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BEŁCHATOWSKI

0-45-99
tel. 790-4

oferta ważna do 10.10.2017r

numer: 18/2017(212)
z dnia: 29.09.2017 r.
nakład:

12.000 egzemplarzy

OKNA

PROMOCJA!!

Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl

GAZETA
BEZPŁATNA

DRZWI
PODŁOGI
ROLETY

Przy zakupie okien

PARAPET
GRATIS!!!
*szczegóły w salonie

ul. Wojska Polskiego 13 | Bełchatów

tel. 511 725 855 www.emkat.pl biuro@emkat.pl

/salonemkat

OTWARTE:
pn-pt.:

8:00-18:00

Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
[Twoje Centrum Medyczne]
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WYRowisko za nami

termin realizacji 7dni!

str. 6

KNA,

ZGRZEW
MIKROWCZEPOWY

www.materacekolo.sklep.pl

TYLKO TERAZ!

roletki materia³owe

rolety Dzieñ-Noc

plisy

rolety zewnêtrzna

moskitiery rolowane i ramkowe

rolety i plisy dachowe

¿aluzje poziome i pionowe


CBA ujęło
podejrzanych
o wyłudzanie
milionów

materace  łóżka
SKLEP FIRMOWY
tel. 506-140-483, 691-723-250

Z t¹ reklam¹ pomiar i monta¿ plis 0z³

SPRAWDŹ,

NIE PRZEPŁACAJ

ul. Wojska Polskiego 115
Bełchatów [obok stacji „MOYA”]
tel. 44 30 70 200
730 900 906

TANIEJ NIŻ W INTERNECIE!!!

GODZINY
OTWARCIA:
pn.-pt. 10:00-19:00
sobota. 09:00-14:00
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Strażacy i kominiarze apelują o dobre
przygotowanie do sezonu grzewczego
Sezon grzewczy za pasem - jeszcze nie grzejemy na potęgę, a strażacy już interweniują w związku z niesprawnymi
przewodami kominowymi. Tym razem na ulicy Kątnej, gdzie doszło do zapalenia się sadzy w kominie. Obeszło się bez
większych kłopotów, ale na nie służby, jak co roku, się przygotowują... Swoje apele do właścicieli i zarządców budynków wystosowują też kominiarze.

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Statystyki są bezlitosne i
jasno wskazują na to, że niesprawne urządzenia grzewcze,
a także wentylacja i instalacja
kominowa, to nagminny powód jesienno - zimowych strażackich wyjazdów. Tylko w minionym sezonie, w związku z
zagrożeniem tlenkiem węgla
było ich blisko 5 tysięcy (dane z
okresu wrzesień - kwiecień).
- W tych zdarzeniach w skali kraju rannych było grubo ponad 2 tysiące osób i niestety
najbardziej zatrważająca liczba
- 61 osób zmarło - to tragiczny
bilans tlenku węgla. W naszym
powiecie na szczęście obyło się
bez śmiertelnych ofiar, ale wyjeżdżaliśmy ponad trzydzieści razy i było kilkanaście poszkodowanych osób - informuje Wojciech Maciejewski z PSP
w Bełchatowie.
Co robimy źle? Najczęściej
oszczędzamy na usługach profesjonalistów i zaniedbujemy
regularne przeglądy.
- Samodzielna próba naprawiania i czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominowych to podstawowy błąd. Rokrocznie przez rozpoczęciem sezonu grzewczego apelujemy do
właścicieli i zarządców budynków - powierzmy te prace profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Nie na-

prawiajmy samodzielnie pieców, nie czyśćmy sami instalacji, poprośmy o to kominiarza, który przy okazji sprawdzi
nam ciąg kominów, określi czy
mamy odpowiednią średnice,
odpowiedni nawiew - wyjaśnia
Maciejewski.

ne, i którą powinniśmy wykonać co najmniej raz w roku, lecz
główna zasada bezpieczeństwa.
Drożne instalacje dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne zapobiegają zaczadzeniom i pożarom - wyjaśnia Włodzimierz Kudaj, mistrz kominiarstwa i dodaje: - Pamiętajmy o tym, że w
przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić
podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Pieniądze to rzecz
nabyta, znacznie gorzej może
być z odzyskaniem zdrowia,
które na własne życzenie możemy sobie zrujnować.

Komin, choć nawet pozornie niewielki, to jest bardzo
istotnym elementem budynku.
Nieprawidłowo zaprojektowany i użytkowany może też być
niezwykle groźny. Przekonali
się o tym kilkanaście dni temu
mieszkańcy domu przy ulicy
Kątnej, w którego kominie doszło do pożaru sadzy.
- Paląca się sadza osiąga
bardzo wysoką temperaturę,
może ona przekroczyć nawet
1000 stopni Celsjusza i potrafi poważnie uszkodzić dobrze
wybudowany komin, a taki stan
jest wielkim zagrożeniem dla
mieszkańców - mówi mistrz kominiarstwa Włodzimierz Kudaj.

Warto nadmienić, że całoroczna obsługa kominiarska
domku jednorodzinnego to wydatek rzędu nieco ponad 200
złotych, z pewnością nie jest to
kwota, którą warto zaoszczędzić ryzykując utratę zdrowia
lub nawet życia. By jednak mieć
pewność, że nasz dom jest solidnie sprawdzony, wybierajmy
doświadczonego i kompetentnego kominiarza.

Akcję prewencyjno - informacyjną z początkiem września
już rozpoczęli kominiarze, którzy aktywnie wspierają działania "Czad i ogień - obudź czujność".

Ku przestrodze, w artykule prezentujemy zdjęcie nieruchomości, w której doszło do
wypadku wynikającego z zaniedbań w zakresie obsługi kominiarskiej. 

- Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalność, która wynika z zapisów ustawy - prawo budowla-

Bełchatów
ul. Mielczarskiego 10

tel. 503 172 308
www.gpsystem.pl

prawdziwe

raty

na cały asortyment

kuchnie, szafy
projekt i wycena
gratis!!!
zestawy: pokojowe,
wypoczykowe,
sypialniane

0%
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Sercowe problemy

3
W miejscowości Wielopole doszło do incydentu z udziałem osób narodowości romskiej.
Mężczyzna oraz dwie kobiety pod przykrywką
sprzedania koców okradli starszą kobietę.

będą leczyć w Bełchatowie Staruszka padła
Bełchatowski oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
będzie leczyć pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Ta kardiologiczna placówka podpisze umowę na najbliższe 4 lata.

