania szeregu połączeń nie udało się nawiązać połączenia z mężczyzną.
Jednocześnie, w celu ustalenia
bliższych szczegółów pomocnych w nawiązaniu kontaktu z
przebywającym na terenie Niemiec 45-latkiem, nadkom. Arkadiusz Stawiarski wysłał do

ROZPOCZĘŁA DZIAŁANOŚĆ W BEŁCHATOWIE

Dla najmłodszych pacjen„Apteka Centrum Zdrowia” należy do bardzo pręż- tów apteki dostępny jest kąnie rozwijającej się sieci ap- cik zabaw, w którym dzieci
tek, działających głównie w mogą pobawić się w czasie,
zachodniej i północnej części gdy ich opiekunowie realizuPolski. Jest to jedna z 60-ciu ją recepty oraz dokonują zaaptek, należących do rodziny kupów.
polskich farmaceutów, a zaTwoje Centrum Medyczne
razem pierwsza w wojewódzwe
współpracy
z „Apteką Centwie łódzkim.
trum Zdrowia” zamierza reguW ramach swojej dzia- larnie prowadzić akcje profiłalności „Apteka Centrum laktyczne i prozdrowotne.
Zdrowia” prowadzi bezpłatną formę opieki farmaceutycznej, wspierając pacjentów w ich codziennym leczeniu, m.in. udzielając często
niezbędnych porad dotyczących właściwego dawkowania oraz działań niepożądanych leków.

Profesjonalny zespół lekarzy i farmaceutów pomoże zadbać o Państwa zdrowie
i dobre samopoczucie.
Witamy „Aptekę Centrum
Zdrowia” w Bełchatowie.
B.G.

wieści z miasta i powiatu

„Twoje Centrum Medyczne” znajdujące się przy ul. 1 Maja 4 w Bełchatowie ma przyjemność poinformować,
że z dniem 7 lipca została otwarta w
naszej placówce „Apteka Centrum
Zdrowia”.
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wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pech nie opuszcza Piotra Głowackiego, który wyruszył skuterem
w wyprawę, która ma
mu zapewnić miejsce
w „Księdze rekordów
Guinnessa”. Potężna
awaria sprzętu na blisko trzy tygodnie zatrzymała bełchatowianina w Iranie. Niestrudzony podróżnik poradził sobie jednak także z tą przeciwnością
losu i jego niezwykła
misja wciąż trwa.

nr 14/2016 (184)  29.07.2016r

Podróż z problemami

Przypomnijmy, że Piotr Głowacki wyruszył z Bełchatowa 21
maja, a jego celem jest przejechanie całej Azji na skuterze o
pojemności 50 cc. Metę zaplanował we Władywostoku, a całkowita długość wyprawy to aż
32 tysiące kilometrów. Wcześniejszy rekord Guinnessa, w
dzi sobie doskonale, to już do
najdłuższej podróży na tego
typu sprzęcie, to „zaledwie” 14 sprzętu nie ma tyle szczęścia.
441 kilometrów.
Najtrudniejszą chwilą i zaTej kategorii przedsięwzię- razem największym wyzwacia na ogól wiążą się z rozma- niem jak dotąd okazała się awaitymi trudnościami. Zarówno ria skutera - Papaka, do której
ze zwykłymi słabościami, które doszło w Iranie. Uziemiła go na
dopadają każdego człowieka w blisko trzy tygodnie.
ekstremalnych sytuacjach, jak i
z awariami sprzętu. O ile z tym
- Z powodu awarii skutera
pierwszym Piotr Głowacki ra- od kilkunastu dni jestem uzie-

miony w Teheranie. Brak części zapasowych potrzebnych do
naprawy uniemożliwia mi dalszą podróż na Magadan, natomiast jeśli nie ruszę w ciągu kilku następnych dni większość
wiz (np. do Turkmenistanu
czy Uzbekistanu) utraci ważność. Miesiące przygotowań do
wyprawy zostaną zaprzepaszczone, a dalsza podróż powodu wcześniej nastającej zimy w

Azji stanie pod znakiem zapytania (…) – relacjonował 14 lipca Piotr Głowacki.
Problemy sprzętowe udało się szczęśliwie przezwyciężyć
i już tydzień temu bełchatowski podróżnik informował, że
znajduje się 30 km od granicy
z Afganistanem. Ostatnie meldunki pochodzą właśnie z tego
kraju (stan na 26 lipca).

Bez względu na to jak ostatecznie zakończy się wyprawa i
próba pobicia rekordy Guinnessa, Piotr Głowacki i tak już jest
bohaterem. Wielu, po takiej serii
przygód, już dawno zawróciłoby
do Polski, a on wciąż walczy.
Tę walkę można śledzić za
pośrednictwem profilu na Facebooku – Wyprawy skuterem,
gdzie znajduje się pełen zapis
tej ekstremalnej podróży. 
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Problem z programem

500+ w Bełchatowie

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze trzy miesiące działania rządowego programu „Rodzina 500+”. Wśród
miast, które znalazły się na cenzurowany wymieniony został
między innymi Bełchatów.

Letnia pożyczka
tańsza o 50%!

Tniemy
koszty na pół!

• Decyzja nawet w 15 minut
• Sprawdź różne możliwości – do 20 000 zł
• Bez zbędnych formalności

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 52
www.kredytok.pl

Szczegóły promocji u Doradców w Oddziałach.

Zadzwoń 601 500 500

-20%

W środę 13 lipca w KPRM
odbyło się spotkanie z dziennikarzami premier Beaty Szydło,
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz szefa resortu finansów Pawła Szałamachy. Członkowie rządu podsumowali trzy
pierwsze miesiące działania
sztandarowego projektu gabinetu Prawa i Sprawiedliwości
„Rodzina 500+”.
Jak podkreślano program
ten cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy ilość
złożonych wniosków. Na dzień 1
lipca było ich przeszło 2,6 miliona. Szacuje się, że złożyło je ponad 96% wszystkich uprawnionych do tego świadczenia wychowawczego. Z tej puli rozpatrzonych zostało ponad 2,2 miliona, czyli aż 85% wszystkich
wniosków trafiło już do realizacji.

Niestety w tym gronie zna-

W Bełchatowie realizacją
programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do 1 lipca wpłynąć do niego miało 3489 wniosków z czego rozpatrzyć miano zaledwie
1470. Nierozpoznanych pozostało 2019, co stanowi aż 57%
całości.
Statystyki te miały znacząco poprawić się w ciągu dwóch
kolejnych tygodni, a więc do
14 lipca, kiedy to osoby odpowiedzialne za te zadania informowały, że do rozpatrzenia pozostało jeszcze około 1200 ze
wspomnianych wcześniej 2019
wniosków, co daje nam w sumie
blisko 2/3 załatwionych spraw.
Nie pomogło to jednak uratować stanowiska Mariannie
Bykowskiej, byłej już dyrektor
bełchatowskiego MOPS-u, która 15 lipca otrzymała od władz
miasta wypowiedzenie. Jako
powód wskazano brak należytego nadzoru nad realizacją zadań jednostki. Brzmi enigmatycznie, ale nikt nie ma wątpliwości, że chodzi właśnie o program „Rodzina 500Plus”.

