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

Bezbolesne tanie poranki
znieczulenie komputerowe

materiał + usługa

Wielki pożar w Zelowie
strawił halę tamtejszych
zakładów przetwórstwa
oleju. Straty ﬁnansowe
są ogromne – dokładne
kwoty są w trakcie szacowania.
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Liczą straty po
pożarze w Zelowie

19 stycznia w godzinach popołudniowych wybuchł pożar w
zakładzie przetwórstwa oleju
przy ul. Żeromskiego w Zelowie. Zapaliły się dwa zbiorniki
97-400
Pi³sudskiego 15
z olejem o objętości
50Be³chatów,
m szetel./fax.
44hali
635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
ściennych każdy
oraz część
produkcyjnej. Prawdopodobnie
przyczyną pożaru było rozszczelnienie się butli gazowych,
które stały w hali. Ogień objął około 8 tys. m2 powierzchni
zakładu. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja przebywających tam pracowników.
Jedna osoba z poparzeniem rąk
została przewieziona do bełchatowskiego szpitala. Jej życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.

Innowacyjna metoda bezbolesnego le
Zakład produkcyjny doszczętnie spłonął. W działaniach
ratowniczo-gaśniczych
trwających ponad 22 godziny
www.oss-dent.pl
udział wzięły
92 zastępy straży
pożarnej, w tym 265 strażaków
z Państwowej Straży Pożarnej
z województwa łódzkiego oraz
z województwa mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego
oraz druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnej z powiatu bełchatowskiego. W chwili obecnej
sprawę bada prokuratura. 

8% VAT

bez borowania i znieczulenia!

fot. archiwum KWPSP w Łodzi

DACHY
HURTOWNIA
BAAARDZO
ATRAKCYJNE...
...CENY

www.mluksus.com.pl

PPHU mLUKSUS
Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000
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W Bełchatowie ma powstać dworzec PKS z prawdziwego zdarzenia. W wyborze odpowiedniego miejsca pomogą mieszkańcy.

wieści z miasta

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wybiorą miejsce dla dworca

W którym miejscu w Bełchatowie powinien zostać wybudowany dworzec PKS? Prezydent

prezydent Mariola Czechowska.

Prezydent Czechowska zapewnia, że temat lokalizacji
Swoje propozycje lokali- dworca jest wciąż otwarty. Podzacji dworca władze miasta czas konsultacji mieszkańcy
przedstawiły podczas konfe- będą mogli opowiedzieć się za
rencji prasowej, która odby- jedną z przedstawionych proła się 23 stycznia. Pod uwagę pozycji, bądź przedstawić włabrane były przede wszystkim sną. - Jestem przekonana, że
tereny będące własnością Mia- podczas konsultacji uda nam
sta. Mowa o gruntach przy ul. się wypracować takie rozwiąCzaplinieckiej w rejonie szpita- zanie, które będzie satysfakla, terenie obecnego parkingu cjonować wszystkich zarówno
na os. Dolnośląskim przy bloku mieszkańców jaki i przewoźni201 oraz nieopodal stacji paliw ków – dodaje prezydent Czeprzy Al. Włókniarzy. Rozwa- chowska.
żana jest i czwarta lokalizacja
– pomiędzy Galerią Olimpia, a
Niezależnie od lokalizacji,
nasypem kolejowym. -Biorąc nowy dworzec PKS ma posiapo uwagę fakt, że w przyszłości dać kilka stanowisk odprawy
w tej okolicy mógłby również autobusów, miejsca parkingowe
powstać dworzec PKP, jest to dla podróżnych oraz budynek,
dogodna lokalizacja. Problem w którym będzie funkcjonopolega na tym, że grunty te są wać kasa biletowa, toaleta czy
własnością prywatną. Przed punkt gastronomiczny. Zgodzgłoszeniem tej lokalizacji pod nie z założeniem koszty budoobrady mieszkańców musieliwy dworca ma ponieść miasto,
byśmy podjąć rozmowy z właMariola Czechowska zapowie- temat. Już w lutym mają się odale partycypować w nich będzie
ścicielem o ewentualnej zamiarównież Starostwo Powiatowe
działa, że mieszkańcy będą mo- być w tej sprawie konsultacje
nie czy sprzedaży ziem – mówi
w Bełchatowie. 
gli wyrazić swoje opinie na ten społeczne.

Ferie zimowe w Bełchatowie

osoby indywidualne będą mogły uczestniczyć m.in. w warsztatach z grafiki artystycznej i
poznać wiele fantastycznych
metod druku. Przewidziane są
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne ferie zimowe. Przez dwa tygodnie – od 2 do 13 lutego dzieci i także lekcje w scenerii wystamłodzież będą korzystać z zimowego wypoczynku. Bełchatowskie placówki kulturalne, sportowe oraz wy „dawnej kuchni”. Podczas
szkoły zadbają o to, aby ich przerwa od nauki była równie beztroska i radosna, co twórcza i ciekawa. tych zajęć młodzi bełchatowianie poznają dawne przedmioty
Zajęcia w szkołach
przygotują ceramiczną biżu- ułatwiające przygotowanie poterię. Drugi tydzień upłynie trwa ówczesnym gospodyniom
Blisko 50 tys. zł magistrat
na muzycznych zajęciach dla
oraz sami wykonają deskę do
planuje przeznaczyć na różnomłodzieży z cyklu „Session
rodne zimowe zajęcia, które
Jam Session” oraz tanecznych krojenia. W programie są rówbędą się odbywać w szkołach.
warsztatach z hip-hopu i street nież warsztaty walentynkowe
Przez dwa tygodnie ferii uczniodance. MCK zaprasza uczniów oraz zajęcia muzyczne, na któwie miejskich szkół nie będą
również na grę w przestrzeni rych uczestnicy sami wykonają
mogli narzekać na nudę. To z
Ekspozycji PGE Giganty Mocy
myślą o nich placówki prowapn. „Poszukiwacze GIGAskar- współczesne wersje prostych
instrumentów ludowych. Zapidzone przez miasto - wszystkie
bów”.
podstawówki oraz PG nr 3, 4 i
sy na warsztaty przyjmowane
5 przygotowały wiele atrakcji.
Biblioteka na ferie
są przez pracowników muzeum
Oprócz zajęć takich, jak gry i
pod numerem tel 44 633-11-33.
zabawy ruchowe, zajęcia sporBiblioteka to nie tylko książtowe i świetlicowe, organizatoki i czasopisma. Przekonają
rzy ferii w szkołach planują wyjsię o tym dzieci, które wezmą
Ferie na sportowo
ścia na lodowisko miejskie, do
udział w zajęciach przygotokina, wyjazdy na basen czy na
wanych przez placówkę. TeW czasie ferii na młodych
Wawrzkowiznę i do Nadleśnicgorocznym feriom w głównym
bełchatowian
będą czekać licztwa Bełchatów. Uczniowie będą
oddziale biblioteki będzie tomogli także skorzystać z dodatwarzyszyć hasło „Zimowe po- ne zajęcia sportowe w szkołach.
kowej oferty - wyżywienia. Każdróże po misiowej literaturze”. Przez cały okres trwania zimoda szkoła zaprasza uczniów do
W programie m.in. głośne czy- wej przerwy czynne będzie rówwzięcia udziału w przygotowatanie książek tj. „Miś zwany
nych zajęciach. Szczegółowych
Padingtonem”, „Bajki Misia nież miejskie lodowisko przy ul.
informacji, na temat oferty zaUszatka” czy „Cztery pory roku Edwardów 8. Miłośnicy łyżew
jęć realizowanych podczas ferii,
z Kubusiem Puchatkiem”. Nie mogą korzystać z obiektu sieudzielają pracownicy poszczezabraknie tematycznych zajęć dem dni w tygodniu w godz.
gólnych szkół.
plastycznych oraz twórczych
9:00 - 20:30. W przypadku obeczabaw z wykorzystaniem nowoZimowa oferta MCK
czesnych technologii multime- ności grupy zorganizowanej
dialnych. Zajęcia będą się od- wejścia dla klientów indywiduWarsztaty plastyczne, artybywać także w filiach placówki alnych również będą możliwe, z
styczne, muzyczne, a także gry
(poza filią na os. Binków, gdzie
zaznaczeniem, iż grupy zorgai zabawy - tak w kalejdoskozaplanowano remont). Także w
powym skrócie można opisać
nich na dzieci czekają atrakcyj- nizowane posiadają pierwszeńprogram MCK na zbliżające się
ne zabawy, konkursy oraz zaję- stwo korzystania z wypożyczalferie zimowe. W pierwszym tycia plastyczne i edukacyjne.
ni łyżew.
godniu zimowego odpoczynku
dzieci i młodzież będą mogły
Warsztaty w Muzeum
Szczegółowy harmonogram
m.in. wziąć udział w zajęciach z
tancerzami z grupy „Progress”,
Podczas ferii różnorodne za- zajęć w poszczególnych plaa także nauczą się wykonywać
jęcia proponuje dzieciom i mło- cówkach kultury i sportu znajobrazki w technice decoupadzieży także bełchatowskie mu- duje się na stronie www.belchage sospeso, czy własnoręcznie
zeum. Grupy zorganizowane i
tow.pl 
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Od lipca MZK podwiezie za darmo
Wszystko wskazuje na to, że od lipca bieżącego roku pasażerowie miejskich autobusów zwolnieni zostaną z opłat za przejazdy. Darmowa komunikacja dotyczyć będzie wszystkich kursów, a nie tylko linii nr 2, o której
mowa była na początku.