A jak wynika ze statystyk
American Heart of Poland, który jest właścicielem PAKS jest
kogo leczyć. Tylko w ubiegłym
roku na bełchatowski oddział
zostało przyjętych blisko tysiąc
pacjentów. Mniej więcej 300-400
z nich trafia w krytycznym momencie, czyli z zawałem serca.
W takich okolicznościach czas
jest priorytetem, bo warunkiem

dobrej efektywności leczenia
jest jak najszybsze dotarcie pod
opiekę specjalistów. Brak kontraktu skutkowałby koniecznością podróży do Łodzi, w przypadku zawału, to naprawdę
spora odległość.
XII Oddział Kardiologiczny
PAKS w Bełchatowie powstał
w 2011 roku. 

11.09 około godziny 14.00 na
jedną z posesji w gminie Bełchatów przybyli cyganie, którzy
proponowali jednej z mieszkanek kupno koców. Podczas prezentacji, mężczyzna poprosił
84-letnią kobietę, aby ta poczęstowała ich jakimś jedzeniem,
gdyż są bardzo głodni i zmęczeni podróżą.
W tym czasie, gdy seniorka
przygotowywała posiłek, jedna z przybyłych osób zaczęła
plądrować mieszkanie. Była to
mniej więcej 30-letnia kobieta.
Złodzieje działali w najlepsze,
ale nie przewidzieli, że w domu

znajduje się syn 84-letniej kobiety. Mężczyzna, który przyłapał trójkę na procederze, wypędził rabusiów, krzycząc, że wezwie policje.
Po godzinie staruszka zorientowała się, że z mieszkania
zniknęły trzy złote pierścionki.
Kobieta od razu zgłosiła sprawę
na policję. Mimo, iż funkcjonariusze patrolowali okolicę, nie
udało się nikogo złapać.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Do Narodowego Funduszu
Zdrowia w ramach konkursu
na usługi kardiologiczne dla powiatów zduńskowolskiego, łaskiego i bełchatowskiego przystąpiły dwa podmioty - oferta
PAKSu okazała się być bezkonkurencyjna i to właśnie ta klinika będzie do czerwca 2021 roku
realizować opiekę nad pacjentami z sercowymi problemami.

oﬁarą cygańskiej szajki

Policja apeluje, szczególnie
do osób starszych, by zachować
ostrożność w kontaktach z nieznanymi. 

wieści z miasta i regionu
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Policjanci z Bełchatowa ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego,
w wyniku którego 13-letni rowerzysta traﬁł do szpitala.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nastoletni rowerzysta potrącony na pasach

Bełchatowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego z udziałem rowerzysty, do którego doszło 13 września o godz. 18 na skrzyżowaniu
ul.1 Maja z ul. Dąbrowskiego.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policyjnych, 61-letni bełchatowianin, kierujący fiatem, ja-

dąc ul. 1 Maja, po przejechaniu skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych rowerzystę, który wjechał bezpośrednio przed jadący pojazd.
13 letni chłopiec z obrażeniami
ciała trafił do bełchatowskiego
szpitala. Kierujący samocho-

dem był trzeźwy. Na miejscu
wykonano oględziny z udziałem
technika kryminalistyki, zabezpieczono ślady, ustalono i rozpytano świadków tego zdarzenia. Szczegóły wyjaśnią policyj-

ni dochodzeniowcy.
Po raz policjanci apelują, zarówno do zmotoryzowanych,
jak i tych niechronionych użytkowników dróg o rozsądek i
rozwagę na drodze. Pamiętaj-

my, że chwila naszej nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje dla nas samych lub też
dla innych uczestników ruchu
drogowego. 

Maszyna zabiła
27-letniego mężczyznę
Śmiertelny wypadek w pracy, nie żyje 27-latek z Rożniatowic. Sprawę bada policja.

godziny otwarcia

wieści z komendy

pn-pt.: 8:00-18:00

Bełchatów, ul. 1-go Maja 4
[Twoje Centrum Medyczne]

Do tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło w miniony
piątek, 15 września w bazie materiałowo-sprzętowej w miejscowości Ławy (gm. Bełchatów). Młody pracownik zginął
przygnieciony ramieniem mini-ładowarki.
- Obecny na miejscu współwłaściciel firmy relacjonował,

że około 13-tej zauważył nienaturalne zamieszanie na placu,
gdzie pracownicy wykonywali swoje obowiązki. Podbiegł i
zauważył, że jeden z zatrudnionych został przygnieciony do
kokpitu mini - ładowarki przez
jej ramię. Sprzęt cały czas był w
fazie pracy. Natychmiast wskoczył do kokpitu zwalniając ramię i unieruchamiając maszy-

www.mluksus.pl
www.mluksus.pl

nę. Poszkodowany osunął się
na ziemię - mówi Piotr Rokita z
KPP w Bełchatowie.
Mimo
szybkiej
reakcji
współpracowników i pogotowia
ratunkowego, które zostało natychmiast wezwane na miejsce
zdarzenia, mężczyzny nie udało
się uratować. 

8%
VAT
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To już pewne, dokładnie od 6 października w Bełchatowie będą obowiązywać nowe nazwy
trzech ulic, których zmiana była wymagana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Jedna z nowych ulic, w streﬁe przemysłowej Czapliniecka, która do tej pory nie miała żadnej nazwy doczeka się patrona w osobie Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Koszt wymiany tablic to około 4
tysiące złotych. Jeśli z kolei chodzi o portfele mieszkańców, którzy mieszkają na ulicach, których nazwy się zmieniają, to
dobra informacja jest taka, że
zgodnie z ustawą wszystkie dokumenty (dowody osobiste, prawa jazdy, paszporty itp.) zachowują swoją ważność, a ich wymiana jest zwolniona z jakichkolwiek opłat.
Nieco inaczej sprawa ma się
w przypadku przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą przy ulicach, które zmienią nazwę. Oni co prawda nie poniosą kosztów wynikających ze zmian w ewidencjach
czy księgach wieczystych, bo
te w takich sytuacjach są także
zwolnione z opłat, ale... Zmiana
pieczątek, szyldów, wizytówek i
wszelkich materiałów reklamowych, na których znajduje się
adres, z pewnością uszczupli firmowe budżety. 