Jak zaznacza sama zainteresowana, wszystkie wnioski
rozpatrywane były w ustawowym terminie, a więc na przestrzeni trzech miesięcy. Często
w ostatnich dniach wyznaczonego okresu, ale w ani jednym
przypadku termin ten nie został przeznaczony.
Jak Bełchatów wypadł na
tle naszego regionu? W całym województwie łódzkim do
dnia 1 lipca złożono 165 tysięcy wniosków (18% przez internet), a 134 tysiące udało się rozpatrzyć, co stanowi 81%. Powyżej 30% nierozpatrzonych wniosków miało w sumie 9 samorządów. Do rodzin z naszego województwa wpłynęło już 295 milionów złotych.
1 lipca był ostatnim dniem
składania wniosków z możliwością wyrównania świadczenia
od dnia 1 kwietnia. Osoby, które złożyły lub złożą je po tej dacie świadczenie wychowawcze
z tytułu programu „Rodzina
500Plus” będą otrzymywać na
bieżąco, ale już nie otrzymają
pieniędzy za minione miesiące.
W sumie do końca bieżącego
roku do blisko 3 milionów polskich rodzin (niespełna 4 miliony dzieci) popłynie wsparcie
w wysokości 17 miliardów złotych. Od przyszłego będzie to
już kwota na poziomie około 22
miliardów. 
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wieści z miasta

Nie wszędzie jest jednak tak
różowo. Podczas konferencji
prasowej minister Elżbieta Rafalska zauważyła, że nie wszystkie gminy radzą sobie równie
sprawnie z wdrażaniem w życie projektu „Rodzina 500Plus”.
Zastrzeżenia, co do tempa, dotyczą 58 z mniej więcej 2,5 tysiąca samorządów. We wszystkich
wspomnianych rozpatrzono do
dnia 1 lipca mniej niż 70% wniosków.

lazł się również Bełchatów, o
czym za sprawą rządowej konferencji usłyszała cała Polska.
Poza naszym miastem wymieniono również m.in. Łódź (43%
nierozpatrzonych spraw) czy
Częstochowę (45%).

-15%

www.ogloszeniabelchatow.pl

-25%

wieści z powiatu

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Od dobrych dróg do mocnej gospodarki

- Inwestujemy w infrastrukturę drogową, bo dobra komunikacja sprzyja gospodarce, a wspieranie przedsiębiorczości
to, obok dróg i szkolnictwa zawodowego, jeden z
moich priorytetów - mówi
Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski

na drodze powiatowej w Kuźnicy Kaszewskiej. Na te prace
zabezpieczyliśmy w budżecie
600 tys. zł. Odnowimy też ponad 300 metrów drogi w Kuźnicy Kaszewskiej, na co przeznaczyliśmy 230 tys. zł. Myślę, że to dobra wiadomość dla
mieszkańców, bo będzie bezpieczniej i poprawi się komfort jazdy. Na drodze powiatowej Nowy Janów – Kluki ruch
jest bardzo duży ze względu na
dojazd do kopalni, elektrowni
i stref przemysłowych i to ma
destrukcyjny wpływ na jej nawierzchnię. Ponad 10 lat temu
droga była przebudowywana, ale jej stan nie jest dobry.
Na ostatniej przed wakacjami sesji rady powiatu uchwaliliśmy zmiany w tegorocznym
budżecie, dzięki czemu możliwe są kolejne inwestycje. Wyremontujemy drogę Kluki – Parzno, na odcinku Grobla – Imielnia. Stan tej drogi jest fatalny,
będziemy etapami ją odbudowywać, w tym roku mamy na to
400 tys. zł. Ponadto ruszą prace
na drodze powiatowej w Mazurach (gm. Bełchatów) za kwotę 300 tys. zł. Mamy też pieniądze na opracowywanie dokumentacji projektowych, m.in.
na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni w Głupicach (gm.
Drużbice) wraz z realizacją, co
kosztować będzie 220 tys. zł, na
budowę chodnika, zjazdów i
kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Ruścu (100
tys. zł), na przebudowę ulicy
Kwiatowej w Bełchatowie (50
tys. zł), na budowę ścieżki rowerowej od Alei Jana Pawła II
do torów kolejowych na ul. Zamoście (70 tys. zł). Ustalamy
też z miastem kwestie wspólnej przebudowy ulicy Cegielnianej. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, bo dobra
komunikacja sprzyja rozwojowi i gospodarce. Są to kierunki zgodne ze strategią powiatu,
na których bardzo mi zależy.

Od początku kadencji podkreśla Pan, że rozwój infrastruktury drogowej jest najważniejszy.
Co udało się dokonać na przestrzeni półtora roku?
Rzeczywiście, moim priorytetem jest poprawa stanu dróg
powiatowych. Na inwestycje
powiat zaplanował w tym roku
ponad 10,5 mln zł, w tym na poprawę infrastruktury drogowej
prawie 7 mln zł. Wspólnie z radnymi rady powiatu analizujemy stan dróg i podejmujemy decyzje, które odcinki wyremontować. Jednak pieniądze, które mamy do dyspozycji, w stosunku do ponad 350 kilometrów
dróg powiatowych, nie pozwalają na szybką naprawę wszystkich odcinków. W tej kadencji
skupiliśmy się na fragmentach
o najgorszej nawierzchni w obrębie kopalni, elektrowni i stref Radni w kwietniu uchwalili
przemysłowych.
strategię powiatu do 2020 roku.
Co jeszcze znalazło się w tym
Zapewne chodzi o „sztandaro- dokumencie?
wą” inwestycję powiatu, czyStrategia mówi m.in. o sysli przebudowę drogi Kamień – temie gospodarczym opartym
Chabielice.
na wiedzy i innowacji – wdraTak, chcemy gruntownie żaniu nowoczesnych technoprzebudować prawie 6 kilo- logii, rozwoju ,,zielonego przemetrów tej drogi. Ma ona duże mysłu”. Jednym z jej założeń
znaczenie dla rozwoju powiatu, jest wspieranie małej i średdlatego jest to tak ważna inwe- niej przedsiębiorczości. Dlastycja. W ubiegłym roku uda- tego kładziemy tak duży nało się wyremontować pierwszy cisk na współpracę samorządu
odcinek o długości 1572 metrów z lokalnymi przedsiębiorcami,
za kwotę 2 mln 427 zł. Dotacje chcemy pomagać tworzyć miejdały nam Kleszczów i Szczer- sca pracy i rynki zbytu. W tym
ców. W tym roku zamierzamy roku po raz pierwszy przedsięprzebudować pozostałą część biorcy z naszego regionu, redrogi. Mamy na to przedsię- gionów partnerskich z kraju i
wzięcie 4,7 mln zł. Gmina Klesz- zagranicy spotkali się na I Foczów przekaże 1 mln 550 tys. zł, rum Gospodarczym Powiatu
gmina Szczerców 700 tys. zł, na- Bełchatowskiego. W programie
tomiast pozostała suma, tj. 2 znalazły się tematy dotycząmln 450 tys. zł, to środki własne. ce przedsiębiorczości, innowacji i technologii czy współpraDroga Kamień – Chabielice cy biznesu z samorządem, OZE.
to niejedyna inwestycja w tym Po sukcesie pierwszego forum
rejonie. Gdzie jeszcze pojawią w przyszłym roku zorganizujesię drogowcy?
my kolejne. Obecnie planujeRemontujemy właśnie most my wspólnie z Regionalną Izbą

Gospodarczą uruchomić w Bełchatowie inkubator przedsiębiorczości.