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie.
Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 55 A położony w budynku
w os.Żołnierzy POW 8 o powierzchni użytkowej 23,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, usytuowanym na działce nr 180 o pow. 0,0647 ha w
obrębie 10 m. Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywane jest prawo użytkowania wieczystego ułamkowej części
wyżej opisanego gruntu określone stosunkiem 2388/532127 oraz udział w częściach
wspólnych budynku wynoszący 2388/532127.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na XI piętrze, składa
się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Cena wywoławcza – 59 504,00 zł. w tym:
wartość prawa własności ułamkowej części gruntu – 397,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 10:15 w sali
nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1.
Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu
opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (0-44) 733-51-78.

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA OGŁASZA
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie.
przyszłości.
Darmowa
komunikacja
była jednym z punktów programowych Marioli Czechowskiej
w listopadowej kampanii wyborczej. Zdania co do słuszności wprowadzenia bezpłatnych
przejazdów MZK-a są podzielone. Zwolennicy twierdzą, że ten
pomysł pomoże odkorkować
miasto i odbije się pozytywnie
na portfelach osób mniej majętnych, nie posiadających sa-

Restauracja - Sala Weselna
mochodów. Przeciwnicy jednak
przekonują, że mieszkańcy nie
zrezygnują z jazdy własnymi samochodami, na rzecz bezpłatnych MZK-a, a jedynym rozwiązaniem na upłynnienie ruchu
jest budowa nowych dróg.
Jak pomysł bezpłatnej komunikacji miejskiej sprawdzi
się w Bełchatowie, będziemy
mogli przekonać się już w drugim półroczu 2015r 

Będzie powtórka wyborów
do Rady Powiatu Bełchatowskiego?

W grudniu ubiegłego roku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął protest wyborczy złożony przez KWW Razem Jarosława Brózdy. Ówczesny kandydat na prezydenta domaga się bowiem unieważnienia
wyborów samorządowych do Rady Powiatu Bełchatowskiego.

Cena wywoławcza – 111 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 10:30
w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie
przy ul.Kościuszki 1.
Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu
opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (0-44) 733-51-78.

Balu
Andrzejkowego

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA OGŁASZA
CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową
częścią gruntu położonego w Bełchatowie.
Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku
przy ul.Św. Barbary 2 o powierzchni użytkowej 35,00 m2 wraz z
pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,10 m2, usytuowanym na działce
nr 362/1 o pow. 0,3781 ha w obrębie 14 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywana jest ułamkowa część wyżej opisanego gruntu określona
stosunkiem 3710/494075 oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący
3710/494075.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na VI piętrze, składa
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i dwóch przedpokoi.

wkrótce informacje
na temat

ich powtórzenia.
Dziś znamy pierwsze decyzje sądu, który podjął się dokładniejszego zbadania sprawy. W chwili obecnej wszystkie
urzędy z powiatu bełchatowskiego mają obowiązek złożyć
w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim karty do
głosowania, zarówno te z głosami ważnymi, jak i nieważnymi .
3 lutego odbędzie się rozprawa,
na której sąd rozstrzygnie czy
Wybory do Rady Powiatu Bełchatowskiego będą powtórzone.
Jeśli sąd uzna protest za

Szczegóły dotyczące organizowanego przetargu dostępne są w ogłoszeniu
opublikowanym na stronie internetowej www.belchatow.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (0-44) 733-51-78

 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

‘K

Cena wywoławcza – 85 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu
16 lutego o godz. 10:45 w sali nr 316 (II piętro)
Urzędu Miastaw Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:
Według Jarosława Brózdy
głosowanie powinno być powtórzone, ze względu na błędne
wydrukowanie kart do głosowania. W kilkunastu komisjach
obwodowych nie było na nich
listy kandydatów do Rady Powiatu Bełchatowskiego startujących z jego komitetu wyborczego. Zamiast ich nazwisk
na kartach widniały podwójne
listy kandydatów PO oraz Ziemi Bełchatowskiej. Jarosław
Brózda w sumie złożył aż osiem
protestów wyborczych, z czego
sześć dotyczy unieważnienia
wyborów do Rady Powiatu oraz

przyjêcie we
z poprawin
tylko 160z³/

wolne terminy 2015 i 2016!

wieści z miasta

zasadny, to możemy spodziewać się powtórki częściowej lub
całościowej wyborów do Rady
Powiatu, a to może potencjalnie zmienić układ sił w powiecie. Obecnie natomiast ciężko
stwierdzić jaki będzie wynik
zleconej kontroli i ponownego
przeliczenia kart. 

Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku
przy ul.Turkusowej 3 o powierzchni użytkowej 44,86 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,41 m2, usytuowanym na działce nr
372/1 o pow. 0,1215 ha w obrębie 14 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywana jest ułamkowa część wyżej opisanego gruntu określona
stosunkiem 4827/110044 oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący
4827/110044.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na IV piętrze, składa
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Jak informują władze miasta, jedną z planowanych zmian
budżetowych na rok 2015 będzie wprowadzenie bezpłatnej
komunikacji. Według obliczeń
magistratu cała inwestycja
kosztować będzie ok. 400 tys.
zł., biorąc pod uwagę okres
darmowych kursów od lipca
do końca grudnia 2015 roku. W
planach są porozumienia z pobliskimi gminami, by również
one dokładały się do darmowych przejazdów, które mają
być dostępne dla wszystkich,
nie tylko mieszkańców Bełchatowa.
Przy okazji przedstawiania
zmian budżetowych poinformowano również o rezygnacji
z przygotowania dokumentacji
projektowej inwestycji, jakimi
miały być budowa łącznika między ul. Przemysłową a rondem
Hallera przy os. Binków oraz
budowa ścieżki rowerowej między Zamościem a al. Jana Pawła II. Zdaniem prezydent Czechowskiej przedsięwzięcia te są
zbyt kosztowne i z przyczyn finansowych obecnie niemożliwe
do wykonania, co nie oznacza,
że nie zostaną zrealizowany w
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Mammograﬁa Bełchatów pamięta o powstańcach

dla bełchatowianek

Mieszkańcy Bełchatowa uczcili 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości odbyły się w niedzielę, 25 stycznia br.

wieści z miasta

Jak twierdzą specjaliści, badanie mammograficzne to najskuteczniejsza metoda wykrywania początkowych objawów
raka piersi. Regularna kontrola
i profilaktyka umożliwia wczesne wykrycie zmian nowotworowych i pozwala na ich niemal
100% wyleczenie. Badania organizowane przez miasto będą realizowane w ramach „Programu
Profilaktyki Raka Piersi”, który
finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
-Badania profilaktyczne takie jak mammografia są jedyną
gwarancją zachowania zdrowia
i życia. Jednak wiele kobiet nie
zdaje sobie wciąż sprawy z ich
znaczenia i zgłasza się do specjalistów zbyt późno. Mam nadzieję, że poprzez całoroczny
cykl bezpłatnych mammografii
w naszym mieście dotrzemy
do jak największej liczby beł-

chatowianek – mówi Mariola
Czechowska, Prezydent Miasta
Bełchatowa.
Po raz pierwszy w tym roku
specjaliści z NZOZ Medica z
Łodzi przebadają bełchatowianki 2 lutego. Mobilny gabinet będzie ustawiony na placu
Narutowicza przy Miejskim
Centrum Kultury w godz. 9:0017:00. Co ważne, z badań finansowanych przez NFZ będą mogły skorzystać panie w wieku od
50 do 69 lat, u których w ciągu
ostatnich dwóch lat nie była
przeprowadzana refundowana
mammografia.
Warto zaznaczyć, że badania będą się odbywać przez cały
rok – mammobus odwiedzi nasze miasto łącznie 17 razy. Terminy wszystkich mammografii
w Bełchatowie są już dostępne
na stronie www.belchatow.pl 

fot. Grzegorz Młynarczyk

www.ogloszeniabelchatow.pl

Miasto organizuje kolejną serię bezpłatnych badań mammograﬁcznych. Mobilny gabinet wyposażony w specjalistyczny sprzęt odwiedzi Bełchatów łącznie 17 razy w 2015 roku. Pierwsza okazja
na badania już 2 lutego.

