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Śmiertelny
wypadek w Osinie

Bełchatowscy policjanci w
dochodzeniu badają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, w którym trzy osoby
zginęły i trzy zostały ranne. Do
czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło
o godzinie 7.50, na 290 kilometrze drogi krajowej numer 74,
na wysokości wsi Osina (gmina
Kluki), podczas wyprzedzania
przez 30-letnią bełchatowiankę
kierującą peugeotem 307 innego samochodu. W wyniku zderzenia peugeota z renaultem
scenicem, kierowanym przez
39-letniego
szczercowianina,
obrażeń ciała doznało sześć
osób, dwoje kierowców oraz

czworo pasażerów renaulta kobiety w wieku 64 i 34 lat, oraz
dwoje dzieci - chłopiec w wieku
5 i dziewczynka w wieku 8 lat.
Rannych dorosłych przewieziono do szpitala w Bełchatowie,
natomiast dzieci transportem
lotniczego pogotowia sanitarnego przetrasportowano do
szpitali w Bełchatowie i Łodzi.
Niestety, mimo wysiłków lekarzy obie kobiety jadące renaultem oraz 8-latka zmarły.
Na miejscu tragedii policjanci
zabezpieczyli liczne ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu
przebiegu wypadku i ostatecznym ustaleniu jego przyczyny.

Kontrole w sklepach
z dopalaczami
Policjanci wspólnie z inspektorami sanitarnymi skontrolowali 16 lipca 2015
roku na terenie województwa łódzkiego 9 wytypowanych wcześniej punktów
handlu „dopalaczami”. Na terenie trzech powiatów - zgierskiego, bełchatowskiego i tomaszowskiego - zabezpieczono łącznie 162 opakowania różnych produktów, z czego 61 zabezpieczyli funkcjonariusze w Bełchatowie.

W dniu 16 lipca 2015
roku w kraju policjanci dotarli
do 75 lokali, w których zabezpieczono 67 kilogramów nieznanych substancji i substancji, które w ogólnym obrocie
określane są jako „dopalacze”.
W stosunku do 28 osób zostały
podjęte czynności procesowe
jedna osoba już usłyszała zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z
działaniami jakie zostały przeprowadzone na terenie kraju.
W wyniku podjętych na terenie Polski czynności funkcjonariusze Policji, Inspektorzy Sanitarni, funkcjonariusze Służby
Celnej skontrolowali 75 lokali i
trzy pojazdy. W czynnościach
brało udział ponad 500 funkcjonariuszy oraz kilkuset inspektorów sanitarnych i służby celnej.
W wyniku działań zabezpieczono 67 kilogramów nieznanych
substancji oraz
substancje,
które w ogólnym obrocie określane są jako „dopalacze”.
Są to już kolejne działania
prowadzone na terenie całego
kraju w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niektórych
innych ustaw. Działania policjantów mają teraz szczególne

znaczenie po fali zatruć tymi
niebezpiecznymi
substancjami, które uzyskały status
środków
odurzających
lub
substancji psychotropowych.
W trakcie prowadzonych czynności ujawniono także: marihuanę i amfetaminę, broń
gładkolufową, maczety oraz
inne
niebezpieczne
przedmioty. W stosunku do 28 osób
zostały
podjęte
czynności
procesowe, jedna osoba już
usłyszała zarzuty z Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.
Dopalacze, stanowią preparaty
zawierające w swym składzie
substancje
psychoaktywne,
które zagrażają życiu i zdrowiu.
Ich produkcja, sprzedaż i reklamowanie jest obecnie w Polsce
ustawowo zakazane. Sprzedawcy tych specyfików za wszelką
cenę próbują jednak obejść
obowiązujące w tym zakresie
przepisy i zakazane substancje
oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie czy kadzidła. Większość
dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.
Zwalczając ten proceder Policja współpracuje z Państwową
Inspekcją Sanitarną. Każda informacja wpływająca do Policji

o miejscach, w których może
być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Miejsca, w których może
dochodzić do handlu dopalaczami, są kontrolowane przez
policyjne patrole.
Policjanci regularnie asystują pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy
kontrolach punktów sprzedaży
dopalaczy oraz zabezpieczeniu
podejrzanych specyfików, które
następnie są poddawane szczegółowym badaniom.
Niezależnie od działań Policji i Sanepidu ważnym jest
przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizny i każde ich
zażycie może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reagujmy,
jeśli w naszym towarzystwie
ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia.
Nie warto ryzykować własnego
życia! 

DOMKI LETNISKOWE

Bełchatów

ul. Mielczarskiego 2
(I piętro nad apteką)

NAD MORZEM!
tel. 606-223-929
www.limagraf.pl
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Dwie kobiety i 8-letnia dziewczynka zginęły, a
trzy kolejne osoby doznały obrażeń w wyniku
zderzenia dwóch samochodów osobowych w
powiecie bełchatowskim. Policjanci ustalają
przyczynę tragedii.
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Zapraszamy na wypoczynek w domkach z bali sosnowych
położonych w malowniczej okolicy, wśród lasów,
600 m od morza, w małej miejscowości Dębina.