budżet, aby zaspokoić potrzeby dzeniu realnej polityki finanwszystkich mieszkańców, a z sowej wyemitujemy obligacje
drugiej strony nie wpaść w pę- na niższą kwotę niż planowalitlę zadłużenia. Wraz z zarzą- śmy. Nie planujemy też spektaW strategii jest też mowa o roz- dem powiatu racjonalizujemy kularnych inwestycji, staramy
woju szkolnictwa zawodowego wydatki i zwracamy szczegól- się za to wykonać wiele skromi podnoszeniu standardu pla- ną uwagę, aby nie zwiększać niejszych, ale także bardzo pocówek oświatowych. Jak wypa- długu powiatu. Dzięki prowa- trzebnych mieszkańcom.
da powiat?
Bardzo dobrze. Sukcesywnie wzmacniamy szkolnictwo
zawodowe, kupujemy nowoczesny sprzęt, doposażamy pracownie praktycznej nauki zawodu. Oddawanie do użytku
dobrze wyposażonych pracowni jest początkiem zmian, tworzymy specjalistyczne zaplecze, by wyposażyć uczniów w
praktyczne umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.
Zakup maszyn, urządzeń, szkolenia pod okiem fachowców
– to wszystko kosztuje, ale nie
zamierzamy oszczędzać. Zależy nam na młodzieży wykształconej nie dla przysłowiowego „papierka”, ale na ludziach
dobrze przygotowanych do wyzwań, jakie stawia rynek pracy. Wspólnie z przedsiębiorcaBezpieczeństwo pieszych i mieszkańców, komfort jazdy kierowców –
mi wypracowujemy takie rozgłównie te cele przyświecały przebudowie drogi powiatowej na odcinwiązania, by szkolnictwo zawoku Dobrzelów – Zawady. Całkowita wartość inwestycji to 1.346.000zł.
dowe było odpowiedzią na zaPowiat Bełchatowski pozyskał ok. 600 tys. złotych z Narodowego Propotrzebowanie rynku pracy.
Samorząd i w tym roku zainwestuje w szkoły. Co zostanie zrobione?
Zainwestujemy i to nie
mało, bo do wszystkich jednostek oświatowych trafi w sumie
prawie półtora miliona zlotych.
564 tys. zł wydamy na prace w
ZSP w Zelowie. To m.in. przebudowa sanitariatów i instalacji
elektrycznej, termomodernizacja sali gimnastycznej i utworzenie terenów zielonych. Przebudowa czeka boiska przy I LO
w Bełchatowie, w tym roku za
25 tys. zł przygotujemy projekt.
Wykonamy także dokumentację dla pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia
Praktycznego. W Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym planujemy m.in. remont
sanitariatów za 95 tys. zł i przygotowanie projektu likwidacji barier architektonicznych
za 20 tys. zł. Budowa parkingu
i chodnika przy Bursie Szkolnej kosztować będą 280 tys. zł.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie przebudowane zostaną sanitariaty,
powstanie ogródek dydaktyczny. Chcemy też opracować dokumentację na zagospodarowanie terenów zieleni przy zabytkowym parku obok ośrodka. Koszt prac w Łękawie to ponad 400 tys. zł. Oprócz oświaty inwestycje za ponad 450 tys.
zł czekają Powiatowe Centrum
Sportu. Chodzi m.in. o przebudowę systemu wentylacji w budynku basenu i wymianę oświetlenia na energooszczędne na
pływalni i sali gimnastycznej.
Planowanie budżetu powiatu
to walka między pokusą wykonania potrzebnych inwestycji, a realiami związanymi z innymi wydatkami i faktycznym
stanem finansów samorządu.
Nie jest łatwo tak skonstruować

gramu Przebudowy Dróg Lokalnych na tę inwestycję, starostwo ze
swojego budżetu przeznaczyło 442 tysiące złotych, natomiast gmina
Bełchatów dołożyła 344.000 złotych.

Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Kamień – Chabielice
zakończył się w ubiegłym roku. Kierowcy chwalą poprawę
bezpieczeństwa i komfort jazdy

Szkolnictwo zawodowe na wysokim poziomie to sukces zawodowy
w przyszłości. Władze powiatu sukcesywnie unowocześniają bazę
dydaktyczną w szkołach.
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Brunatni rozpoczynają sezon ligowy

9

Po dwóch meczach w ramach Pucharu Polski przyszedł czas na inaugurację II ligi. GKS
Bełchatów w swoim pierwszym meczu na tym szczeblu rozgrywek zmierzy się z Olimpią
Zambrów. Mecz zaplanowano na 30 lipca (godzina 17:00).
wypożyczeń. Z transferów do
klubu z pewnością warto odnotować przyjście Adriana Klepczyńskiego i Artura Lenartowskiego, którzy mają za sobą grę
w klubach Ekstraklasy.

Andrzeja Konwińskiego zmierzą się jednak z Olimpią Zambrów. Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę 30 lipca na stadionie przy ul. Sportowej w Bełchatowie. W drugiej kolejce biało-zielono-czarni zmierzą się na
wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg
(6 sierpnia).
Dobrą
informacją
dla
wszystkich fanów GKS Bełchatów jest z pewnością fakt, że II
liga będzie w tym sezonie transmitowana w telewizji i internecie. Jeden wybrany mecz każdej
kolejki pokaże TVP 3, a drugi
portal Polskiego Związku Piłki
Nożnej „Łączy nas piłka” (www.
laczynaspilka.pl).

www.oss-dent.pl

B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

go pucharu Patryk Rachwał i
jego koledzy trafili na pierwszy
zespół pierwszoligowej Miedzi i
już tak dobrze nie było. W regulaminowym czasie gry padł co
prawda remis (1:1). W karnych
lepsi byli jednak legniczanie i
Zmiany nie ominęły sztaNa dłużej w Bełchatowie po- tym samym przygoda „Brunatbu szkoleniowego. Pierwszym
trenerem został Andrzej Kon- stanowił też zostać Patryk Ra- nych” w PP już się skończyła.
wiński. Pomagać mu będą m.in. chwał, dla którego będzie to już
Teraz mogą skupić się na ryGrzegorz Świtała (trener bram- ósmy sezon w barwach „Brukarzy) oraz Kacper Jędrychow- natnych”. Na największą gwiaz- walizacji w II lidze. Celem jest
ski (asystent trenera). Nowy dę zespołu zaczyna wyrastać oczywiście awans, ale obecnie
szkoleniowiec
biało-zielono- zeszłoroczny nabytek, Agh- trudno stwierdzić na ile to reczarnych przez ostatni kilka lat wan Papikjan. Młody Ormianin alne. Dopiero pierwsze kolejpracował w MKS-ie Kluczbork. zdobył już w tym sezonie dwie ki pokażą nam siłę poszczególbramki. Obie w meczu 1/64 fi- nych ekip. Wśród nich nie braDo wielu roszad doszło też nału Pucharu Polski, w którym kuje wielkich firm sprzed lat jak
GKS Bełchatów przystąpi
do zmagań w sezonie 2016/17 w kadrze zawodniczej. Z klubu bełchatowianie pokonali 4:1 re- chociażby Polonia Warszawa
czy Polonia Bytom.
totalnie odmieniony. Po drugim odeszło aż czternastu zawod- zerwy Miedzi Legnica.
na przestrzeni dwóch lat spad- ników. Dołączyło dziesięciu, liNa inaugurację podopieczni
W kolejnej rundzie krajoweku było to nieuniknione. O tym, cząc z tymi, którzy wracają z
że prezesem klubu został Michał Antczak, dotychczasowy
rzecznik, pisaliśmy w jednym z
poprzednich numerów. Co jeszcze się zmieniło?

Innowacyjna metoda bezbolesnego leczenia

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

www.oss-dent.pl
bez borowania i znieczulenia!

Bezbolesne GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM
znieczulenie
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
komputerowe
Oferta ważna od 26.07 do 31.07.2016 r.
w w w . e - l e c l e r c . p l

sport

szkolne
promocje!!

079
1 szt.

Zeszyt

Majewski
A5, 16 kartek,
linia podwójna, krata

599
1 szt.