Mszą Św. w intencji poległych powstańców z 1863 roku,
która odbyła się w kościele pw.
Wszystkich Świętych w Grocholicach, bełchatowianie upamiętnili 152. rocznicę styczniowego
zrywu narodowościowego. Tradycyjnie, tuż po nabożeństwie
zgromadzeni przeszli na stary
cmentarz w Grocholicach, gdzie
znajduje się mogiła powstańców.
Uczestników pochodu prowadziła kolumna złożona z członków bełchatowskiego Związku
Strzeleckiego „Strzelec” – OSW
JS 1001 – organizatorów uroczystości. Obchody zakończyły się
złożeniem kwiatów na grobie
powstańców przez przedstawicieli władz samorządowych, Senatora Rzeczpospolitej Polskiej
Wiesława Dobkowskiego z mał-

Dla małych bełchatowian
W nowym roku szkolnym 2015/2016 w miejskich placówkach na najmłodszych bełchatowian
będzie czekać ponad
sześćdziesiąt oddziałów
przedszkolnych i klas „zerowych”. Z myślą o pierwszoklasistach w miejskich
szkołach podstawowych
ma powstać 35 oddziałów.
Prezydent miasta uwzględniając obecną sytuację demograficzną Bełchatowa, zdecydo-

wała, że w przyszłym
roku szkolnym w
dziewięciu miejskich
przedszkolach
ma
funkcjonować 48 oddziałów.
Najwięcej
ma się ich znaleźć w
Przedszkolu Samorządowym nr 9 – aż
7, po 6 oddziałów
powstanie w przedszkolach nr 1 i 7. Z
kolei w przedszkolach nr 2, 3, 4 oraz 5
i 6 utworzonych będzie po 5 grup. W placówce w Grocholicach mają powstać 4 oddziały przedszkolne.
Łącznie miejsce w publicznych

placówkach znajdzie kilkaset
dzieciaków. Rodzice maluchów
będą mogli skorzystać także z

żonką, przedstawicieli organizacji, uczniów oraz mieszkańców.
Bełchatowianie upamiętnili
powstańców styczniowych także w sobotę 24 stycznia. Tego
dnia w strzelnicy pneumatycznej „Sokolik” odbyły się I Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa
Turczynowicza”. Udział w nich
wzięło 64 zawodników, w konkurencjach karabin oraz pistolet pneumatyczny. Rywalizacja
była zacięta, lecz przebiegła w
miłej i sportowej atmosferze.
Tuż przed rozpoczęciem strzeleckich zmagań historyk Łukasz
Politański przybliżył zgromadzonym powstańczą działalność
Józefa Turczynowicza, który pochodził z okolic Bełchatowa.
Wyjątkową okazję do oddania hołdu walczącym w stycz-

niu 1863 r. bełchatowianie będą
mieć również 1 lutego. Tego
dnia odbędzie się XV Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców
Styczniowych
organizowany
tradycyjnie przez Regionalne
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne. Patronat Honorowy
nad wydarzeniem objęła prezydent Mariola Czechowska.
Zadaniem uczestników Marszu
będzie pokonanie 14 kilometrowej trasy od Parzna przez
Groble, Kluki, Kaszewice aż
do Kurnosa. Ten wybór nie jest
przypadkowy. To właśnie chłopi z tych terenów w 1863 roku
byli aktywnymi uczestnikami
Powstania Styczniowego. Warto
także wspomnieć, że w Parznie
i Kaszewicach do dziś znajdują
się powstańcze groby. 

oferty bełchatowskich przedszkoli niepublicznych dotowanych przez miasto. Od 1 września będą one mogły zapewnić
miejsce dla 668 dzieci.
Oddziały wychowania
przedszkolnego mają
powstać także w miejskich szkołach podstawowych. Łącznie będzie to 13-14 klas „0”.
Ostateczna ich liczba
będzie jednak zależeć
od przebiegu rekrutacji w każdej z placówek
oświatowych.
-Liczba miejsc w
naszych przedszkolach
publicznych, w połączeniu z dotowanymi
przez miasto przedszkolami
niepublicznymi oraz oddziałami zerowymi w szkołach pod-

stawowych pozwala na poczucie pewności, że na rok szkolny
2015/2016 będziemy w stanie
przyjąć do przedszkola praktycznie każde zgłoszone dziecko
– mówi prezydent Mariola Czechowska.
W roku szkolnym 2015/2016
spełnienie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci urodzone
w 2009 r. i w II połowie 2008 r. Z
dniem 1 września br. swoją przygodę z nauką w pierwszej klasie
rozpocznie również ponad tysiąc młodych bełchatowian. Z
myślą o nich w miejskich szkołach podstawowych ma powstać
35 oddziałów. Pamiętać też trzeba o działającej od września ub.
Niepublicznej Szkole Podstawowej, która również jest dotowana przez miasto. 
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Mały procent z dużymi możliwościami
Konferencją prasową w starostwie rozpoczęła się trzecia edycja akcji pod hasłem „1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bełchatowskiego”. Na konferencji
obecny był Waldemar Wyczachowski, Starosta Bełchatowski, Grzegorz Gryczka, wicestarosta, Monika Selerowicz, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele trzech organizacji z terenu powiatu, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.
- Przedstawicielom organizacji pozarządowych należy się
duży szacunek za zaangażowanie
na rzecz lokalnych społeczności,
za pracę, którą wykonują dla nas
wszystkich – powiedział starosta
Waldemar Wyczachowski. - Nasza
akcja popularyzująca przekazywanie jednego procenta podatku
dla organizacji pozarządowych,
działających w naszym powiecie,
ma za zadanie zwiększyć ilość
środków do ich dyspozycji. Wykonywanie zadań statutowych,
służących nam, mieszkańcom,
będzie wówczas lepsze, łatwiejsze
i szersze. Prosimy podatników o
odpis na jedną z czternastu organizacji z terenu powiatu.

- Starostwo wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, czego przykładem
jest ta akcja, ale mamy już także
plany kolejnych działań. Chcemy
rozpocząć konsultacje społecz-

ne z organizacjami podczas cyklicznych spotkań – powiedział
wicestarosta Grzegorz Gryczka.
- Pierwsze spotkanie ze wszystkimi organizacjami planujemy
2 lutego o godzinie 16.00 w budynku starostwa. Naszym celem
jest współpraca na najwyższym
poziomie i wspólne działania na
rzecz mieszkańców.
- Dwa lata temu Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę dotyczącą podjęcia działań
promujących akcję „1% podatku
dochodowego na rzecz organi-

zacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego”
- powiedziała Monika Selerowicz,
pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. - Starostwo sfinansowało
druk ulotek i plakatów informujących o celach akcji. Przeprowadzona kampania przyczyniła
się do pogłębienia świadomości
mieszkańców powiatu bełchatowskiego w zakresie możliwości
dokonywania odpisu 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym
działających w najbliższej okolicy,

- Nasze stowarzyszenie skupia 50 członków i działa od 10 lat
– powiedziała Lidia Szymańska,
reprezentująca Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie. - Naszą działalność finansujemy ze składek członków i
wpływów z 1% podatku. Za 2014
rok otrzymaliśmy z tego tytułu
4.200 złotych. Dzięki temu możemy działać, w szczególności we
wspomaganiu
merytorycznym
i finansowym lokalnych drużyn
harcerskich. Naszą sztandarową
akcją są kolonie letnie nad morzem, na które zabieramy dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Co roku w grudniu przygotowujemy także 80 paczek dla
potrzebujących. Dziękujemy za
dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do przekazywania 1 procenta podatku.

Kleszczów drugim Uniejowem
Wszystko wskazuje na to, że w Kleszczowie doczekają się budowy basenów geotermalnych obok
obecnego kompleksu Solpark.
W ciągu najbliższych lat prawdopodobnie wyczerpią się złoża węgla brunatnego, wydobywanego przez kopalnię na terenie najbogatszej gminy
w Polsce, co wiąże się z ucięciem wielkich sum podatkowych płaconych przez kopalnię. Kleszczów
myśli więc jak zadbać o przyszłe atrakcje regionu.
Głównym pomysłem jest rozwój turystyki i rekreacji.
Kleszczów bowiem, obok Uniejowa ma słynąć z basenów geotermalnych.

Wypełniając zeznanie podatkowe wskazujemy organizację,
której chcemy przekazać 1% podatku, wpisując w określonych
rubrykach jej pełną nazwę i numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ostatnią rzeczą
jest wyliczenie sumy, którą przekazujemy. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego,
wynikającego z zeznania podatkowego. Pieniądze - 1% podatku
należnego - na konto wybranej
organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku
podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 

nomicznych. Jedna z koncepcji
zakładała budowę planetarium,
inna skatepark i korty do tenisa. Wszystkie trzy przekraczają
jednak możliwości finansowe
gminy. Każda z tych inwestycji
wyniosłaby ok. 400 mln zł. W grę
więc wchodzi budowa samych
basenów termalnych na terenie
Solparku.
Odbyły się również pierwsze
rozmowy władz Kleszczowa z
kopalnią na temat planów utworzenia wielkiego jeziora w miejscu dzisiejszej odkrywki. Będzie
to jeden z najgłębszych zbiorników wodnych w Polsce, oferujący turystom liczne plaże i porty
jachtowe. Prace przy kształtowaniu jeziora powstaną po zakończeniu wydobycia węgla. 

wieści z powiatu

Kleszczowskie termy początkowo zaprezentowano w trzech wariantach. Przewidywały one m.in. budowę hoteli, basenów termalnych czy lokali gastro-