NISK A CENA

NISKA CENA

G WA R A N T UJ Ę!

Karkówka
wieprzowa

G WA R A N T UJĘ!

Oferta handlowa ważna od 27.09 do 02.10.2017
lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

Zgodnie z decyzją radnych, którzy na koniec sierpnia zdecydowali o nadaniu nowych nazw,
ulica 9-Maja zostanie zmieniona na ulicę Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Dotychczasowa ulica Józefa Wieczorkiewicz będzie
nosić nazwę Konrada Leśniewskiego „Orlik”. Najwięcej emocji budzi natomiast nowa nazwa ulicy 19-go Styczna, zosta-

nie ona przemianowana na ulicę
Lecha i Marii Kaczyńskich.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wczoraj, 21 września nowe nazwy ulic zostały ogłoszone w
dzienniku urzędowym województwa łódzkiego, w ciągu najbliższych dwóch tygodni uprawomocnią
się.
Tymczasem
Urząd Miasta, który jest odpowiedzialny za oznakowanie
miejskich ulic już przygotowuje
się do zmian.
- Na chwilę obecną zamówiliśmy tablice z nowymi nazwami. W przeciągu kilkunastu dni
wykonawca dostarczy je do nas
i do 6 października zawisną one
na słupach zastępując tabliczki
z nieaktualnymi nazwami- wyjaśnia Sławomir Grabski, koordynator zespołu Infrastruktury Technicznej Miasta UM Bełchatowa

bez kości

11

Proszek, żel,
kapsułki do prania

PERSIL
3,5 kg, 3,65 l, 30 szt., różne rodzaje
6,57/kg, 6,30/l

22

99

99

kg

Oferta handlowa ważna od 27.09 do 02.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

opak.

GWA R A N T UJĘ!

Papryka
czerwona

Kuchenka
mikrofalowa
SENCOR
SMW 1717WH

35 0
80
x 5 RAT

17900 21900

%

3

produkt
krajowy

99

700 W
moc

17 l
pojemność

proste
sterowanie ręczne

5 poziomów
mocy mikrofal

funkcja
rozmrażania

30 min
minutnik

sygnał
dźwiękowy

RRSO wynosi 2%. Promocja „5 i 10 rat z oprocentowaniem 0%” obowiązuje do 31.12.2017 r. w wybranych sklepach Carrefour,
w których są Punkty Usług Finansowych. Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie dostępnym na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna od 27.09 do 02.10.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Bełchatów ul. Kolejowa 4

kg

Oferta handlowa ważna od 27.09 do 02.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. Więcej na www.carrefour.pl

wieści z miasta

NISKA CENA
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CBA ujęło podejrzanych o wyłudzanie
milionów z podatku VAT
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali troje biznesmenów. Do zatrzymań doszło w Warszawie i w Legionowie, ale sprawa dotyczy nieuczciwego obrotu ziemią
w Kleszczowie. Jak ustalili śledczy, ﬁkcyjny obrót nieruchomością stał się podstawą do wyłudzenia milionów VAT.

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

fot. cba

Jak informuje Witold Błaszczyk, 12 września prokurator
wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił trzem zatrzymanym osobom postanowienia
o przedstawienie zarzutów. Zatrzymania dokonano dzień później.

Działka została oszacowana na kwotę niecałego 1 miliona złotych, a następnie stała
się już przedmiotem dalszych
transakcji, w ramach których
jej wartość była sztucznie zawyżana - nawet do 24 razy w
pierwszym kontrakcie tego zorganizowanego łańcucha. Jak informuje CBA, w wyniku proceW trakcie śledztwa, prowadzonego pod nadzorem piotr- deru, tylko w pierwszym przykowskiej prokuratury ustalo- padku, sprzedający nieruchono, że podejrzani brali udział mość doprowadził do uszczuw łańcuchu fikcyjnych transak- plenia podatku VAT na kwotę
cji, służących jedynie zaniżeniu 4,3 mln zł, a kupujący próbował
podatku kosztem Skarbu Pań- jeszcze doprowadzić do zwrotu
jego spółce 4,6 mln zł podatku.
stwa.
Zwrot został jednak udarem- Spółki sprzedawały sobie niony przez służby podatkowe.
jedną i tą samą nieruchomość.
Początkowo grunt nabyła osoGdy nieruchomość trafiła w
ba prywatna, która zakupiła ją kolejne ręce, do kolejnej spółki,
od Skarbu Państwa, a uściśla- jej wykazana wartość wynosijąc za pośrednictwem Fundacji ła już znacznie mniej, bo trochę
Rozwoju Gminy Kleszczów, od
ponad 7 mln zł. W tym przypadsamorządu gminy Kleszczów.
ku Skarb Państwa na uszczuPotem nieruchomość stała się
pleniu podatku stracił 1 mln
przedmiotem obrotu gospodarczego między prywatnymi pod- 380 tys. zł
miotami zarejestrowane poza
Polską, na Cyprze, na Ukrainie
- wyjaśnia Witold Błaszczyk,
rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wobec zatrzymanych przez
CBA, zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli dozory policji i poręczenia majątkowe. 

nr 18/2017 (212)  29.09.2017 r.

Przegląd Bełchatowski

7

Ci ludzie doskonale wiedzą co to znaczy podróżować po bezdrożach... Piach, błoto po kolana i bagna po pas... Uczestnicy WYRowiska nie oszczędzali dziś ani siebie ani swoich maszyn. W
imprezie wzięło udział ponad 150 załóg z całego kraju.

i
m
a
n
a
z
o
k
s
i
w
o
R
Y
W

 Implanty

To była naprawdę brudna impreza

(BEGO,Alpha Bio)
 Protetyka na implantach

 Licówki pełnoceramiczne
 Mosty Pełnoceramiczne
 Estetyka


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PORADNIAPARAPETY
STOMATOLOGICZNA

(Wybielanie,Licówki)

tel. 668-408-288,
tel. (44) 632-26-18
OGRODY ZIMOWE


Kompleksowa opieka
stomatologiczna



ROLETKI

Bełchatów
ul. Budryka 2
¯ALUZJE


I ORAN¯ERIE
www.oss-dent.pl
znajdź nas na facebooku

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

Zawodnicy najpierw rywalizowali w krótkich odcinkach
specjalnych. Potem przyszedł
ten najbardziej wyczekiwany
etap - zbieranie pieczątek w
ekstremalnych warunkach na
terenie całego powiatu.
Współzawodnictwo
przeprowadzone zostało w klasach:
extreme mechanik, elektryk,

turystyk, turystyk pro, quad
i choć dla każdej z nich przewidziano zróżnicowaną skalę trudności, to patrząc na te
zdjęcia trudno nie mieć wrażenia, że na każdej było naprawdę
ciężko... I tak jak zapewniał organizator - Bełchatowska Grupa Offroadowa WYR 4x4 - adrenaliny i błota nie zabrakło nikomu! 