T-shirt dziewczęcy,
chłopięcy
rozm. 116 - 164
biały

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!
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W niedzielę 24 lipca zakończyła się XXVII edycja rozgrywek Ligi Światowej. Najlepsi, po raz pierwszy w historii,
okazali się Serbowie. Pierwszoplanowe role w zespole
Plavich odegrali dwaj zawodnicy PGE Skry Bełchatów,
Srecko Lisinac i Drażen Luburić.

fot. ﬁvb.com

www.ogloszeniabelchatow.pl

Lisinac i Luburić ze złotem

Tegoroczne
zmagania
„Światówki” odbywały się w
cieniu przygotowań do Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro, które startują już 5 sierpnia, a więc niespełna trzy tygodnie po finale FIVB World League. W związku z tym trudno było oczekiwać od potentatów wysokiej formy. Tu pojawiła się szansa dla niżej notowanych drużyn narodowych.
Wykorzystali ją Serbowie,
którzy są zespołem z najwyższej
półki, ale ze względu na bardzo ograniczoną liczbę miejsc
dla europejskiej federacji na IO
do Brazylii nie polecą. Dla nich
Liga Światowa była w tym roku
imprezą docelową. Postawiony
przed sezonem reprezentacyjnym cel Plavi zrealizowali w stu
procentach, pokonując w niedzielnym finale 3:0 reprezentację „Kraju kawy”. To pierwsze
złoto siatkarzy z Bałkanów w
historii tych rozgrywek.

sport

Niebagatelną rolę w tym

sukcesie odegrali dwaj serbscy
zawodnicy PGE Skry Bełchatów. Mowa oczywiście o środkowym Srecko Lisinacu i nowym atakującym Drażenie Luburiciu.
Ten pierwszy był gwiazdą
pierwszej wielkości tegorocznej edycji „Światówki” i bezsprzecznie jej najlepszym środkowym, co zresztą zostało zauważone i docenione. Lisinać
znalazł się w najlepszej siódemce imprezy.
O ile po środkowym można
było spodziewać się takiej postawy, bo w reprezentacji gra
od lat, to już tak dobry występ
Drażena Luburicia jest sporym
zaskoczeniem. Młody atakujący
miał być „tylko” zmiennikiem
Aleksandara Atanasijevicia, ale
w związku z problemami zdrowotnymi popularnego „Aleksa” rozpoczynał w wyjściowym
składzie dziewięć z czternastu
meczów, z czego trzy z czterech
w turnieju finałowym. Był to tak

naprawdę jego pierwszy sezon
w drużynie narodowej. W nowej
roli spisał się jednak znakomicie. Wystarczy wspomnieć, że w
kluczowych meczach z Polską
czy Brazylią zanotował ponad
50% skuteczności w ataku.
Złoto dla Serbii, srebro dla
Brazylii i brąz dla Francji – tak
wyglądało podium Ligi Światowej 2016. Zabrakło na nim Biało-Czerwonych, którzy po dość
niespodziewanej wygranej z
Francją (3:2) nie dali rady Plavim (1:3) i zmagania zakończyli
na piątej pozycji.
Niemniej Karol Kłos, który
wystąpił w obu meczach, może
być zadowolony ze swojej postawy, bo był jednym z najjaśniejszych punktów zespołu.
W meczu z Francją zdobył 13
punktów (11/12 w ataku i 2 blokiem), a przeciwko Serbom 10
oczek (6/9 w ataku i 4 blokiem).
B.B.
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Kłos i Bednorz
lecą do Rio
Na nieco ponad dwa tygodnie przed startem
Igrzysk Olimpijskich poznaliśmy kadrę siatkarzy na tę imprezę. Znalazło się w niej miejsce dla
dwóch zawodników PGE Skry Bełchatów. Do
Brazylii polecą Karol Kłos i Bartosz Bednorz.

Tuż po zakończeniu występów drużyny narodowej Polski
w Lidze Światowej Stephane
Antiga i Philippe Blain podali
listę dwunastu zawodników na
turniej olimpijski w Rio de Janeiro. Znaleźli się w niej dwaj
przedstawiciele żółto-czarnych,
Karol Kłos i Bartosz Bednorz.
Środkowy PGE Skry debiutował w reprezentacji w 2009
roku, ale na Igrzyska Olimpijskie do Londynu 3 lata później
nie pojechał. Wówczas przegrał rywalizację na swojej pozycji z Piotrem Nowakowski, Marcinem Możdżonkiem i Grzegorzem Kosokiem. Od tamtego czasu sporo się jednak zmieniło. Karol Kłos ma teraz dużo
mocniejszą pozycję w drużynie
narodowej (przed dwoma laty
walnie przyczynił się do złota MŚ) i trudno było sobie wyobrazić skład na Rio bez niego.
Bartosz Bednorz swój debiut w pierwszej drużynie reprezentacji Polski zaliczył zaledwie przed rokiem i jego obecność w składzie na brazylijski turniej jest pewną niespodzianką. Długo wydawało się,
że walkę o czwarte miejsce na
przyjęciu wygra inny zawodnik
bełchatowskiego klubu, Artur

Szalpuk. Ostatecznie jednak
to Bednorz zyskał uznanie w
oczach sztabu szkoleniowego i
to jemu będzie dane wystąpić w
Rio de Janeiro. Nowy przyjmujący żółto-czarnych będzie najmłodszym zawodnikiem w naszej kadrze.
Olimpijski turniej siatkarzy
rozpocznie się 7 sierpnia. Zawodnicy na parkiet będą wychodzić co dwa dni. Pierwszego
Polacy zmierzą się z Egiptem
(godz. 20:00 czasu polskiego).
Kolejni rywale grupowi BiałoCzerwonych to: Iran (22:05), Argentyna (20:00), Rosja (20:00) i
Kuba (22:05). Ćwierćfinały zaplanowano na 17 sierpnia, półfinały na 19 sierpnia, a mecze o
medale na 21 sierpnia.
Wszystkie siatkarskie mecze
z udziałem reprezentacji Polski
w Rio na swoich antenach pokaże na wyłączność Telewizji
Polska. W TVP1.
Skład na IO: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Bartosz
Kurek, Dawid Konarski, Michał
Kubiak, Mateusz Mika, Rafał
Buszek, Bartosz Bednorz, Karol
Kłos, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski.
B.B.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

148.000

internetowych kibiców!
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PGE Skra rozpocznie Wrona opuszcza Bełchatów
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przygotowania

Po trzech sezon w barwach PGE Skry Bełchatów Andrzej Wrona postanowił zmienić otoczenie. W najbliżJuż 8 sierpnia wystartują przygoto- szych rozgrywkach środkowy zagra dla AZS-u Politechwania bełchatowskiej drużyny do niki Warszawskiej.
zbliżającego się wielkimi krokami sezonu klubowego.

Turniej siatkarzy podczas
olimpijskich zmagań w Brazylii potrwa od 7 do 21 sierpnia.
W związku z tym w pierwszej
części okresu przygotowawczego PGE Skry nie wezmą udziału m.in. trener Philippe Blain
oraz uczestniczący w IO zawodnicy, Karol Kłos i Bartosz Bednorz. W rolę głównodowodzącego wcieli się Fabio Storti, drugi
trener bełchatowskiej ekipy.

www.ogloszeniabelchatow.pl

W
cieniu
startujących
wkrótce Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro swoje okresy
przygotowawcze rozpoczynają
kluby PlusLigi. Nie inaczej jest
w Bełchatowie. Pierwsze zajęcia zaplanowano na poniedziałek 8 sierpnia.

poczywa po historycznym sukcesie reprezentacji Serbii w Lidze Światowej.
Patrząc jednak na poprzednie lata, można powiedzieć, że
w Bełchatowie i tak mają spory
komfort. Bywało przecież tak,
że okres przygotowawczy rozpoczynało ledwo czterech czy
pięciu graczy. Teraz będzie ich
dwukrotnie więcej.