- Ludzie z roku na rok przekonują się, że przekazywane przez
nich środki w ramach 1 procenta
organizacje pożytecznie wykorzystują – dodał Grzegorz Kozubowicz z OSP Szczerców, która
w tym roku obchodzi jubileusz
110-lecia istnienia. - Nasza jednostka te pieniądze przeznacza
na
szkolenie
młodzieżowych
drużyn pożarniczych z jednostek
całej gminy Szczerców oraz na
funkcjonowanie orkiestry.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Wykaz organizacji pożytku
publicznego z terenu powiatu
bełchatowskiego znajduje się na
stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

przyczyniła się też do wzmacniania wizerunku organizacji pozarządowych z naszego terenu, jako
podmiotów zaangażowanych w
rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wpływających na rozwój regionu. Wiele z organizacji
zainteresowało się możliwością
uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

- Jeden procent przekazywany przez podatników wykorzystujemy na codzienną rehabilitację
67 dzieci z różnymi schorzeniami,
które mamy pod opieką w naszej
placówce, jak i również ,jako tzw.
wkład własny, w projektach przez
nas realizowanych – powiedziała Kinga Siewierska ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. - W 2013 roku uzyskaliśmy
z 1 procenta 23 tysiące złotych,
ale, niestety, są to i tak środki
niewystarczające w stosunku do
naszych potrzeb.

reklama

www.ogloszeniabelchatow.pl
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W rundzie zasadniczej PlusLigi do rozegrania pozostało już tylko pięć kolejek. W najbliższej siatkarze PGE Skry podejmą w bełchatowskiej hali „Energia” drużynę Transferu Bydgoszcz. Spotkanie to odbędzie się w sobotę, a
Zwycięstwa za komplet punktów m.in. z AZS-em jego początek zaplanowano na godzinę 18:00.
Politechniką Warszawską, Cerrad Czarnymi Radom i Effectorem Kielce, przy potknięciach najgroźniejszych rywali, pozwoliły PGE Skrze powrócić na szczyt ligowej tabeli.

znowu liderem!

Postawa bełchatowian w
ostatnich pojedynkach może
się podobać. Przecież nie walczyli z samymi outsiderami.
Cerrad Czarni Radom przyjechali 17 stycznia do Bełchatowa, walczyć o punkty, które
są im niezbędne by utrzymać
miejsce dające prawo gry w fazie play-off. W dwóch z trzech
rozegranych setów praktycznie
do końca walczyli jak równym
z równym i pokazali, że są drużyną, która może jeszcze sporo
namieszać. To co nie udało im
się w meczu z żółto-czarnymi
ziściło się tydzień później w
Rzeszowie, gdzie urwali punkt
faworyzowanej Asseco Resovii.
Kampa, Oivanen , Westphal czy

Pliński – to nie są przypadkowi
siatkarze. Tym bardziej trzeba
Walka o rozstawienie przed
docenić wygraną za komplet
fazą
play-off wkracza w decyoczek. Zwłaszcza z perspektydującą
fazę. Dla podopiecznych
wy tego co wydarzyło się kilka
Miguela Falasci nie będzie to
dni później na „Podpromiu”.
łatwy okres. Przed żółto-czarnymi między innymi wyjazdowe
Najlepszym
zawodnikiem
potyczki z LOTOS-em Treflem
meczu (MVP) z radomianami
Gdańsk i Asseco Resovią Rzezostał wybrany kapitan Maszów, czyli z zespołami, które
riusz Wlazły. Znak to, że prowciąż biją się z bełchatowianami
blemy zdrowotne są już za poo pierwsze miejsce na koniec zapularnym „Szamponem’, a i
sadniczej części zmagań. Wczedroga do tej najwyższej formy
śniej jednak, bo już w sobotę 31
nie jest długa. Cieszy także to,
stycznia, przed Mariuszem Wlaże ponownie na parkiecie widzi- złym i spółką bardzo istotna pomy kolektyw, który jest głodny tyczka z Transferem Bydgoszcz.
zwycięstw i jest zdeterminoPo ostatnich występach druwany także w starciach z tymi żyny prowadzonej przez Vitala
teoretycznie słabszymi. Kibice Heynena można być pewnym, że
PGE Skry na ostatniej prostej nie będzie to dla siatkarzy z Bełsezonu zasadniczego mogą być chatowa spacerek. Transfer po
więc optymistami.
dwudziestu jeden seriach spotkań zajmuje wysoką, czwartą
Na pięć kolejek przed koń- pozycję w ligowej stawce. Teocem żółto-czarni otwierają li- retycznie bydgoszczanie wciąż
gową tabelę z dorobkiem pięć- mają szansę na zajęcie pierwszedziesięciu dwóch oczek. Asseco go miejsca. Ich strata do lidera, a
Resovia punktów ma tyle samo, więc PGE Skry, to obecnie tylko
ale jedno zwycięstwo na kon- sześć oczek. W minionej kolejce
cie mniej. Dalej, już ze stratą ekipa z Bydgoszczy uporała się
czterech oczek, LOTOS Trefl z rewelacyjnym Cuprum Lubin,
Gdańśk. 
a wcześniej z BBTS-em BielskoB.B. Biała i AZS-em Częstochowa.

Potrafiła wywalczyć też punkt
na trudnym terenie w Gdańsku.
O sile przyjezdnych stanowią przede wszystkim trzej byli
siatkarze klubu z Bełchatowa, a
więc rozgrywający Paweł Woicki,
atakujący Jakub Jarosz i przyjmujący Konstantin Cupković.
To głównie oni ciągną ten bydgoski wózek. Ze znakomitym jak
dotychczas wynikiem, co dobrze
widać po tabeli PlusLigi, gdzie
za ich plecami są obecnie między innymi Jastrzębski Węgiel i
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.
To zapowiada nam wielkie
emocje podczas sobotniej potyczki w hali „Energia”. Może
to być jedno z ciekawszych
spotkań ligowych jakie zostanie rozegrane w Bełchatowie w
obecnym sezonie. Faworytem
tej rywalizacji są jednak zawodnicy PGE Skry, który są przecież
liderem zmagań o Mistrzostwo
Polski. To oni zagrają przed
swoją publicznością, w doskonale sobie znanej hali. Poza tym
żółto-czarni mają w swoich szeregach większe indywidualności.
Wlazły, Winiarski, Conte, Uriarte
– próżno szukać tak dużych nazwisk po drugiej stronie siatki.

Na poszczególnych pozycjach
nie ma choćby jednego siatkarza Transferu, który miałby
miejsce w wyjściowym składzie
bełchatowian. Nie można też
zapominać o wyniku pierwszego
spotkania. Wlazły i jego koledzy
nie oddali w Bydgoszczy nawet
seta. Choć trzeba przyznać, że w
dwóch pierwszych gospodarze
tamtego spotkania walczyli jak
lwy i przegrywali na przewagi.
Tak czy inaczej w sobotę nie powinno zabraknąć emocji i dobrej
jakości sportowej, czyli rzeczy,
których kibice oczekują od spotkań z udziałem PGE Skry.
Pojedynek z Transferem
Bydgoszcz będzie przedostatnim jaki podopieczni Miguela
Falasci rozegrają u siebie w rundzie zasadniczej PlusLigi. Tym
ostatnim będzie starcie z AZS-em Częstochowa do którego
dojdzie 7 lutego. Informacje o
wejściówkach na te dwa mecze można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej PGE Skry
(www.skra.pl) oraz na wyspie
handlowej klubu w Galerii Olimpia. 
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

W czterech ostatnich kolejkach rozgrywek PlusLigi drużyna prowadzona przez Miguela
Falascę nie straciła nawet jednego seta, dzięki czemu powróciła po kilku tygodniach na fotel
lidera zmagań. To najlepszy dowód na to, że grudniowy dołek
był tylko krótką zadyszką, która w tak długim i intensywnym
sezonie musi zdarzyć się każdemu, a nie bardzo poważnym
kryzysem.

sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

135.000

internetowych kibiców!
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W Lidze Mistrzów bez porażki

W mijającym tygodniu PGE Skra rozegrała swój szósty mecz w tegorocznej
edycji Ligi Mistrzów i odniosła szóste zwycięstwo. Tym razem bezsilny był
Jihostroj Czeskie Budziejowice, który w Bełchatowie nie ugrał nawet seta.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa –
obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmianami) i art. 39 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr
XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2012r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Wtorkowe spotkanie z mistrzem Czech było dla żółtoczarnych bez znaczenia, jeśli
chodzi o pozycję na koniec fazy
grupowej. Podopieczni Miguela
Falasci już wcześniej zapewnili sobie nie tylko awans, ale
i pierwsze miejsce, które daje
rozstawienie w fazie play-off. To
z kolei pozwala ominąć najgroźniejszych rywali – zwycięzców
innych grup – na pierwszym
etapie zmagań w fazie pucharowej.

trzeci set dostarczył większych
emocji. Ostatecznie jednak i on
padł łupem gospodarzy (26:24).
Dwie wcześniejsze partie to odsłony bez historii. Żółto-czarni
wygrywali je 25:17 i 25:13.