Obszerną fotorelację
z WYRowiska
obejrzysz na
www.ddbelchatow.pl

systemyogrodzeniowe

Bełchatów ul. Przemysłowa 5, tel. 508-329-989

www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl | biuro@systemy-ogrodzeniowe.com.pl
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Medale zapaśników Jadą na zawody do samego

Trzy medale zapaśników - zawodników GKS-u
Bełchatów w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Polski. Bełchatowianie, na co dzień trenujący pod
okiem Janusza Włastowskiego, z Moszczenicy
przywieźli dwa brązowe i jeden srebrny krążek.

www.ogloszeniabelchatow.pl

nr 18/2017 (212)  29.09.2017 r.

Schwarzenegger’a

Bełchatowianie - Ida Lis i Dariusz Błaszczyk będą uczestnikami Arnold’s Classic w Strongman i Strongwoman rozgrywanych w USA. W minioną sobotę, 16 września zawodnicy
zapewnili sobie wizytę w Stanach biorąc udział w jedynych
w Polsce eliminacjach do tych prestiżowych zawodów.

Dwójka uzdolnionych zawodników trenujących pod
okiem Michała i Olgi Tyborów
znów pokazała najwyższą, sportową klasę awansując do wielkiego finału. 17-letnia Ida Lis,
zawodniczka BKLu była najmłodszą, najlżejszą i najmniej
doświadczoną startującą w tuszyńskiej imprezie. To naj, przekuło się też na wynik. Ida okazała się być najlepszą w kategoW kategorii do 100 kilogra- zdobył srebrny medal i ten wynik rii lekkiej i trzecią w kategorii
mów srebro zdobył Piotr Drygow- był dobrym prognostykiem - wy- open, to dało jej awans na przyski, brązowe krążki wywalczyli: jaśnia Janusz Włastowski i doda- szłoroczny wielki finał w Ohio.
Igor Jasiński w kategorii do 66 kg je: - Niestety zdarzyła się wpadka. Wart podkreślenia jest fakt,
oraz Dominik Proszak - kategoria Nie bez winy był sędzia – kierow- że wszystkie dziewczyny, bez
100 kg.
nik maty. Przed każdą walką za- względu na wagę rywalizowały
- W Międzywojewódzkich Mi- powiada kto ma się przygotować na tych samych obciążeniach strzostwach Polski Igor zmienił do następnej walki, lecz nieste- to dla naszej siłaczki ogromna
kategorię wagową z 59 kg na 66 ty w przypadku Igora Jasińskie- nobilitacja i wyróżnienie.
kg., mimo to na turnieju radził sobie doskonale wygrywając po kolei swoje walki. Nie będę ukrywał,
że liczyłem na złoto Igora. Prowadzę go od czterech lat i znam jego
możliwości. W ostatnim turnieju
międzynarodowym w Warszawie

go tego nie zrobił. Igor został wezwany do walki bez zapowiedzi.
Wyszedł na matę zaskoczony, zestresowany i zaraz wpadł na rzut
przez biodro. Ta jedna przegrana
spowodowała, że zdobył nie złoty,
lecz brązowy medal. 

- W tej chwili realizuję przygotowania do Mistrzostw Polski w trójboju siłowym, które
odbędą się na początku października. Moi trenerzy zdecydowali o urozmaiceniu mi treningów cardio na sprzęcie dla
strongmanów. Mniej więcej trzy
tygodnie temu podjęliśmy decyzję by start w eliminacyjnych
zawodach w Tuszynie potraktować treningowo...A wyszło, pomimo braku mojego doświadczenia, super - nie kryje
NAzadoSAM
wolenia Ida Lis.

DOWÓD
Równie doskonale coBEZ
młodBAZ
sza koleżanka, w Tuszynie zaZ
KOMORNIKIEM
prezentował się 33-letni Da-

sport

kontakt

riusz Błaszczyk. Strongman ro
NA SAM DOWÓD
dem z Bełchatowa
pewnie zdobył I miejsce w kategorii - 105kg

BEZ BAZ
i podtrzymał zwycięską passę do sześciu
zwycięstw z rzę- Strongman i Strongwoman roz
Z KOMORNIKIEM
du nie dając rywalom żadnych grywanych w amerykańskim
szans!
Ohio, a organizowanych przez
Ida Lis oraz Dariusz Błasz- Arnolda Schwarzenegger’a, wyczyk na Arnold’s Classic w jadą w marcu przyszłego roku.

840zł

Jako ciekawostkę warto dodać, że sportowym popisom
bełchatowian przyglądał się, w
roli sędziów Mariusz Pudzianowski. 
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Farmaceuta radzi

Koenzym długowieczności

Jednym z najważniejszych pytań nurtujących
człowieka od wieków brzmi: – Co zrobić, by
żyć dłużej. Recepta na nieśmiertelność nie
istnieje. Przynajmniej na razie. Istnieje jednak
recepta na dłuższe życie. Można na niej wpisać krótki tekst: koenzym Q10.
Nawet o 24 procent może poprawić się długość życia dzięki suplementacji koenzymem
Q10. Dużo! Jeśli badania naukowców z Uniwersytetu Granady potwierdziłyby się byłby to
prawdziwy przełom w medycynie. Sprawa nie jest jednak taka
prosta, choć koenzym q faktycznie uważany jest ostatnio za jeden z ważniejszych składników
naszej diety, który pozwala wydłużyć życie człowieka.