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

Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 22 (I piętro)

tel. 44 616 80 82

LICEUm OgóLNOKSZtAłCąCE:

n 2-letnie po zasadniczej szkole zawodowej
n 3-letnie po gimnazjum, szkole podstawowej

SZKOłY mEDYCZNE:

n Opiekun Medyczny
n Opiekunka Dziecięca
n Technik Sterylizacji Medycznej

NOWOŚĆ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK

SZKOłY POLICEALNE:
n Technik BHP
n Technik Administracji
n Technik Rachunkowości
n Technik Usług Kosmetycznych
n Technik Turystyki Wiejskiej
n Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
n Florysta

Sekretariat czynny:
Pon. - Pt. 10.00-16.00
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Streetball Bełchatów 2015 za nami!

na turniej finałowy cyklu Bosch
Grand Prix Polski 2015, który w
dniach 8/9 sierpnia odbędzie się
w Sopocie.
Na najniższym stopniu podium znaleźli się Rezerwowi
Kutno. Z bełchatowskich drużyn lepiej wypadli Ku Chwale Ojczyzny, którzy zakończyli
swoją przygodę z turniejem na
ćwierćfinale, tam nieznacznie
ulegli drugiej drużynie turnieju.
Młodzi koszykarze Feniksa Bełchatów wygrali jedno spotkanie, to jednak było za mało by

awansować do ćwierćfinałów.
Przerwy między meczami
wypełniły liczne atrakcje takie
jak występy Cheerleaders Bełchatów czy pokaz wsadów w
wykonaniu Arkadiusza „ARO”
Przybylskiego, czołowego dunkera w kraju. Odbyły się także
konkursy rzutowe z nagrodami
dla publiczności i zawodników.
Miłym akcentem dla bełchatowskiej publiczności była wygrana
w konkursie rzutów za 3 punkty
reprezentanta miejscowego Feniksa - Przemysława Grysia. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

18 lipca na Placu Narutowicza odbyła się kolejna odsłona
ogólnopolskiego turnieju w koszykówce 3x3. Do Bełchatowa
przyjechało jedenaście drużyn z
całej Polski, m.in. z Wrocławia,
Krakowa, Warszawy, Kutna i
Radomska. Najlepsza okazała
się być ekipa Basket Kids Zdolny Śląsk Wrocław, która w finale
pokonała po zaciętym pojedynku Coco Jambo Wrocław 21-18.
Zwycięzcy poza nagrodami pieniężnymi (pula nagród w turnieju 3500 zł) wywalczyli awans

8% VAT

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

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto

wieści z miasta i regionu

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

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

3

Przegląd Bełchatowski

4

www.ogloszeniabelchatow.pl

„Wyprawka szkolna”

Wakacje
na
półmetku.
Uczniowie z pewnością rozkoszują się jeszcze wizją miesiąca
wypoczynku, ale sporo rodziców
już myśli o 1 września i wydatkach związanych z powrotem
pociech do szkoły. Część uczniów
i opiekunów może skorzystać
z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z początkiem
lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych. W
ministerialnej kasie na realizację programu w roku szkolnym
2015/2016 zabezpieczono 51 mln
złotych. Jak informuje MEN ze
wsparcia skorzysta ponad dwieście trzynaście tysięcy uczniów.
W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od
225 zł do 450 zł, a w przypadku
zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta
może sięgać 770 zł.
Dla kogo „Wyprawka szkolna” ?
Zgodnie z ministerialnym
rozporządzeniem ze wsparcia
mogą skorzystać:
 najmłodsi uczestnicy edukacji szkolnej, czyli uczniowie klas
III szkoły podstawowej, klas III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
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dzin niespełniających kryterium
dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka
choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w
rodzinie);
 uczniom niepełnosprawnym
bez względu na dochód.
Jak ubiegać się o pomoc?

Procedura ubiegania się o
uzyskanie dofinansowania jest
następująca:

 uczniowie, którzy kontynuują
naukę według nowej podstawy
programowej na poziomie klasy
IV technikum;
 uczniowie niepełnosprawni
(słabowidzący; niesłyszący; słabosłyszący; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w
tym z afazją; z autyzmem, w
tym z zespołem Aspergera; z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest nie-

pełnosprawność
wymieniona
wyżej). Program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem
uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w
odrębnym trybie.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz
zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
 uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574
złotych
 uczniom pochodzącym z ro-