Sztab szkoleniowy ośmiokrotnego mistrza Polski postanowił dać tego wieczora szansę dublerom takim jak Aleksa
Brdjović, Maciej Muzaj czy Wojciech Włodarczyk. Obok nich
na parkiecie zameldowali się
Nicolas Marechal, Andrzej Wrona, Srecko Lisinac i Ferdinand
Tille, czyli siatkarze, którzy
również nie byli bardzo eksploatowani w tym sezonie.

Szczegółowe
informacje
o terminie i wejściówkach na
mecz PGE Skry w Lidze Mistrzów powinny pojawić się
krótko po losowaniu na oficjalnej stronie internetowej klubu
(www.skra.pl). 
Tym samym PGE Skra BełB.B.
chatów awansowała do rundy
play-off Ligi Mistrzów z kompletem wygranych i punktów,
tracąc w sześciu kolejkach
zaledwie dwa sety. Oba na
wyjazdach. Lepszym bilansem może pochwalić się tylko
Zenit Kazań, który nie oddał
rywalom nawet jednej partii.
Wszystko wskazuje na to, że to
właśnie rosyjski potentat – obchodzący w tym roku piętnastą
rocznicę założenia klubu – będzie organizatorem turnieju finałowego. Oficjalna decyzja zapadnie w czwartek. W tym dniu
poznamy także drabinkę playoff, a więc rywali PGE Skry na
tym etapie rozgrywek.

Przed pierwszym gwizdkiem
sędziego można było mieć wątpliwości czy to eksperymentalne zestawienie bez trudu poradzi sobie z Czechami. Szybko
zostały one jednak rozwiane.
Bełchatowianie niepodzielnie
panowali na parkiecie. Jedynie

Już dziś wiadomo, że kogokolwiek by nie wylosowano,
to mecze fazy pucharowej Ligi
Mistrzów bełchatowianie rozegrają w łódzkiej Atlas Arenie.
Termin pierwszych spotkań to
10-12 lutego. Rewanże odbędą
się tydzień później.

sport
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w dniach: od 6 do 26 lutego 2015r.
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Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1 w Sali Radnego. II piętro, pokój nr 316 o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bełchatowa, na adres: ul. Kościuszki 1, 97 – 400 Bełchatów, z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej,
na adres: e – mail: bppb@op.pl.

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska
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Przegląd Bełchatowski

Do klubu z Bełchatowa traﬁł z ogłoszenia. Akurat GKS szukał kierownika i
zamieścił ofertę pracy w lokalnej gazecie. Poszedł na spotkanie, otrzymał
posadę i... został na dłużej. Pracuje w klubie od 11 lat, a blisko od 4 lat w roli
prezesa zarządu. Marcin Szymczyk opowiada Ekstraklasa.org o dzisiejszej
sytuacji PGE GKS, ale też wspomina choćby o tym, jak Orest Lenczyk...
wytargał go kiedyś za ucho.
Akurat wróciłem ze
Stanów
Zjednoczonych. Byłem świeżo
po studiach, miałem
wizę studencką, więc
pojechałem tam zarobić na chleb. To była
dość osobliwa okolica - Góry Białe w stanie New Hampshire,
gdzie na ulicy spotkać
było można... niedźwiedzia - opowiada
prezes zarządu GKS
„Bełchatów” S.A., Marcin Szymczyk. - U nas
jest Straż Leśna, a
tam mieli straż, która
specjalizowała się w
przepędzaniu misiów.
Ale najpierw musiała
przyjechać, więc kilka
razy sprawdziłem się w
sprincie.

Aż do Bełchatowa?
Nie, wróciliśmy do domu tylko
na chwilę, bo w Stanach byłem z
dziewczyną, która dziś jest moją
żoną. Właściwie mieliśmy już dograny powrót do Ameryki, kiedy
trafiłem na ogłoszenie w gazecie, że klub szuka kierownika.
Poszedłem na rozmowę, wygrałem konkurs i dostałem pracę.
Żona do USA poleciała sama.
Natomiast czas tam spędzony
nauczył mnie samodzielności i
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To była dobra szkoła
życia, w pewnym sensie ukształtował mi się tam charakter. I
zapewne również dlatego los pozwolił mi zostać prezesem GKS.

Miał pan plan na siebie?
W pewnym sensie tak. Te studia
bardzo dużo mi pomogły. Byłem
dość młodym człowiekiem, nie
miałem takiego doświadczenia
zawodowego, jakie mam dzisiaj.
Jeśli chcesz coś osiągnąć, sam
musisz zrobić kilka kroków ku
temu, nie można czekać z założonymi rękami aż coś do ciebie

przyjdzie. A potem trzeba mieć
trochę szczęścia. W klubie były
zmiany, więc dostałem propozycję objęcia funkcji dyrektora
sportowego, a po roku prezesa.
Pokonywał pan kolejne szczeble
w klubowej hierarchii. Tak powinno być w każdym klubie, czy
to nie ma znaczenia i prezesem
może zostać ktoś z zewnątrz,
ktoś kto nie ma żadnego doświadczenia w piłce?
Jeżeli do klubu przychodzi menadżer z dużym doświadczeniem na przykład w biznesie,
nie widzę problemu - spokojnie
sobie poradzi. Ze mną było inaczej, nie miałem doświadczenia
w zarządzaniu, natomiast miałem przygotowanie merytoryczne. Wiedziałem jak funkcjonuje
klub od wewnątrz, bo sam robiłem wiele rzeczy, które dziś robią
inni pracownicy. W Bełchatowie
właściciele klubu podjęli ryzyko
związane z zatrudnieniem młokosa w roli prezesa. Każdym
dniem staram się udowadniać
że była to słuszna decyzja.
Słyszałem, że niewielu jest prezesów w Ekstraklasie, którzy
tak dobrze znają różne regulaminy.
Tak może być, w końcu jako kierownik klubu czy drużyny musiałem mieć opanowanych wiele
przepisów. Nie tylko tych dotyczących samej gry. Dziś pewnie
jest z tym już trochę gorzej,
przepisy zmieniają się, ale mam
ten komfort, że kiedy przychodzi
do mnie pracownik odpowiadający za tę działkę, mogę z nim
merytorycznie rozmawiać.
I trudno pana nabrać.
Możliwe, ale nie stawiałbym tak
sprawy. Ja mam do pracowników pełne zaufanie. Znamy się
jak łyse konie - raz, że ja jestem
w klubie już naprawdę długo,
a dwa, że z większością wychowywaliśmy się tutaj razem. Dziś
mieszkam niedaleko stadionu
oraz boisk treningowych i właściwie za każdym razem jak wy-

To znaczy?
W trakcie negocjacji
niektórym zdarza się odlecieć.
Przychodzi do mnie piłkarz, ja
zakładam, że mogę mu zapłacić „X”, a nagle słyszę, że jego
oczekiwania to dwa lub trzy razy
„X”... Do mnie należy rzeczowe
wytłumaczenie piłkarzom dlaczego możemy zapłacić tylko tę
kwotę „X”.
Z którym zawodnikiem było najwięcej kłopotów w pana czasach
w PGE GKS?
Problemów różnego rodzaju
najczęściej dostarczają obcokrajowcy. Wynika to pewnie z
tego, że jednak często pochodzą
z innych kręgów kulturowych.
Flagowym przykładem był Carlo Costly. Grał w kadrze Hondurasu i w drodze powrotnej
do Bełchatowa zdarzało mu się
zaginąć. I to tak na kilka dni. I
to przeważnie, kiedy w Polsce
było zimno. Costly żył trochę
swoim życiem, nic do niego nie
docierało, choć w gruncie rzeczy
był bardzo pozytywną postacią.
Zawsze wyluzowany, wszystko
traktował na zasadzie „maniana”. Do rosołu wciskał dwie cytryny, a do innej zupy pakował
tyle tabasco, że oczy szczypały
(śmiech). Ze swoim zamiłowaniem do kobiet też specjalnie
się nie krył. Innym przykładem
był Mate Lacić. Typowy chłopak z Bałkanów, z charakterem,
hardy, jeden z tych, którzy lubili przyjść na kawę pogawędzić
o piłce. Brate na wszystko miał
swoje spojrzenie, zawsze miał
coś do ciekawego do powiedzenia. Ceniłem go bardzo za ten
jego charakter, na końcu zawsze
potrafiliśmy się dogadać.