Dlaczego się starzejemy
Starzenie to złożony i nieuchronny proces, który przebiega na
wielu płaszczyznach starzeje się
ciało i umysł. Wraz z upływem
lat zmniejsza się biologiczna aktywność komórek, a nasze ciało zmaga się z atakami od środka. Spora część z tych „ataków”
związana jest właśnie z mitochondriami. Tam toczy się bardzo niebezpieczny proces w którym bierze udział tlen. Jeśli mitochondrium wyobrazimy sobie
jako elektrownię, to musi ona
posiadać komin, z którego wydostają się spaliny. Takimi spalinami są reaktywne formy tlenu

(utleniacze). To one mogą niszczyć praktycznie wszystko w naszym organizmie. W tym wypadku dokonują także uszkodzeń w
mitochondrialnym DNA. Wraz z
upływem czasu taka fabryka jest
coraz bardziej zatruta zmienionym DNA. Organizm chroniąc
się przed niebezpieczną mutacją uruchamia mechanizm niszczenia mitochondriów. Problem
polega na tym, że pociąga to za
sobą śmierć całej komórki.
Aby łatwiej zrozumieć jakie znaczenie ma to dla człowieka wy-

starczy przyjrzeć się faktycznym oznakom starzenia. Dotyka to najpierw naszych mięśni,
układu nerwowego, wątroby. To
te tkanki mają ogromny apetyt
na energię. Zmiany w mózgu,
słabsze mięśnie na skutek „awarii” mitochondriów to właśnie
część mitochondrialnej teorii
starzenia się.
Q10 chroni komórki
W produkcji energii i walce z utleniaczami bierze jednak udział pewien ważny składnik – koenzym Q10. Organizm

Badania wskazują na koenzym
Droga do potwierdzenia, że koenzym jest gwarantem długowieczności u ludzi jest jeszcze
dosyć daleka, ale wiele badań
wskazuje na pozytywną rolę koenzymu w spowolnieniu degradacji układu nerwowego. Jest
on stosowany także w prewencji chorób serca, płuc, depresji.
Dowody naukowe wskazują także na pozytywne efekty w leczeniu choroby Parkinsona – związanej właśnie ze starzeniem się.
mgr farm.

Magdalena Sosnowska
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BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl
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APTEKA MEDEST VIII

www.ogloszeniabelchatow.pl

Po pierwsze – energia
Zacznijmy od tych 24 procent.
Informacja ta jest prawdziwa.
Badanie przeprowadzono jednak na zwierzętach laboratoryjnych. Nie do końca chodziło
jednak o badanie całego organizmu, ale jego specyficznej części – mitochonodrium. Tam produkowana jest energia (związek
o nazwie ATP), która napędza
nasz organizm. Badacze zauważyli, że mysz żyje przeciętnie 2

lata. Jej mitochondria produkują ATP 40-krotnie intensywniej niż mitochondria człowieka.
Rozwiązanie zagadki starzenia
się myszy jest więc blisko związane z pewną coraz bardziej popularną teorią – mitochondrialnego starzenia się.

część potrafi sam wyprodukować. Wraz z wiekiem nasz organizm nie jest jednak w stanie
wytwarzać go w tempie porównywalnym z wiekiem młodzieńczym. Możemy go jednak dostarczyć z zewnątrz. Tak robią
choćby sportowcy, którzy intensywnie trenują i potrzebują więcej energii. Skoro oni czują poprawę, to czemu nie mogliby
skorzystać na tym także ludzie
starsi? W Granadzie właśnie na
podobne pytania próbowali odpowiedzieć badacze zajmujący się procesami zachodzącymi
podczas produkcji energii. Postanowili więc karmić szczury
koenzymem Q10 i obserwować
długość ich życia. Okazało się,
że wzrosła w niektórych przypadkach właśnie do 24 procent.
Gdy zbadali ich komórki okazało się, że suplementacja koenzymem Q10 wiązała się z wolniejszym „zużyciem” mitochondriów i obniżeniem destrukcyjnego działania tlenu.
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VII Zlot Kibiców za nami

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

W miniony weekend odbył się VII Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry Bełchatów. W sobotę
uświetnił go mecz o Superpuchar Polski, a w niedzielę najistotniejszym punktem bogatego programu była prezentacja pierwszego zespołu PGE Skry Bełchatów.

ny, który krótko wypowiedział
się na temat rozpoczynającego
się właśnie sezonu i celów jakie
stawia sobie nowo zbudowana
drużyna.

podoba. Faktycznie, w tym meczu po raz pierwszy poczułem
podobne emocje do tych, które przeżywałem jako zawodnik
– mówił popularny „Winiar”.

- W każdym roku staramy się stworzyć drużynę, która sięgnie po wszystkie zamierzone cele. Mam nadzieję, że
stworzymy dobry klimat i będziemy się wszyscy dobrze bawić. Jeśli stworzymy sobie po- Dziękujemy, że przyszliście zytywne warunki do pracy, na
i byliście z nami na wczoraj- pewno wyniki, których każdy
szym meczu. Wspólnie stawia- z nas oczekuje, same przyjdą
my sobie zawsze najwyższe cele. – zapowiadał Mariusz Wlazły.
Wczoraj oglądaliśmy przedsmak tego, co możemy poka- Z kolei Michał Winiarski odzać w sezonie. Wierzę, że ta gru- powiedział na pytanie, czy
pa będzie walczyła o Mistrzo- podczas debiutu w roli asypierwszego
trenestwo Polski i jak najlepszą grę stenta
w Lidze Mistrzów i Klubowych ra... nie ciągnęło go na boisko.
Mistrzostwach Świata – mówił
prezes bełchatowskiego klubu. - Nie, bardzo ekscytuje mnie
ta praca. Mogę patrzeć z innej
Głos zabrał też kapitan druży- perspektywy i bardzo mi się to

Ciąg dalszy drugiego dnia
Siatkarskiego Weekendu Mocy
miał już miejsce w hali „Energia”, gdzie od godziny 14:00 mieliśmy szereg wydarzeń związanych z VII Ogólnopolskim Zlotem Kibiców. Wśród nich były
liczne atrakcje przygotowane z
myślą o kibicach, występ cheerleaderek czy w końcu koncert
muzycznej gwiazdy - Sławomira.

W niedzielę o godzinie 13:00,
na początek drugiego dnia Siatkarskiego Weekendu Mocy, odbyła się inaugurująca sezon
2017/18 konferencja prasowa. W
Galerii Olimpia stawił z zarząd
klubu, siatkarze i sztab szkoleniowych ośmiokrotnych mistrzów naszego kraju. Nie zabrakło też kibiców, którym za
przybycie dziękował Prezes
Konrad Piechocki.