Kontrakt Andrzeja Wrony
z bełchatowskim klubem obowiązywać miał do zakończenia
sezonu 2016/17. Do jego rozwiązania doszło jednak w ostatnich dniach. Władze PGE Skry
przystały na prośbę siatkarza i
rozwiązały z nim umowę, dzięki czemu środkowy mógł związać się z AZS-em Politechniką
Warszawską. To dla niego wielka sprawa, bo jak sam podkreśla, w końcu zagra w domu.

Początkowo zawodnicy pracować będę na własnych obiektach. Pierwszy sparing zaplanowano dopiero na początek
września, kiedy to dojdzie do
pojedynku z AZS-em Częstochowa (3 września w Kępnie).
Pierwszy mecz w ramach
Andrzej Wrona, jak każPierwsze dni przygotowań PlusLigi bełchatowianie rozeopuszczą też libero Kacper Pie- grają 5 października. Rywalem dy ambitny sportowiec, chciał
chocki, który dostanie kilka żółto-czarnych będzie MKS jak najczęściej przebywać na
parkiecie, co w dwóch ostatdni wolnego po kwalifikacjach Banimex Będzin.
nich latach przygody z PGE
do Mistrzostw Świata do lat 23
B.B. Skrą nie zawsze było możlioraz Srecko Lisinac, który od-

TWOJA,
E
,
M
A
L
K
E
R
format 100 x 50mm już od 67zł netto
format 150 x 85mm już od 199zł netto
Projekt wykonamy dla Ciebie GRATIS!
Zapytaj o pełną ofertę!

,

Zadzwon: 575-811-808

mita postawa otworzyła mu
drzwi do kadry narodowej,
z którą sięgnął po złoto Mistrzostw Świata, zapisując się
tym samym w historii polskiego sportu. W dwóch kolejnych
latach w żółto-czarnych barwach zdobył brązowe medale
Mistrzostw Polski oraz krajowy puchar.

Trzy lata spędzone w PGE
Skrze z pewnością nie były
dla niego czasem straconym.
Wręcz przeciwnie. W pierwszym roku był podstawowym
zawodnikiem i święcił liczne
sukcesy. Mowa o zdobyciu mistrzostwa naszego kraju i Superpucharu Polski.
Znako-

W Bełchatowie Andrzej
Wrona zostanie zapamiętany
nie tylko ze względu na sukcesy, których był współautorem, ale również dzięki wyjątkowym projektom, które były
wspólnym dziełem jego i Karola Kłosa.
B.B.

sport

to MIEJSCE czeka na

we. Zwłaszcza w tym ostatnim wyraźnie przegrał rywalizację z Karolem Kłosem i Srecko Lisinacem, który na naszych oczach wyrósł na jednego z najlepszych środkowych
na świecie. Właśnie z powodu
braku regularnych występów
Andrzej Wrona zdecydował się
zmienić klub.

Przegląd Bełchatowski
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CZY POWSTANIE WARSZAWSKIE
BYŁO POTRZEBNE?

historia

www.ogloszeniabelchatow.pl

Powodów i argumentów przemawiających za koniecznością oraz słusznością wybuchu Powstania
Warszawskiego nie brakuje. Wobec konieczności przeciwstawienia się coraz szerzej rozpowszechnianym, błędnym, a czasem nawet obrzydliwie bezczelnym oraz niesmacznym przekonaniom na temat Powstania Warszawskiego, należy przytoczyć kilka historycznych faktów, przemawiających na
rzecz Powstania.
Po pierwsze nieobeznanym w tym temacie osobom należy przybliżyć samą atmosferę
panującą w okupowanej Warszawie. Życie w stolicy nie należało bowiem do przyjemnych:
restrykcyjnie
przestrzegana
godzina policyjna (od 21.00 do
6.00), okresowe kontrole dzielnic przez uzbrojonych, wpadających z samego rana do mieszkań hitlerowców, ciągłe rewizje
i kontrole dokumentów, za nieposiadanie których bez trudu
można było trafić do więzienia
na Pawiaku, czy nawet do obozu koncentracyjnego. Pamiętajmy też o publicznych egzekucjach, łapankach, śmiesznie
małym przydziale żywności na
kartki (co łączyło się z rozstrzeliwaniem podróżnych przewożących w torbach jedzenie ze
wsi do Warszawy), a także o
ogólnym manifestowaniu przez
Niemców ich rzekomej wyższości rasy na każdym kroku.
Pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, kształtowała się w ludziach postawa
buty, oporu, niekiedy wręcz
nienawiści
wobec
okupanta (czemu trudno się dziwić).
Fenomenem wobec takich okoliczności było utworzenie
imponującego
polskiego państwa podziemnego oraz utworzenie, co warto podkreślić wobec rzekomych oskarżeń Polaków
o
antysemityzm,
jedynej w okupowanej Europie
podziemnej
organizacji pomocy Żydom – Żegota.
Przechodząc do punktu drugiego, przybliżyć należy jak wyglądało niemieckie spojrzenie
na Polskę, na Warszawę, po wybuchu II wojny światowej. Znana jest na pewno wszystkim
niemiecka idea „Lebensraumu” (stworzenia przestrzeni życiowej dla Niemców na
wschodzie), opisana dokładnie
w książce Hitlera pod tytułem
„Mein Kampf”. Znali ją również
Powstańcy. Nadmienić także
należy czym był tzw. Plan Ost
Hitlera – był to program wymordowania lub zesłania pod
Ural około 85 procent Polaków, a co więcej, zburzenia polskiej Warszawy i zbudowania w
jej miejsce 200-tysięcznego niemieckiego miasta Warschau.
Nie możemy także zapominać o stronie formalnej działań
powstańczych. AK zdecydowała o włączeniu Warszawy do
Planu Burza – Powstańcy mieli uwolnić Warszawę i przywi-

tać Armię Czerwoną w roli gospodarza miasta, tak jak miało to miejsce w wielu innych
polskich miejscowościach. Do
tego wszystkiego dodać należy sam wątek komunistycznej propagandy, która trąbiła wówczas, że Armia Krajowa,
zamiast walczyć, „stoi z bronią
u nogi”. AK chciała udowodnić,
że takie hasło to nic innego,
tylko komunistyczny bełkot.
Często padają fałszywe
oskarżenia, iż militarnie Powstańcy nie byli gotowi sprostać Hitlerowcom, i że narazili 200 tys. Warszawiaków na
śmierć. Otóż jak wynika ze
wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego, w końcowych dniach lipca 1944 r. brano pod uwagę że Polska Armia
na Zachodzie jest już w Europie, dyskutowano o szybkim
przetransportowaniu Polskiej
Brygady Spadochronowej gen.
Sosabowskiego, jako ewentualnej pomocy dla walczącej Warszawy. Istotne znaczenie miał
w tamtych dniach także rozkaz w formie apelu wystosowany 27.07.1944 r. do Warszawiaków przez gubernatora Fischera, który żądał stawiennictwa 100 000 ludzi do budowy linii obronnych przeciwko Armii
Czerwonej, a odmawiający mieli być karani nawet karą śmierci. Ówczesny komunikat, obecny weteran Powstania Warszawskiego, prof. Witold Kieżun, porównuje do ówczesnej
sytuacji w Mińsku Litewskim,
z którego Niemcy uczynili swoją fortecę, a wyniku czego miasto zostało całkowicie zniszczone, a prawie połowa ewakuowanej z niego ludności zginęła. Profesor wskazuje jednak
na pewną różnicę – a mianowicie w Warszawie istniała silna
armia podziemna, którą trzeba było najpierw wyeliminować. Rozkaz stawienia się 100
tys. Warszawiaków zdolnych
do prac fortyfikacyjnych Witold Kieżun rozpatruje właśnie
w kontekście takiej próby –
próby
wyeliminowania
Armii Krajowej, próby grupowego zamordowania tych ludzi.
Warszawiacy jednak odmówili.
30 i 31 lipca w moskiewskim radiu odbieranym także w Stolicy Polski brzmi komunikat po polsku: „Warszawa drży od huku dział, wojska
radzieckie nacierają gwałtownie i zbliżają się do Pragi. Nadchodzą, by przynieść wam wolność. Niemcy wyparci z Pragi