Wydawało się, że Kiereś to opcja
tymczasowa dla PGE GKS.
Tymczasem pracuje z zespołem
już naprawdę długo.
Każdy szkoleniowiec musiał jakoś zacząć karierę. Przejął zespół po Pawle Janasie, ale pracował nie tylko u jego boku, bo
podglądał jak zawód wykonują
Rafał Ulatowski czy Maciej Bartoszek. Po prostu przyszedł jego
czas na bycie numerem jeden,
nie chodziło to, że był tańszą
opcją. I ma moje pełne zaufanie.
Zresztą trudno się dziwić, przejął
zespół w beznadziejnej sytuacji,
a mimo wszystko do ostatniej
kolejki walczyliśmy o utrzymanie. Nie udało się, ale Kamil Kiereś udowodnił, że zna się na rzeczy. A już po roku wróciliśmy do
Ekstraklasy. Jeśli przyjrzymy się
ostatnim spadkowiczom, to ilu
klubom to się udało? Jednemu?
Dwóm? Po spadku zazwyczaj
część zawodników opuszcza zespół, inne są realia finansowe,
nie jest łatwo trenerowi w takich
okolicznościach. Krótko mówiąc
- byliśmy na kolanach, byliśmy
totalnie zmasakrowani i nie tylko pod względem sportowym. A
Kamil sobie doskonale poradził,
co więcej - z kilku chłopaków
zrobił piłkarzy, kilku uratował
przed zapomnieniem. To jest
wielka wartość naszego trenera,
u niego zawodnicy robią postęp.
W czasie, kiedy zespół przejmował Kiereś, dużo mówiło się o
tym, że PGE wycofa się ze sponsorowania klubu. Dziś to już
przeszłość, czy wciąż trafiają do
was niepokojące sygnały?
W ostatnim czasie dostarczyliśmy sponsorowi sporo argumentów. Staramy się przesyłać
pozytywną energię zgodnie z
hasłem grupy. Chodzi o to, aby

marka PGE była utożsamiana z
pozytywnymi aspektami sportu
i to się udaje. Najpierw awans do
Ekstraklasy, potem dobra jesień
a początek sezonu wskazywał, że
może być jeszcze lepiej. Pojawiły
się jednak kartki, kontuzje i musiało się to odbić na wynikach.
Dlatego teraz już pozyskaliśmy
zawodników, którzy dadzą trenerowi większy komfort pracy,
bo celem jest oczywiście awans
do czołowej ósemki ligi po rundzie zasadniczej. W każdym razie, dzięki PGE mamy tlen. Taka
jest prawda. Oczywiście, można
podejmować próby, aby funkcjonowanie klubu oprzeć tylko
o pieniądze z praw mediowych,
ale w dłuższej perspektywie nie
da się odnieść sukcesu, o czym
świadczy przypadek Odry Wodzisław. Profesjonalnej piłki
nożnej nie da robić się bez pieniędzy.
Jakim budżetem dysponuje
PGE GKS Bełchatów?
To czternaście milionów złotych.
Czyli jeden z najniższych budżetów w T-Mobile Ekstraklasie. Ale
jesteśmy wypłacalni. Jeśli zdarzają się poślizgi w wypłatach,
to sięgające kilku dni, co z kolei
wynika z harmonogramu wpływów od naszych sponsorów. Natomiast jeśli wyskakują niezapowiedziane wydatki, pojawia się
problem. Jak otrzymujesz karę
w wysokości 500 tysięcy złotych
za grzechy, które miały miejsce
w sezonach 2003/04 i 2004/05, jest
to olbrzymie obciążenie dla budżetu. Wręcz wyrwa. Dzisiaj my
musimy płacić za coś, co miało
miejsce ponad dekadę temu.
To na jakie kontrakty
mogą liczyć zawodnicy?
Maksymalnie 20 tysięcy złotych
miesięcznie. To pieniądze wyłącznie zarezerwowane dla najlepszych piłkarzy, którzy muszą
stanowić o sile PGE GKS na boisku. Ale jest szansa na większy
zarobek - pod warunkiem dobrej
gry i dobrych wyników...
Rozmawiał Przemysław Pawlak
źródło: Ekstraklasa.org

PGE GKS w Turcji
Przygotowujący się do rundy wiosennej T-Mobile
Ekstraklasy piłkarze PGE GKS-u Bełchatów zremisowali 2:2 z RNK Split. Był to pierwszy sparing
„Brunatnych” podczas tureckiego zgrupowania.

Biało-zielono-czarni
jak
większość drużyn polskiej ekstraklasy postanowili szlifować
formę w Turcji. Ich bazą jest
Belek. Tam też zaplanowane
są liczne mecze towarzyskie.
Pierwszy z nich już za nami.
Potyczka z chorwackim RNK
Split zakończyła się remisem
A jak sytuacja wyglądała z tre2:2. Do przerwy skromnie pronerami? Ktoś szczególnie zawadzili rywale (0:1), ale w drupadł panu w pamięć? Strzelam,
giej odsłonie bełchatowianie
że Orest Lenczyk.
To bardzo wymagający człowiek zdołali wyjść na prowadzenie
i trener. Jak jest w klubie, musi (2:1). Autorem obu trafień był
mieć kontrolę nad zespołem od wracający do Bełchatowa MaA do Z. Kiedyś pojechałem na ciej Małkowski. Tej przewagi
zgrupowanie z pierwszym zespo- nie udało się jednak dowieźć do
łem, odpowiadałem za organiza- końca. Przeciwnik wyrównał z

rzutu karnego już w doliczonym
czasie gry. Trudno wyciągnąć z
tego meczu jakieś daleko idące
wnioski, bo Kamil Kiereś desygnował na każdą z połów dwa
zupełnie inne składy.
Najlepszą informacją jaka
napłynęła w ostatnich dniach
odnośnie PGE GKS-u jest z
pewnością ta dotycząca Arkadiusza Malarza. Kapitan „Brunatnych’ prawdopodobnie w
dalszym ciągu będzie bronił
barw bełchatowskiego klubu.
Jego transfer do Legii Warszawa rozbił się o kwotę odstępnego. 
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Ale zaczynał pan jako
kierownik.
Byłem kilka lat kierownikiem
klubu, również kierownikiem
drużyny Młodej Ekstraklasy. W
pewnym momencie jednak pomyślałem sobie, że chętnie zostałbym w klubie dłużej, że to
wcale nie musi być przystanek
w karierze, zwłaszcza że jestem
bełchatowianinem. Ukończyłem
studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i zrobiłem dyplom menadżera sportu.
Na roku byłem między innymi
z Maćkiem Chorążykiem, który dziś pracuje dla Polskiego
Związku Piłki Nożnej.

A jak układają się panu
relacje z zawodnikami?
Chyba nie ma zawodnika, z którym nie podałbym sobie ręki. Przez te
jedenaście lat poznałem
wielu piłkarzy, co teraz
procentuje na przykład
przy transferach. Mogę
dzięki temu zadzwonić,
zapytać o opinię. Nigdy
nie byłem zwolennikiem
prowadzenia z zawodnikami wojny podjazdowej, nie próbowałem
ich ze sobą skłócić, co
czasem też się przecież
zdarza. Przyjąłem raczej
rolę tego, który stara
się merytorycznie z nimi
rozmawiać.

cję wyjazdu i pobytu na Cyprze.
To był jeden z najtrudniejszych
takich wyjazdów. Na miejscu zapomniałem przestawić zegarek i
zszedłem na posiłek, kiedy wszyscy byli już dawno po śniadaniu.
Trener mnie wtedy trochę ,,wytargał” za ucho (śmiech). Zresztą podobnie wymagającym szkoleniowcem jest Kamil Kiereś, u
niego też wszystko musi chodzić
jak w dobrym samochodzie. Ale
to już „zmartwienie” naszego
sztabu i zawodników.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Czyli w takiej sytuacji
trzeba wiać czy zachować spokój?
Nie wiem, ja uciekałem. Kiedyś trafiłem na
misia i pomyślałem, że zrobienie
mu zdjęcia będzie dobrym pomysłem. To był mały niedźwiedź,
choć im bliżej podchodziłem,
tym robił się większy. W końcu
ktoś krzyknął: - Co ty robisz?
Uciekaj! To zwiałem (śmiech).

jeżdżam z domu, mijam
nasze obiekty. Fakt, że
wielu pracowników wywodzi się z Bełchatowa
jest siłą tego klubu.
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KRZYŻÓWKA

Wegańska grochówka
SKŁADNIKI:
2 szklanki grochu, moczonego
przez godzinę w gorącej wodzie, 2
ziemniaki, 1 marchewka, 1 cebula,
1/4 bulwy selera, 2 ząbki czosnku,
4 ziarna ziela angielskiego, 4 liście
laurowe, 1 łyżka majeranku, 1 łyżeczka wędzonej papryki, 1/2 łyżeczki lubczyku, 1/2 łyżeczki mielonej kolendry, 2 łyżki sosu sojowego,
4 łyżki oleju, sól, pieprz.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
ziemniaki, marchewkę, cebu-

www.ogloszeniabelchatow.pl
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lę i seler pokroić w drobną kostkę,
a czosnek posiekać. W garnku rozgrzać olej. Wrzucić cebulę, czosnek,
ziele angielskie, liście laurowe i wędzoną paprykę i dusić na małym ogniu przez 5 minut. Dodać pokrojone
warzywa i resztę przypraw, dokładnie wymieszać i dusić przez kolejne 5 minut. Dodać groch z wodą,
w której się moczył oraz sos sojowy
i gotować pod przykryciem przez
godzinę. Na koniec doprawić solą,
pieprzem i ewentualnie odrobiną
sosu sojowego. 
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alna sygnalizacja wyświetlana jest
przez samochód na przedniej szybie. Pojazdy komunikują się między
sobą, ustalają pierwszeństwo przejazdu i pokazują kierowcy, w jakim
kierunku może pojechać, a gdzie
jest to zabronione. Twórcy nowej
technologii twierdzą, że dzięki niej
obniży się emisja spalin, zmniejszy
liczba wypadków i skróci czas przejazdu przez miasto.