Następnie siatkarze udali się
do fanów, którzy czekali na autografy i wspólne zdjęcia. Obecni kibice mieli też rzadką możli-

wość krótkiej rozmowy ze swoimi sportowymi idolami. 
B.B.

Kulminacyjnym
punktem drugiego dnia siatkarskiego święta w Bełchatowie była
prezentacja pierwszego zespołu PGE Skry Bełchatów, którą zakończyło wspólne zdjęcie z członkami Klubu Kibica.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

154.000

internetowych kibiców!
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Żółto-czarni z pierwszym

trofeum w sezonie!
W sobotę 23 września, pierwszego dnia Siatkarskiego Weekendu Mocy, siatkarze PGE Skry Bełchatów pokonali w hali „Energia” zespół ZAKSY KędzierzynKoźle i tym samym sięgnęli po trzeci w historii klubu superpuchar kraju.

Pomimo tego, że dla obu zespołów był to pierwszy mecz o
stawkę w sezonie 2017/18, nie
mogliśmy narzekać na jego poziom. Oczywiście było jeszcze
trochę niedociągnięć, ale zrekompensowały je emocje jakich
w sobotni wieczór dostarczyli
bełchatowianie i kędzierzynianie. Z całą pewnością zawodnicy stanęli n wysokości zadania
i w Bełchatowie zobaczyliśmy
spotkanie godne Superpucharu
Polski.
Starcie z ZAKSĄ żółto-czarni rozpoczęli w następującym
składzie: na rozegraniu zobaczyliśmy Grzegorza Łomacza,
po przekątnej z nim atakującego Mariusza Wlazłego, na środ-

przewaga którejkolwiek z ekip
w tej partii. Chwilę później na
prowadzeniu byli już siatkarze
z Kędzierzyn-Koźla (15:14) i od
tego momentu mieliśmy „walkę na noże”. Zakończyła się ona
niesamowitą grą na przewagi, z
której obronną ręką wyszli Mariusz Wlazły i jego koledzy. Wynik: 35:33!
Tak wygrany set dodatkowo
napędził żółto-czarnych, którzy
w czwartej odsłonie szybko objęli prowadzenie, które następnie konsekwentnie powiększali (8:5; 11:7; 16:10). W końcówce
goście próbowali jeszcze zerwać
się do kontrataku, ale udało im
się tylko nieco zniwelować tę pokaźną stratę. Ostatecznie partia zakończyła się wygraną PGE
Skry w stosunku 25:21, dzięki
czemu bełchatowianie mogli się
cieszyć ze zwycięstwa w meczu
i pierwszego trofeum w nowym
sezonie.
Tegoroczne zwycięstwo w
Superpucharze Polski było trzecim w historii klubu. Wcześniej
ta sztuka udała się siatkarzom z
Bełchatowa w 2012 i 2014 roku.
Wszystkie trzy sukcesy łączy
osoba kapitana żółto-czarnych,
Mariusza Wlazłego, który był też
najlepszym zawodnikiem sobotniej potyczki. Zdobył w niej aż
dwadzieścia punktów. Wtórował
mu Bartosz Bednorz, który zdobył tylko o jedno oczko mniej i
co ważne w jego przypadku, bardzo przyzwoicie spisał się w elemencie przyjęcia, który był dotychczas jego najsłabszym elementem.

ku siatki Srecko Lisinaca i Patryka Czarnowskiego, na libero Kacpra Piechockiego, a na przyjęciu
duet Bartosz Bednorz – Milad
Ebadipur. Dla Persa był to debiut
w barwach PGE Skry. Pewnym
zaskoczeniem dla kibiców mogło
być pojawienie się w wyjściowym
zestawieniu Bartosza Bednorza,
ale trzeba oddać młodemu zawodnikowi, że wywalczył sobie to
miejsce bardzo dobrymi występami w meczach sparingowych.

Po dwóch pierwszych setach mieliśmy pewien niedosyt, jeśli chodzi o emocje, ale
też i o poziom sportowy. Pierwsze fragmenty obu partii były
wyrównane, ale później jedna
z drużyn wyraźnie odjeżdżała
rywalowi i końcowe fragmenty
obu odsłon po prostu nie były
interesujące. Pierwszą wygrali goście w stosunku 25:16. W
drugiej lepsi okazali się gospodarze, którzy pozwolili aktual-

nym mistrzom kraju zdobyć o
jedno oczko więcej.
Nie najlepszy początek pojedynku w pełni zrekompensował nam trzeci set, który jest dowodem na to, że warto organizować takie mecze na inaugurację
sezonu. Praktycznie od początku do samego końca mieliśmy
grę punkt za punkt. Żółto-czarni w pewnym momencie prowadzili 14:11 i była to najwyższa

Dziś jeszcze nie wiadomo,
co siatkarzom PGE Skry Bełchatów przyniesie cały sezon
2017/18, podczas którego będą
walczyli jeszcze na czterech
frontach (PlusLiga, Puchar Polski, Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata), ale po sobotnim spotkaniu jedno jest pewne – lepiej go zacząć nie mogli! 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Podopieczni Roberto Piazzy i Michała Winiarskiego do Superpucharu Polski przygotowywali się w pełnym składzie zaledwie przez cztery dni. Jako ostatni do kolegów, dopiero we wtorek poprzedzający to spotkanie,
dotarł bowiem reprezentacyjny
przyjmujący Iranu Milad Ebadipur, który dwie doby wcześniej
zakończył występy w Pucharze
Wielkich Mistrzów, gdzie został
wybrany do drużyny marzeń całej imprezy. W minionym tygodniu na zajęciach pojawił się też
dochodzący do siebie po chorobie środkowy Karol Kłos, ale on
nie mógł jeszcze ćwiczyć z pełną
intensywnością.
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PGE Skra rozpocznie ligę później, ruszyła sprzedaż karnetów
Zgodnie ze wstępnym terminarzem rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej
mężczyzn, bełchatowianie mieli
zainaugurować ligowe rozgrywki
dwoma meczami u siebie. 1 października przeciwnikiem miał
być LOTOS Trefl Gdańsk, a trzy
dni później beniaminek Aluron
Vitru Warta Zawiercie. Te dwa
pojedynki zostały jednak przełożone, na 22 i 15 listopada.
W związku z tym przesunięciem, pierwszym ligowym rywalem PGE Skry w sezonie 2017/18
będzie brązowy medalista poprzednich rozgrywek, zespół Jastrzębskiego Węgla, z którym
bełchatowianie zmierzą 8 października, w meczu trzeciej kolejki. Spotkanie odbędzie się na