będą się bronić w centrum Warszawy. Ludu Warszawy! Do broni, uderzcie na Niemców. Milion
ludzi niech stanie się milionem
żołnierzy, który wypędzi niemieckich zbrodniarzy i zdobędzie wolność!”. Zaczynając od
USA należy sobie przypomnieć
niektórym
postać Harry’ego
Hopkinsa. Był to najbliższy doradca prezydenta Roosevelta, a
jednocześnie gorący entuzjasta
Związku Radzieckiego, wg niektórych historyków po prostu
radziecki agent. Tłumaczy to
w pewnym stopniu prorosyjską
politykę Roosevelta. Winston
Churchill, mówiąc kolokwialnie, starał się trochę bardziej. W
sztabie Armii Krajowej znany
był przedstawiony przez Churchilla plan alianckiego ataku
na Europę od strony Południa –
przez Grecję. Następnie wojska
Aliantów (z Polakami w swoich
szeregach) miały przedostawać
się na Zachód przez Jugosławię, Węgry oraz Słowację. Był
to dobry i skuteczny plan. Analizując go, Armia Krajowa liczyła, że Alianci za parę miesięcy
staną już nad Wisłą. Na przeszkodzie realizacji planu stanął
jednak Roosevelt, którego koncepcja była zgoła odmienna.
Wracając jednak do Powstania Warszawskiego – były powody, by sądzić, że albo sprzymierzony z USA Stalin i jego Armia Czerwona wkroczą do Warszawy, lub że inwazja Aliantów

na Europę przebiegnie zgodnie
z pierwotnym planem – od Południa. Podczas podejmowania
decyzji o jego wybuchu, można
było więc wierzyć, że Powstanie ma realne szanse powodzenia. Powtarzając trafną opinię
wybitnego profesora i uczestnika PW, Aleksandra Gieysztora – gdyby Powstanie nie wybuchło, to w Warszawie ogłoszonej jako forteca „Festung Warschau” musiałaby zostać zlikwidowana prawie 40-tysięczna
AK. Niemcy mogliby także zacząć realizować zapowiedzianą
karę śmierci, za niestawienie się
ludności Stolicy do budowy fortyfikacji pod koniec lipca ’44 r.
Warto pamiętać, że kierownictwo AK znało tajną datę
przewidzianej ewakuacji cywilnej ludności niemieckiej (zaplanowana na 2 i 3 sierpnia),
co sugerowało, że akcja wymordowania AK-owców będzie miała miejsce najpóźniej
3 sierpnia. Później przeprowadzono by zapewne równie tragiczną w skutkach jakie miały miejsce w Mińsku Litewskim ewakuację ludności cywilnej, a następnie przystąpiono by do obrony „Festung Warschau” przed Armią Czerwoną.
Podsumowując należy stwierdzić, że Powstanie Warszawskie bardzo spowolniło marsz
Sowietów do zwycięstwa – Stalin wstrzymał ofensywę Armii Czerwonej, co dało Zacho-

dowi dużo dodatkowego czasu. Snute są nawet hipotezy,
że gdyby Powstanie nie wybuchło, Rosjanie zaszliby aż nad
Ren, a ZSRR władałby czwartą największą potęgą przemysłową świata i prawdopodobnie aż do teraz panowałby nad
Europą, a my żylibyśmy w PRL.
Po wtóre, Powstanie Warszawskie miało wpływ na ostateczną
rezygnację
Stalina
z utworzenia z Polski jednej z
republik sowieckich, mieliśmy
nawet
kilkunastoprocentowy prywatny sektor gospodarczy i największe kontakty z zagranicą spośród „demoludów”
w sowieckim obozie.
Kto powtarza puste slogany i rzuca niesmaczne teksty
pod adresem dowódców AK,
a nawet otwarcie krytykuje ten piękny zryw wolnościowy jakim było Powstanie Warszawskie, powinien zastanowić się nie dwa, lecz przynajmniej sto razy. Znane są słowa, że „nie o pomstę, lecz o
pamięć wołają ofiary”. Naszą misją jest nie zapomnieć
o nich – nie zapomnieć o Powstańcach walczących o Wolną Polskę, o ludziach, którzy
nie chcieli żyć pod niemieckim butem i otwarcie przeciwstawili
się
okupantowi.
Gloria Victis.
Monika Borkowska
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OGŁOSZENIE

SOK JABŁKO
FORTUNA 1L

Starosta Bełchatowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej 17/19, od
dnia 29.07.2016 r. na tablicy ogłoszeń wywieszone są
wykazy nieruchomości będących we władaniu Skarbu
Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2,69 zł

CRUNCHELLA
NATURALNA
I Z CEBULĄ KUPIEC

2,69zł

● działka

nr 263 o pow. 0,9321 ha, obręb
Podwody Kolonia, gmina Bełchatów,

OFERTA WAŻNA od 1-14.08.2016r

ROLADA SZPINAKOWA
AVES 1KG

18,50 zł
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TWAROŻEK WIEJSKI
I WIEJSKI ZE SZCZYPIORKIEM
JOGO 200G

2,75zł

● część

działki nr 385 o pow. 5,9983 ha,
obręb Głupice, gmina Drużbice.

INFORMACJA

O

O G Ł O S Z E N I U P R Z E TA R G U

Starosta Bełchatowski informuje, że dnia 8 września 2016r.
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 odbędą się pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:
nr 3/3 o pow. 0,1170 ha, położona w obrębie
Suchcice, gmina Drużbice, KW Nr PT1B/00027659/1,
● działka nr 72/10 o pow. 0,0063 ha, położona w obrębie
Rząsawa, gmina Bełchatów, KW Nr PT1B/00053764/1.
Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa, na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego www.powiat-belchatowski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.e-bip.pl Dodatkowe
informacje tel. 44 6358638, 44 6358650.

INFORMACJA

O

O G Ł O S Z E N I U P R Z E TA R G U

www.ogloszeniabelchatow.pl

● działka

Starosta Bełchatowski informuje, że dnia 15 września 2016 r. w
Starostwie Powiatowym w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19
odbędą się pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa :
● działka

nr 70/2 o pow. 0,0019 ha, położona w obrębie Korczew, gmina
Bełchatów, KW Nr PT1B/00016778/1,
● działka nr 134/3 o pow. 0,0258 ha, położona w obrębie Zdzieszulice
Górne, gmina Bełchatów, KW Nr PT1B/00035354/2,
● działka nr 168/1 o pow. 0,1400 ha, położona w obrębie Antonina, gmi
na Rusiec, KW Nr PT1B/00072642/9, działka nr 323 o pow. 0,2283 ha,
położona w obrębie Rawicz, gmina Drużbice, KW Nr PT1B/00073018/3.

ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa, na stronie
internetowej Powiatu Bełchatowskiego www.powiat-belchatowski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.e-bip.pl Dodatkowe informacje tel. 44 6358638, 44 6358650.
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Oyama Karate Bełchatów
Rozpoczęły się wakacje,
czas relaksu, odpoczynku a tak
że czas motywacji i przemyśleń
po jak że sumiennie przepracowanym sezonie szkoleniowym
2015/2016 r.
Klub Oyama Karate „Washi”
zalicza miniony sezon szkoleniowy do udanych. Sezon ten charakteryzował się licznymi startami
w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz miło obserwowaliśmy start naszej ekipy na Mistrzostwach Świata w Montrealu,
które to zakończyły się podwójnym sukcesem w kategorii Kumite oraz Kata. Miniony sezon to
nie tylko rywalizacja sportowa na
macie pod czas zawodów mniejszej lub większej rangi ale tak że
samorozwój, kształtowanie charakteru, przekraczanie własnych
możliwości i walka ze swoimi słabościami.
Indywidualna praca nad sobą
oraz zdobywanie kolejnych stopni uczniowskich „kyu”, jak i stopni
mistrzowskich „dan” to walka samego z sobą.
Przed próbami jakie stawia
przed karateką Oyama Karate,
to egzamin który jest uwieńczeniem ciężkiej pracy szkoleniowej
pomiędzy kolejnymi egzaminami.
Cały okres szkoleniowy oraz każdy indywidualny trening składa
się na sukces, który nazywamy
zdanym egzaminem. A jak wiado-

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

Sprzedam dom w malowniczo położonej okolicy, 5km od Bełchatowa, pow.
użytkowa 115m2 na działce 40ar.
Tel. 663-558-027
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 działkę budowlaną o
pow. 1800m2, Mokracz - 7km od Bełchatowa.
Tel. 609-784-443

Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)
w Danielowie, położone w pobliżu
zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20

Sprzedam działki budowlane 17 aròw, wymiary 25m x
68m, Kielchinòw, gm, Belchatòw
(przy drodze do Janowa).
Tel. 500 034 597

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

Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.11zł za metr kwadratowy. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
tel. 509-512-472

Sprzedam działki: 0.68ha w pasie zabudowy. Wszystkie media w drodze
włącznie z kanalizacją 800mb zjazd
narciarski Góra Kamieńsk
(gmina Ozga).
Działka 0,81ha300mb zjazd narciarski
Góra Kamieńsk(gmina Ozga).
Tel. 505-637-471

Sprzedam działkę w Kielchinowie o
powierzchni 44 ary działka częściowo
zalesiona cena 100 tys. do negocjacji.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działki, spokojna okolica,
uzbrojona - media.
Tel. 533-181-047
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30ar (30x100), położona w Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka uzbrojona:
woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do
ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664
507-053-285

wysokim poziomie przeszli swoje planowe walki stawiając wysoko poprzeczkę swoim młodszym kolegom którzy do podobnego egzaminu przystąpią za poł
roku. Przypominamy że sesje egzaminacyjne w Klubie Oyama Karate „Washi” odbywają dwa razy
do roku - w połowie, i na zakończenie sezonu szkoleniowego,
który kończy się wraz z końcem
roku szkolnego. Teraz przed karatekami którzy pozytywnie przeszli egzamin oraz zawodnikami
czas wypoczynku. Każdy sezon
szkoleniowy to okres wzmożonej pracy. Każdy Karateka w naszym Klubie posiada szeroko rozumiane obowiązki związane ze
szkołą, pracą zawodową oraz z
życiem rodzinnym, a jednak poprzez organizację czasu wolnego znajdują czas na inwestycję w
samego siebie i ciężką pracą nad
samym sobą. Pracę która często
zajmuje każde popołudnie, które
spędzane jest na sali gdzie krok
po kroku wspinamy się na górę
naszych możliwości. Cały sezon
szkoleniowy to zawody, egzaminy
oraz pojedyncze treningi w Dojo
które składają się na całościowy sukces indywidualny karateki
oraz na sukces całego Klubu Oyama Karate „Washi”. Przypomnijmy że Klub Oyama Karate „Washi” to największy Klub sztuk walki w regionie, drugi Klub w Polmieszkanie.
Tel. 792-103-130

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
14ar położoną w miejscowości Chmielowiec, gm. Kluki. Działka ogrodzona jest płotem betonowym. Na działce znajdują się budynek garażowy
oraz przyłącza światła. Działka posiada warunki do zabudowy.
Tel. 793-836-342

ogłoszenia

mo jest to tylko postawiona „kropka nad i” . Za nami pełen sukces
szkoleniowy, który to 22 czerwca
na egzaminie centralnym w Piotrkowie Trybunalskim obﬁtował w
indywidualne sukcesy naszych
karateków Oyama Karate, którzy
stanęli do walki z samym sobą
pod czas egzaminu promującego na kolejne stopnie uczniowski
kyu. Do Egzaminu przystąpili karatecy z Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, Tuszyna, Moszczenicy.
Egzamin dla najmłodszych
jak zawsze składał się z części
technicznej Kichon oraz podstawowe układy formalne- pierwsze i drugie Kata. Dla starszych
uczestników egzaminu układy
techniczne Kata stawiały większe wymagania lecz nasi karatecy nie mieli z nimi większych problemów. Dla grupy zaawansowanej i bardziej wprawionych karateków Oyama Karate egzamin
składał się z trzech części- Kichon, Kata oraz Kumite. Kumite
to najtwardszy test jaki przechodzą adepci Karate Oyama. Walka
sportowa w systemie semiknockdown to test walki oraz test twardości , sprawności w walce oraz
wytrzymałości na przeciwności
jakie daje walka z kilkoma zmieniającymi się przeciwnikami. Karatecy którzy przystąpili do egzaminu przeszli test pozytywnie i na

Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30arów (30x100)m położona w Bełchatowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona, woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przyległa do
ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istnieje możliwość zamiany na

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 bliźniaczej. Blisko centrum Bełchatowa, o
pow. mieszkalnej 136m2, 6 pokoi, 2
łazienki. Cena 310tys.
Tel. 796-359-995
Sprzedam dom szeregowy w Bełchatowie pow. 90m2+poddasze,
działka 4ary, do częściowego remontu.
Tel. 505-395-017
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 175m2, a mieszkalnej 109 lub zamienię na mieszkanie w bloku o pow. 60-70m2(poza parterem i poddaszem).
Tel. 500-157-560
Sprzedam dom w centrum Bełchatowa na osiedlu domków jednorodzinnych, niedaleko hotelu Santin.
Tel. 730-071-988
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie, umeblowane, księga
wieczysta. Bełchatów, os. Okrzei
6, IIIp. (winda)
Tel. 513-766-045
Sprzedam mieszkanie własnościowe
na os. Żołnierzy POW 3 pokoje+kuchnia. Sprzedam solarium używane super turbo.
tel 796-876-629,
536-853-661
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sce w rankingu na najlepsze Kluby Oyama Karate w Polsce. Ranking jest prowadzony pod względem wyników w zawodach, a zatem nasz Klub charakteryzuje się
wysokim poziomem wyszkolenia technicznego a tak że wielkim duchem sportowej rywalizacji na macie gdzie nasi zawodnicy dają z siebie 110% by poczuć smak sukcesu stając na podium. Przed nami chwila odpoczynku w upalne wakacyjne wieczory. Natomiast już na początku sierpnia Klub Oyama Karate
„Washi” wyrusza na obóz rekreacyjno-sportowy gdzie będziemy
przygotowywać się do kolejnego wymagającego sezonu szkoleniowego 2016/2017. Najbliższy sezon, który rozpoczniemy
jak zwykle około 10 września stawia przed nami wyzwania jakimi
będą Mistrzostwa Europy które
odbędą się w połowie listopada w
Wałbrzychu. Egzamin Mistrzowski na stopie mistrzowskie (czarne pasy) 1, 2 oraz 4 dan. A tak
że praca u podstaw z najmłodszymi uczestnikami zajęć którzy to będą stawiać swoje pierwsze kroki do rywalizacji sportowej na macie w konkurencji Kata
oraz Kumite. Ale zanim to nastąpi
Klub Oyama Karate „Washi” będzie obcować z naturą na obozie
gdzie uczestnicy obozu będą samodzielnie budować obóz, miasteczko treningowe. Będą korzystać z całej gamy sportów wodnych do których zaliczamy rejsy żaglowcami, spływy kajako-