KONIEC PODSTAWOWEGO
WSPARCIA WINDOWS 7
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Tupet – udoskonalone tupanie”

Sudoku

Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym
dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1
do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą
się powtarzać.
Sudoku – (jap., sudoku; od suji wa dokushin ni kagiru,
czyli cyfry muszą być pojedyncze) – łamigłówka wymyślona i badana przez średniowiecznych matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W 1783 roku matematyk z Bazylei,
Leonhard Euler, nazwał ją „kwadratem łacińskim”. Sudoku w obecnej postaci stało się popularne na świecie dzięki
dołączaniu go do wielu gazet.
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WIRTUALNA SYGNALIZACJA
ŚWIETLNA USPRAWNI RUCH
W MIASTACH
Naukowcy z Carnegie Mellon
University twierdzą, że są w stanie
skrócić czas podróży samochodem
w miastach aż o 40%. Ich zdaniem
można tego dokonać, zastępując fizyczną sygnalizację świetlną
jej wirtualnym odpowiednikiem.
– Opracowana przez nas technologia polega na tym, że sygnalizacja
świetlna pojawia się w momencie,
gdy dwa samochody próbują przejechać przez to samo skrzyżowanie
i znika, gdy jest niepotrzebna – wyjaśnia profesor Ozan Tonguz. Wirtu-

13 stycznia zakończył się główny okres wsparcia dla systemu
Windows 7. Oznacza to, że jego
użytkownicy nie będą otrzymywali
bezpłatnych rozszerzeń i udoskonaleń systemu. Zakończono też
wsparcie telefoniczne. Windows
7 wszedł w okres rozszerzonego
wsparcia. Microsoft będzie dostarczał jego użytkownikom jedynie bezpłatne poprawki związane
z bezpieczeństwem. Łaty przestaną
być publikowane 14 stycznia 2020
roku. Koncern z Redmond przestał sprzedawać wersje instalacyjne Windows 7 w październiku 2013
roku, a licencje pozwalające producentom sprzętu na sprzedaż klientom indywidualnym systemu wraz
z pecetami nie są udzielane od października 2014 roku. 

Nowoczesna
spłuczka

źródło: adonai.pl

Zagadka tygodnia:
Popsuty zegarek
Usiłowałem naprawić zegar. Teraz mała wskazówka
działa doskonale, ale wskazówka minutowa przesuwa
się w przeciwnym kierunku, ze stałą prędkością, mijając małą wskazówkę co 80 minut. Pytanie: Jeśli o 6:30
mój zegar pokazuje prawidłową godzinę, to kiedy znów
to zrobi?

Odpowiedź: 7:06

rozrywka

źródło: kopalniawiedzy.pl

WASZE
D
WCIPY
DOWCIPY
• Właśnie wróciłem z wakacji z Tajlandii. Mało brakowało, a przespałbym się z transwestytą! Wyglądał jak kobieta, pachniał jak kobieta,
mówił jak kobieta, całował jak kobieta. Dopiero, kiedy zajeżdżaliśmy
do jego mieszkania i zaparkował równolegle za pierwszym podejściem
zdałem sobie sprawę, że coś tu nie gra.
• Przychodzi Putin do wróżki i pyta co jego i Rosję czeka w 2015 roku.
A wróżka na to że będzie wojna z Polską... Nudy, nudy – odpowiada
Putin. To Ty mi więc lepiej powiedz po, ile będzie w grudniu euro
w Moskwie? A po 5 złotych – odpowiada wróżka.

nr 2/2015(148)  30.01.2015r

Przegląd Bełchatowski

13

KASIA KOSZEK (lat 9),urodziła się z wadą układu nerwowego w postaci
przepukliny oponowo rdzeniowej,której następstwem jest niedowład kończyn dolnych. Jest pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów z całej Polski.
My rodzice chcielibyśmy zrobić wszystko by Kasia w przyszłości mogła być
samodzielna.Dlatego rehabilitacja jest teraz najważniejsza.Kasia ma ogromne szanse na samodzielne poruszanie się ale to tylko dzięki ciężkim i kosztownym ćwiczeniom.Dzięki Państwa corocznej pomocy jesteśmy w stanie
zapewnić Kasi odpowiednią opiekę medyczną. Dlatego też zwracamy się
do Państwa o przekazanie 1% dla naszej córeczki. FUNDACJA „Zdążyć z
pomocą”.
KRS 0000037904
należy wpisać:17297/KATARZYNA KOSZEK-na pomoc i ochronę zdrowia
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.Rodzice Kasi

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

Rok 2015 został ogłoszony ROKIEM JANA PAWŁA II,tym samym staje się
okazja do zastanowienia, w jaki sposób możemy spłacić dług wdzięczności
za słowa polskiego Papieża, nauki, które nam pozostawił oraz to, co czynił
dla naszej Ojczyzny, dla każdego z nas.

ZAMIENIĆ SŁOWA W CZYN
nych, hospicjów, domów opieki
i rodzinnych, wiosek dzuecięcych, Caritas,misji katolickich.
Rośnie krąg potrzebujących
pomocy, ale również jest znaczna liczba osób w naszym społeczeństwie, która mogłaby
ograniczyć swoje potrzeby lub
odłożyć je w czasie, czy nawet
zdobyć się na zmianę dotychczasowego stylu życia preferującego korzyści i przyjemności, a podzielić się z tymi,
którzy nie są zdolni do zaspokojenia swoich podstawowych
potrzeb. Przede wszystkim
powinno się upowszechniać
sposób pomagania i wspierania potrzebujących tak, aby
samemu z własnej nieprzymuszonej woli do czegoś się zobowiązać, nie okazjonalnie czy
w wyniku obyczajów, ale stale
i systematycznie. Większość
bowiem z nas czuje się uspokojona i usprawiedliwiona,
kładąc parę groszy na niedzielną tacę, dając więcej w czasie
kolędy czy na potrzeby misji,
na pomoc choremu dziecku,
czy na wakacje dla biednych
dzieci,
ofiarowując
paczkę
świąteczną. Często kończy się
tylko na deklaracjach, pustych
obietnicach i niespełnionych

nadziejach. Trzeba tylko sięgnąć do Biblii-począwszy od
Księgii Rodzaju. Tam znajdziemy słowa mówiące o płaceniu
dziesięciny ze swego dochodu
jako ofiary oddawania Bogu
czci. Dziesięcina była wtedy obowiązkowa, natomiast
w Nowym Testamencie ją
zniesiono. W inny sposób ujął
to św. Paweł w Liście do Koryntian:”Każdy niech przeto
postąpi tak jak mu nakazuje
jego własne serce, nie żałuje
i nie czuje się przymuszonym,albowiem radosnego dawcę
miłuje Bóg”. Może zatem samą
ideę dziesięciny warto przyjąć,
aby ułatwić realizację postawy ochotnego i dobrowolnego
dzielenia się tym, co mamy,
jako wyrazu naszej wiary i
wdzięczności do Boga. A słowa
z Listu św. Jana niech utwierdzą nas w tym przekonaniu:
Jeśli ktoś posiada dobra tego
świata,a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może
mieszkać miłość Boża? Dzieci
miłujcie nie słowem ani językiem,lecz czynem i prawdą. 
Monika Borkowska

CRUNCHELLA
NATURAL .CEBULA

2,49 zł
SYROP ŁOWICZ
W ASORTYMENCIE
440ML
WAFLE
PRYNCYPAŁKI

3,39 zł

4,65 zł
CUKIER
1kg

1,99 zł
OFERTA WAŻNA OD 2.02 DO 16.02.15

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

rozmaitości

Żyjemy w czasach, które
wymagają coraz większej wrażliwości na niedole i nieszczęścia, które dotykają naszych
bliźnich. Pogarszają się warunki życia i pracy coraz większej
liczby osób i rodzin, pogłębia
się rozwarstwienie społeczeństwa,
bezrobocie,zwłaszcza
ludzi młodych,znajdujemy się
w tragicznej sytuacji demograficznej. Mamy coraz więcej osób
i rodzin, którym nie wystarcza na podstawowe utrzymanie: 800 tyś niedożywionych
dzieci, 600 tys. dzieci z rodzin
wielodzietnych żyjących w
skrajnej nędzy (wg Fundacji
Nadzieja),a także opuszczonych dzieci,ludzi nie mogących
spłacić swoich zobowiązań, samotnych, chorych i starszych
wymagających
specjalnej
opieki i troski, bezdomnych.
To tylko w naszym kraju,a w innych częściach świata: wzmagające
się
prześladowania
i zabijanie chrzścijan, miliony
sierot i niedożywionych dzieci
w krajach afrykańskich
Jak wielkie są potrzeby
wsparcia, świadczą ostatnio
m.in. lawiny próśb o przekazanie 1% podatku, powstawanie
różnych fundacji charytatyw-

www.ogloszeniabelchatow.pl
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DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE
29.000zł za 3000m2
Kałduny, Bełchatów. OKAZJA!!