Górnym Śląsku. Początek zaplanowano na godzinę 12:30, a
transmisję będzie można zobaczyć na jednej ze sportowych anten Telewizji Polsat.
Domowa inauguracja czeka
żółto-czarnych sześć dni później, kiedy to w bełchatowskiej
hali „Energia” podejmą zespół
Asseco Resovii Rzeszów. Pierwszy gwizdek o godzinie 14:45.
Również to spotkanie będzie
transmitowane w telewizji.
Przypominamy, że trwa
właśnie
ogólnodostępna
sprzedaż karnetów na mecze fazy zasadniczej PlusLigi
2017/2018. Abonament na mecze PGE Skry można zakupić zarówno w punktach sta-

sport

Już w najbliższy weekend startują rozgrywki PlusLigi, ale bełchatowianie zmagania zainaugurują dopiero 8 października, kiedy to zmierzą się
na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem. W kolejny weekend, w sobotę 14
października, do Bełchatowa zawita Asseco Resovia Rzeszów.
cjonarnych, jak i za pośrednictwem Internetu.
Do 16 października karnety
są dostępne na portalu TICKETik (ticketik.pl) oraz w sklepie
PGE Skry w hali „Energia” (od
poniedziałku do piątku; godz.
8:00 - 15:00) i na „Wyspie PGE
Skry” w Galerii Olimpia (sobota-niedziela; godz. 10:00-18:00).
Abonament obejmuje wstęp
na wszystkie mecze rundy zasadniczej, w których bełchatowianie wystąpią w roli gospodarza. W sumie będzie to aż piętnaście spotkań. Karnet jest także gwarancją pierwszeństwa w
zakupie biletów na mecze playoff PlusLigi oraz w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Osoby,

które zdecyduje się na zakup dodatkowo otrzymają także klubowy szalik.
Władze PGE Skry, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom najwierniejszych kibiców, zdecydował też,
że ceny karnetów będę w przy-

stępniejszych cenach niż w poprzednich latach. Miejsca w sektorach 1, 5 i 6 to koszt zaledwie
280 zł, w sektorach 2, 7, 9, 17 i 19 320 zł, a sektorze 8 – 400 zł, czyli aż
o 90 zł mniej niż przed rokiem. 
B.B.

rozrywka

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Zadyszka „Brunatnych”

na półmetku rundy

Po całkiem niezłym starcie sezonu, podopieczni Mariusza Pawlaka nie potraﬁli wygrać żadnego z ostatnich czterech ligowych
spotkań i tracą do liderów tabeli aż dziesięć punktów.
fot. arkadiuszmodlinski.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dołek formy biało-zielono-czarnych zbiegł się z końcem wakacji. Ostatnim zwycięstwem bełchatowian jest to odniesione 26 sierpnia w domowym meczu z Rozwojem Katowice. Wówczas trzy punkty dały
trafienia Bierzały i Giela.

W szczegółach wyglądało to
tak: ze Zniczem w Pruszkowie
1:2, z Legionovią u siebie 1:1, 1:1
z ŁKS-em w Łodzi i w miniony
weekend na Sportowej 3 z ROW
-em Rybnik 1:2.

Strata do liderujących Warty Poznań i Radomiaka Radom
Był to okres, w którym PGE to w tej chwili dziesięć, a do
GKS był najskuteczniejszym trzeciego GKS-u Jastrzębie siezespołem II ligi. Później jednak dem oczek. Sporo w kontekście
coś się zacięło. „Brunatni” tra- walki o upragniony awans. Na
fiali co prawda do siatki rywa- szczęście do czwartego ŁKS-u,
li w każdym z czterech meczów, który zajmuje miejsce barażoale tylko po razie, co zaowoco- we, piłkarze z Bełchatowa tracą
wało dwoma remisami i dwie- zaledwie trzy punkty, więc jeszma porażkami, a więc zaledwie cze nie wszystko stracone.
zdobyczą dwóch punktów na
dwanaście możliwych.
„Brunatni” muszą jednak

zacząć wygrywać niemal z marszu. Jest ku temu doskonała okazja. Już w ten weekend
zmierzą się ze znajdującą się w
dolnej połówce tabeli Olimpią
Elbląg na wyjeździe, a tydzień
później podejmą czerwoną latarnię ligi, Gwardię Koszalin.
To właśnie te dwa najbliższe
mecze powinny pokazać nam,
czy bełchatowianie będą w stanie jeszcze realnie powalczyć
o bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czy
będą się już tylko liczyć w boju
o czwartą pozycję. 

1,99 zł
1,65 zł

O F E R TA WA Ż N A

BATONY BA ! 40G

25.09 - 8.10.2017 r.

2,39 zł
MLEKO
ŁACIATE 2%
1L

KAWA
RODZINNA
250G

5,99 zł

sport

PRZECIER
POMIDOROWY 500G

Przegląd Bełchatowski
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NIERUCHOMOŚCI

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

Zapisy tel. 731 668 730

W Carrefour

www.ogloszeniabelchatow.pl

duże rodziny płacą mniej

10%

DO

NA CODZIENNE ZAKUPY
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

H_Plakat_PLV_880x1100mm_KDR.indd 2

09/05/16 12:22

Oferta ważna od 26.09 do 01.10.2017 r.

ogłoszenia

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

jesiennperomocje!

349
1 szt.

Warzywa
na patelnię

Polski Ogród
450 g
cena za 1 kg = 7,76

499
1 szt.