we, ABC nurkowania a także
nurkowanie w profesjonalnym
sprzęcie pod okiem wieloletniego
instruktora. Będą nam też towarzyszyły wycieczki krajoznawcze
dobra zabawa oraz duża dawka
humoru i zabawy. Wszystkie te
atrakcje już na sierpniowym obozie w którym mogą wziąć udział
czynnie trenujący karatecy jak
i przyjaciele karateków, którzy to
chcieli by rozpocząć przygodę z
Oyama Karate. Przypominamy
że nigdy na nic w życiu nie jest
zbyt późno. Jeżeli nie wiesz od
czego zacząć to zacznij od jutra!
Szersza relacja z obozu nastąpi na stronach gazety z następnych wydaniach. A więc już dziś
zapraszamy do lektury. Przypominamy również, że zajęcia Oyama Karate w Bełchatowie rozpoczynają się od września w sezonie szkoleniowym 2016/2017.
By dowiedzieć się więcej na temat Oyama Karate zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.oyama.plWszelkiego rodzaju informacje dotyczące zajęć
Oyama Karate proszę kierować
pod nr tel 608 13 23 34.Klub Oyama Karate „Washi” życzy wakacyjnego, doskonałego wypoczynku. Wszystkim uczestnikom centralnego egzaminu jeszcze raz
gratulujemy zdanego egzaminu i
życzymy wytrwałości w dążeniu
do celu. Osu!!!
MirKow

Sprzedam mieszkanie na os. Okrzei
na Vip, 2 pokoje+kuchnia
Tel. 506-754-228

spacerowy typu parasolka w kolorze
szaro - czerwonym - brdzo tanio.
Tel. 796-359-995

Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul.
Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Wzmacniacz gitarowy Peavey
express 112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Siatkę ogrodzeniową nową , powlekaną .
Tel. 728-355-553
Nowe stemple budowlane o długości
3,10m ilość 300szt. -cena do uzgodnienia.
Tel. 600-011-381

Posiadam do wynajęcia dwa lokale przy salonie fryzjerskim na
ul. Okrzei.
Tel. 531-935-227
Atrakcyjne lokale biurowe w centrum Bełchatowa (22m2 oraz
52m2)
Tel. 601-375-438
Wynajmę pokój dla 1- 2osób na os.
Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Kozę z młodym.
Tel. 536-326-044
Sprzedam młode owieczki.
Tel. 694-751-283
Dywan jasny wełniany 280x380. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 603-378-084
Kosę spalinową o mocy 2KM; nowy
okap kuchenny o szer. 50cm w kolorze srebrnym; biurko z nadstawką o
szer. 100cm w kolorze olcha miodowa, 2 dywany rozmiar 2,7x3,7 beżowy
i 1,9 x 2,9 bordowy, wózek dziecięcy

Ławę rozkładaną , szafkę narożną
pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551
Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051

PRACA
Firma handlowa zatrudni SPEDYTORA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz
doświadczeniem. Praca okolice
Tomaszowa Maz. CV pod adres
rafal_karp.biuro@o2.pl
Poszukuje osoby do postawienia drewutni. Posiadam własny materiał.
Tel. 531-935-227
Zatrudnię kierowcę na kraj kat. C+E
Tel. 601-991-598
Zatrudnię prasowaczkę.
Tel. 609-026-555
Podejmę się opieki nad osobą star-
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szą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Praca w remontach Bełchatów i okolice.
Tel. 726-325-664
Zlecę przeszycia szwalni
dzianina , tkanina.
Tel. 668-038-978
Podejmę się malowania mieszkań
oraz remontów. Gladzi,zabudowy
k-g, led,tapety. Zabudowy i adaptacji
poddaszy Wykończenia wnetrz.
Tel. 517-455-711
Firma Handlowa zatrudni HANDLOWCA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca okolice Tomaszowa Maz.
CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w systemie prowizyjnym, bez wymiaru czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807

MOTORYZACJA
Sprzedam Mazdę Premacy DITV „Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik,
Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS ,
Aluminiowe felgi , Centralny zamek ,
Elektryczne szyby i lusterka , Klimatyzacja automatyczna , Wspomaganie
kierownicy , Poduszki powietrzne x 4 ,
Radio sterowane z kierownicy. Pierwszy właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 11 500 zł
Tel. 665 – 661 – 834
Skup samochodów
do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Twój piekny ogród -Twój relaks.
Kompleksowa pielęgnacja terenów
zielonych. Zakładanie nowych trawników, wymiana podłoża, zasadzanie,
przycinanie drzew, architektura ogrodowa, pielęgnacja roślin kwitnących,
strzyżenie trawników.
20 lat doświadczenia! 100% zadowolenia. Oferta dla instytucji publicznych,
szkół, osób prywatnych i wspólnot
mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-montaż nowych instalacji elektrycznych,
-tzw. biały montaż czyli montaż wszystkich
opraw oświetleniowych, łączników,
gniazdek, taśm led,
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideodomofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko
pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz gwarancji na
wykonane prace.
www.trego-instalacje.pl
Tel. 515-098-068

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 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

Pranie dywanów:
tapicerki meblowej/samochodowej
Tel. 606-399-165, (44)632-45-55
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Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Usługi hydrauliczne.
Kompleksowo i solidnie.
Tel. 691-967-304
Pożyczki bankowe i pozabankowe
z BIK i bez BIK-u w 10 minut
bez zbędnych formalności
do 1600 zł bez kosztów
Szybko ,tanio ,profesjonalnie
Dukat PL.Wolności 14 p I
Tel.660-326-227 lub 44/633-56-15
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Remonty, budowy, docieplenia, kostka, dachy, wykończenia od A do Z,
ogrodzenia różnego rodzaju, wypożyczalnia budowlana i rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
Activ Media
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
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

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

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).

Balustrady,Bramy,Ogrodzenia kute i
ze stali nierdzewnej.

Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

29

zł/m2

tel. 790-40-45-99 | banery@activmedia.net.pl | Biuro Przeglądu Bełchatowskiego, ul. Wojska Polskiego 23a

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

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

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

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

ogłoszenia drobne
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Kolejne wydanie Przeglądu Bełchatowskiego
ukaże się 26 sierpnia 2016.
Ogłoszenia przyjmujemy do
wtorku 23.08 do godz. 15

Jak nadać ogłoszenie drobne

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

- zgrzewane
- oczkowane
- projekt gratis
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www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Przegląd Bełchatowski

ul. Pabianicka 8, tel. 44 633-12-20
czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII ZELÓW

ul. Poznańska 1a, tel. 44 634-39-56

czynna: pn.- wt., czw.- pt.: 830-1630, śr. 800 - 1600

apteka internetowa: www.e-medest.pl
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