tel. 502-707-683

NIERUCHOMOŚCI

ogłoszenia

Sprzedam ziemię z możliwością zabudowy o pow. 3,6ha w miejscowości Osina Klucka(gm. Kluki). Media
w działce, bdb dojazd,na działce
trochę lasu.
Tel. 726-325-664
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę budowlano-inwestycyjną pow. 7400m2. Media w
drodze. Miejscowość Podklucze,
gm. Szczerców. Cena 20 zł/m2.
Cena do negocjacji.
Tel. 608-429-251
Sprzedam działkę 44 ary w Kielchinowie 5 km od Bełchatowa dojazd
droga asfaltową.
Tel. (44) 632-58-99
Sprzedam działki rolno-budowlane
na obszarze siedliska (3,23ha i
4,74ha) w Danielowie, położone w
pobiżu zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę budowlaną 1,5ha
(na działce las+działka rolna). Mielj-

scowość Pawłów Dolny(gm. Wola
Krzysztopolska).
Tel. 601-301-046

Sprzedam działkę pod budownictwo
jednorodzinne 0,18ha w miejscowości Mokracz 7km od Bełchatowa.
Tel. 609-784-443
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp. np.
gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam nowy dom w stanie surowym otwartym o pow. użytkowej
144m2, 7km od Bełchatowa. Działka-2000m2.
Tel. 609-784-443

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 o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z
lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim
(10km od Bełchatowa) w obrębie
6km znajduje się Góra Kamieńsk.
Działka w cichej okolicy. Istenieje
możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130

Sprzedam dom 4 pokoje, pow.
205m2, II-piętrowy, rok budowy
1993, działka pow. 882m2.
Dom dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem w segmencie
środkowym, usytuowany niedaleko
lasu na osiedlu domków jednorodzinnych na os. Przytorze w
Bełchatowie. Cena 375tys.
Tel. 698-414-845, (44) 633-36-84
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
53m2, blok 201, os. Dolnośląskie.
Mieszkanie do odświeżenia. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 664-378-790
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2, własnościowe po remoncie, umeblowane, Bełchatów, os.
Okrzei, IIIp (winda).
Tel. 513-766-045
Sprzedam mieszaknie M3 w Beł-
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chatowie, pow. 48,5m, os. Dolnośląskie 101, IIIp., Mieszkanie zadbane.
Tel. 730-114-439
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, p.IV,
3-pokoje, os. Żołnierzy POW2.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie w Woli
Krzysztoporskiej o pow. 36m2, 4
piętro . Cena do uzgodnienja .
Tel.797-765-261
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
50m2 na os. Łąkowa, IIIp., wraz z
umeblowaniem.
Tel. 608-520-411
Sprzedam lub wynajmę mieszaknie
własnościowe M-4, pow. 64m2(3
pokoje), IIIp., os. Przytorze , ul.
Słowackiego.
Tel. 600-696-327
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego
pokoju do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Do wynajęcia lokale handlowousługowe przy ul. Piłsudskiego w
Bełchatowie.
Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Posiadam do wynajęcia lokal przy
ul. Nehrebeckego. Lokal po stomatologu.
Tel. 507-869-520
Rower BMX dziecięcy dla dziewczynki (4-6lat), koła 16’’, kolor czarno-różowy z możliwością zamontowania kółek bocznych. Rower mało
używany w bdb stanie. Cena 250zł.
Tel. 791-012-334

Posiadam do wynajęcia lokal
pow. 27M2 na Ip., przy ul.
Okrzei. Lokal przy salonie kosmetyczno-fryzjerskim.
Tel. 531-935-227
Do wynajecia lokal pod gabinet
kosmetyczny.
Tel. 608-507-156
Wynajmę pokój jednoosobowy
z kuchnią i łazienką w domku jednorodzinnym w centrum Bełchatowa.
Tel. 608-440-997
Kupię tanio las z działką.
Tel. 698-622-807

SPRZEDAM
Bursztyn bałtycki.
Tel. 782-960-735
Okno aluminiowe ﬁrmy MS
245x118cm
Tel. 531-935-227
Pianino NYLUND & SON UPPSALA
stan bdb. Cena 3600pln.
Tel. 665-420-222
Mikrofalówkę ﬁrmy Zelmer 29Z022,
kolor Inox. Stan bdb, mało używana. Cena 190zł. Cena rynkowa
400zł.
Tel. 791-012-334
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PRACA
Przyjmę szwaczki - bluzka
tel. 695-387-031
Firma ﬁnansowa zatrudni doradcę
klienta(Bełchatów, Kleszczów,Sulmierzyce,Szczerców,Rusiec,Osjaków i okolice). Mile widziane
zgłoszenia od osób związanych z
ubezpieczeniami,dzial.gospodarcza,emeryci,rencisci.CV na
virpro@tlen.pl.
Tel. 606-473-278
Producent odzieży damskiej zatrudni BRYGADZISTKĘ do szwalni w
Bełchatowie. Umowa o prace. Pełny
etat. Praca całoroczna. Bełchatów.
Tel. 532-602-822
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Producent odzieży damskiej
zatrudni SZWACZKI z doświadczeniem. Umowa
o pracę, pełny etat, praca
całoroczna. BEŁCHATÓW
tel. 532-602-822

Szwaczka szuka pracy do zakładu.
Tel. 536-321-551
Energiczny i sumienny 18-to
latek poszukuje pracy dorywczej
popoludniami na 3-4godz.dziennie.
Soboty i niedziele do uzgodnienia.
Oprócz MLM.
Tel. 537-116-722
Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie
zawodowe w zakresie medycznym
oraz dośwadczenie w opiece nad
osobami starszymi.
Tel. 881-689-953
Kobieta poszukuje pracy w gastronomii. Posiadam doświadczenie.
Tel. 510-155-563
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

Uczciwa, emerytowana pielęgniarka
z doświadczeniem zaopiekuje się
osobą starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię pizzermana z doświadczeniem lub do przyuczenia do pracy w restauracji/pizzerii. Zatrudnię
kucharkę do pracy w restauracji.
Mile widziane osoby z okolic Gorzkowice/Kamieńsk.
Tel. 604-204-058

MOTORYZACJA
Sprzedam opony używane zimowe z felgami stalowymi o wym.
195/60R15
Tel. 508-609-256
Sprzedam samochód osobowy VW GOLF IV 1.9TDI, rok
prod. 2001, 3-drzwiowy, hak.
Tel. 609-784-443
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt
cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Chwilówki i pożyczki na dowód bez
BIK i komornika- tel. 796-151-919
Banery!!!!
Cena od 35zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne budynków.
Tel. 790-791-191
Usługi kelnersko-barmańskie.

Obsługa wesel, komunii, 18-stek,
przyjęć okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II
stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Remonty, budowy, wykończenia,
gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa i inne.
Tel. 726-325-664
Remonty , wykończenia łazienek
i mieszkań.
Tel.604-738-231
Balustrady,Bramy,
Ogrodzenia kute i ze
stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo!
Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404

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

PRZYJMĘ
ZIEMIĘ

Kompleksowe usługi remontowobudowlane: docieplanie budynków
i poddaszy, malowanie elewacji,adaptacja poddaszy, remonty domów
i mieszkań: gładź, k-g, tynki dekoracyjne, podwieszane suﬁty, itp.
Tel. 797-652-984

ul BRZOZOWA

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664

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

Wynajmę salon z wyposażeniem + kuchnia, łazienka, wc, na os. Olsztyński.
Pokój dla 1-2 osób (może
być para).
tel. 512-115-383

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

KOREPETYCJE
Matematyka.
Tel. 518-510-432

Wyróżnij się!
Sukienki tiulowe dla Twojej córeczki!
Szyjemy na wymiar, na każdą okazję!
tel.604-867-051

Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059

Płytki, tynkowanie, gipsowanie,
zabudowy k-g, malowanie itp.
Fachowe doradztwo i kompleksowe
wykonanie.
Tel. 603-807-663

KUPIĘ

KOREPETYCJE

tel. 791-012-334

ozdobimy kryształami kreację Twoją i
Twojego dziecka! tel. 604-867-051

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

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

Jak nadać ogłoszenie drobne

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

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

Agencja Prasowo-Reklamowa Activ Media - wydawca Przeglądu Bełchatowskiego

PRZYJMIE NA STAŻ PŁATNY
na stanowiska

 dziennikarz
 konsultant / przedstawiciel ds. reklamy
 graﬁk komputerowy / projektant stron www
zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@activmedia.net.pl

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

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

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 790-4045-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

Krojczy podejmie pracę w zakładzie

szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

15

www.ogloszeniabelchatow.pl

Zaopiekuję się dzieckiem lub ososbą starszą.Posiadam referencje.
Tel. 510-155-563

Przegląd Bełchatowski

ZELÓW

ul. Pabianicka 15

Pl. Dąbrowskiego 12

tel:/fax 44 733 01 33
kom.: 606 283 030
e-mail: ubezpieczenia.belchatow@onet.pl

tel./fax: 44 635 02 63
kom. 604 426 936,
606 283 030
e-mail: ubezpieczenia.zelow@op.pl

www.ubezpieczenia-siekierscy.pl

Fotografia Ślubna

akwilian.pl | kontakt@akwilian.pl | tel. 889 987 151
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BEŁCHATÓW
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