Kabanosy
Krakus

189
1 kg

Jabłko

Animex
180 g
cena za 1 kg = 27,72

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285

Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Sprzedam działkę 2798m2 w Beł- Działka zadbana ze starym domchatowie przy ul. Chełmońskiekiem do remontu, prąd+woda.
go sąsiadujące z ul. W. Polskiego. Miejscowość Zabłocie gm. WidaTel. 661-371-826
wa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działki budowlane
1200m2 w miejscowości Emilin/
Sprzedam działkę budowlaną z
Zalesna, gm. Bełchatów.
lasem o pow. 1,17ha w miejscoTel. 607-377-105
wości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
Sprzedam działkę rolno-budowla- w obrębie 6km znajduje się Góra
ną o pow. 20ar oraz działkę leśną Kamieńsk. Działka w cichej okoo pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
licy. Istenieje możliwość zamiany
miejscowości Wólka Łękawska
na mieszkanie.
Tel. 691-641-660, 661-371-826
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę budowlaną 10a
w miejscowości Emilin 4E. Działka jest uzbrojona, prąd, woda, kanalizacja,. Zagospodarowana na
działce stoi altanka murowana.
Tel. 518-420-683

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

Sprzedam mały domek ok. 80M2.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 509-116-286

Sprzedam dom w centrum Bełchatowa blisko Urzędu Miasta
Tel. 607-887-626, 574-183-954

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

Sprzedam dom na osiedlu domków jednorodzinnych blisko hotelu Santin
Tel. 607-887-626, 730-671-998

Sprzedam dwie działki budowlane w Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow.
961m2 cena 190 000zł, pow.
1004m2, cena 200 000zł, media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000

Posiadam pokój do wynajęcia na
os. Olsztyńskim w Bełchatowie
dla 1-2 osób.
Tel. 512-115-383

Sprzedam działkę budowlaną w
Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
długość 150m.
Tel. 500-540-000

Więcej informacji znajdziesz na www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i na carrefour.pl
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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. 30ar (30x100), położona w

Wynajmę lokal o pow. 50m2 i
100m2 o nieuciążliwej działalności gospod. Bełchatów
Tel. 507-136-055
Lokal do wynajęcia w centrum
Bełchatowa pow. 78m2.
Tel. 572-348-427

SPRZEDAM
Sprzedam używaną komodę i
2 witryny, kolor wiśnia z wanilią, stan dobry, cena 450 PLN.
Tel. 723-267-207
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Ławę rozkładaną , szafkę naroż-

ną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
przeszklona.
Tel. 500-294-551

PRACA
Poszukuję elektryków do pracy w
Niemczech
trager@trager.pl
Zatrudnię szwaczkę oraz pomoc
do szwalni z umiejętnością szycia.Bełchatów.
Tel. 795-158-749
Poszukujemy pracownika na
skład opału w Zelowie w charakterze magazynier-kierowca. praca
stała, wynagrodzenie zadowalające, umowa o prace, wymagane
prawo jazdy kat. B
Tel. 537-808-022
Zatrudnię mechanika, elektromechanika samochodowego z chęcią rozwijania umiejętności. Oferujemy bardzo dobre wynagrodzenie. Mile widziane doświadczenie lub skończony kurs diagnosty samochodowego.
tel. 602 438 316
Zatrudnię mężczyznę do wyładowania towaru w Tesco w Bełchatowie. Praca 3x w tygodniu-pn, śr,
pt po godz. 20. Wymagana książeczka zdrowia.
Tel. 515-633-682
Zatrudnię kierowce kat. C+E
w transporcie miedzynarodowym. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o prace,jazda z zachowaniem czasów pracy.
Tel. 785-254-775
Zatrudnię energiczną osobę do
prasowania na szwalni (najlepiej
z doświadczeniem w pracy na
szwalni lub do przyuczenia).
Tel. 691-160-984
Praca w remontach Bełchatów i
okolice.
Tel. 726-325-664
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
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Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810
Skup samochodów do
wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

Przegląd Bełchatowski

ZATRUDNIĘ:
- Pomocnika wulkanizatora
- Mechanika samochodowego
Doświadczenie w zawodzie
mile widziane
Umowa o pracę.
CV kierować na mail:
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KOREPETYCJE
Matemetyka -korepetycje wszystkie poziomy matury.
Tel. 519-744-689
Pomoc w nauce czytania i pisania.
Tel. 664-191-977

Szuka sz
pracy?

oponex.belchatow@euromaster.pl

USŁUGI
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165, 44/632-45-55
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664

Wszystkie prace ogrodowe,
koszenie, zakładanie nowych
odrodów i trawników,
przycinanie drzew, krzewów
oraz inne prace ogrodowe.
Tel. 537-673-747

Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793

Jezyk niemiecki - korepetycje. Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 695-205-055

SKUP AUT

NAJLEPSZE CENY

Mamy dla Ciebie pracę!
Chcesz pracować w międzynarodowej firmie handlowej?
Chcesz dobrze zarabiać i mieć możliwość awansu?
Aplikuj już dziś do naszego marketu
przyul.
ul.Wierusza-Kowalskiego
Budryka 69
w Bełchatowie
Suwałkach przy
2
na stanowisko: Młodszy Sprzedawca/Kasjer.
Wejdź na stronę
www.kariera.kaufland.pl,
wyślij swoją aplikację i dołącz do naszego zespołu!
Czekamy właśnie na Ciebie!
szczegółów pod
pod nr.
nr. tel.
tel. 87/562-73-00
44/ 633 81 00
Więcej szczegółów

1ZŁ ZA 1KG

www.ogloszeniabelchatow.pl

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, zakładanie trawników, wymiana podłoża, wertykulacja, areacja. Koszenie trawy, przycinanie
drzew, formowanie iglaków, nasadzenia roślin, rabaty kwiatowe,
pielenie i inne nietypowe prace w
ogrodzie. Przygotowanie ogrodu
do zimy.
Tel. 668-174-280

Nauczyciel j. angielskiego
j. niemieckiego oferuje:
Usługi stolarskie, schody drewnia- indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje.
ne, balustrady drewniane,
drzwi, sztachety, zadaszenia i ta- Wszystkie poziomy nauki, w tym
również małe dzieci i maturzyści,
rasy drewniane.
osoby planujące wyjazd do pracy
Tel. 609-570-374
za granicę. Zapewniam indywidualne podejście do ucznia, profeBalustrady,
sjonalizm i dobrą cenę. Możliwość
Bramy,
dojazdu do ucznia.
Ogrodzenia kute i ze stali nieTel. 797-344-972
rdzewnej.

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

gotówka od ręki

ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

tel. 888-460-461

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

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)

wejdź na

www.ddbelchatow.pl

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

na nowym,
bełchatowskim
portalu internetowym

74567, w treści wpisując

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

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