Wniosek o udzielenie pomocy
składa się do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,
w terminie do dnia 4 września
2015 roku. Uprawnionymi do
złożenia wniosku są: rodzice
ucznia (prawni opiekunowie,
rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka)
albo pełnoletni uczniowie lub
inne osoby, za zgodą rodziców
ucznia. Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie o wysokości
dochodów, a w uzasadnionych
przypadkach zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów,
b) w przypadku korzystania ze
świadczeń rodzinnych w formie
zasiłku rodzinnego lub dodatku
do zasiłku rodzinnego, zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń rodzinnych w wyżej
wymienionych formach,
c) w przypadkach ubiegania się
o pomoc na podstawie art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o dochodach, należy
załączyć uzasadnienie,

wieści z miasta

d) w sytuacji pomocy dla uczniów
niepełnosprawnych należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników
do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego. W przypadku uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzę-

www.vertirol.pl

żonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc w
formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup
materiałów edukacyjnych. Nie
dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczającym w
roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w
przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej zapewnionego
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Dyrektor szkoły prowadzonej
przez Miasto Bełchatów zwraca
rodzicom uczniów (prawnym
opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu
dowodu zakupu: faktury VAT
wystawionej imiennie na ucznia,
rodzica, prawnego
opiekuna,
rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,
rachunku, paragonu, oświadczenia o zakupie odpowiednio
podręczników lub materiałów
edukacyjnych.
Do oświadczenia o zakupie,
o którym mowa powyżej, należy
dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na
zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w
ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.
Rodzicom uczniów szkół
nieprowadzonych przez Miasto
Bełchatów, a mających swą siedzibę na terenie miasta, koszty
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy zwróci
Prezydent Miasta Bełchatowa.
Wskazane wyżej dowody zakupu trzeba będzie przedstawić
w Urzędzie Miasta Bełchatowa
w Wydziale Oświaty, w pokoju
404. 

HURT-DETAL
PPHU VERTIROL
ul. Św. Floriana 12 | 97-420 Szczerców
tel.: 695 796 368 | 601 142 545
e-mail: vertirol@poczta.onet.pl

 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis
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Aspirant Grzegorz Warcholiński z bełchatowskiej komendy zdobył zaszczytne miano
„Dzielnicowego Roku 2015” województwa
łódzkiego. Bełchatowianin został tym samym
reprezentantem garnizonu w październikowym ﬁnale ogólnopolskim.
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Projekt, w ramach którego powstały PGE Giganty Mocy znalazł się w
gronie trzech propozycji, nominowanych do nagrody głównej w ogólnopolskim konkursie „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Nominację przyznano MCK w kategorii „Miejsce przyjazne
rodzinie”.

Dzielnicowy z Drużbic Głosujmy

potrwa do 4 sierpnia i gorąco
do niego zachęcamy! Wystarczy
wybrać projekt MCK nominowany w kategorii „miejsce przyjazne rodzinie” i oddać na niego
swój głos. Zagłosować można
na stronie: https://polskapieknieje.gov.pl

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania
przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki
oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Więcej
informacji o konkursie i lista
Konkurs Polska Pięknieje wszystkich nominowanych proodbywa się po raz ósmy. W akcji jektów dostępna jest na stronie
Infrastruktury
wybierane są najlepsze przed- Ministerstwa
sięwzięcia dotyczące turystyki, oraz Rozwoju. 

GONTY BITUMICZNE
BLACHODACHÓWKA
DACHÓWKA
RYNNY
TARCICA BUDOWLANA
AKCESORIA
USŁUGI DEKARSKIE
materiał + usługa

8% VAT

www.mluksus.pl

DACHY
HURTOWNIA
PPHU mLUKSUS
97-400 Bełchatów, Kałduny 11c
tel. 44/ 633-23-23 | 500-840-000

wieści z miasta

teresanta. Komisja sędziowska
oceniała m.in. umiejętności policjantów w zakresie tworzenia
atmosfery życzliwości, a także
udzielenia pomocy interesantowi poprzez wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych zmierzających do
rozwiązania przedstawionego
problemu.
Aspirant Warcholiński - bełchatowianin, który najlepiej poradził sobie z konkursowymi zadaniami, od 12 lat pełni służbę
w Policji, w tym 7 na stanowisku
dzielnicowego.
W zmaganiach dzielnicowych drugie miejsce zajął asp.
Grzegorz Grzesiak z jednostki sieradzkiej, a trzecie sierż.
sztab. Amadeusz Kościelski
z Łęczycy. Wręczenie nagród
zwycięzcom zawodów odbyło się 16 lipca 2015 roku, podczas
wojewódzkich
obchodów Święta Policji w Łasku.
W województwie łódzkim, w
22 jednostkach powiatowych i
miejskich Policji, służbę pełni
470 dzielnicowych. 

Zwycięzców w każdej z siedmiu kategorii wybierze Kapituła i poznamy ich we wrześniu.
Główną nagrodą jest statuetka
„Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, dyplom, pakiet
materiałów promujących każdego z laureatów, a także liczne
działania promocyjne. Konkurs
będzie obecny także w internecie – zwycięski projekt wybierają też internauci. Głosowanie
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Sukcesem dla aspiranta
Grzegorza Warcholińskiego z
Posterunku Policji w Drużbicach zakończyła się trwająca
trzy dni VIII edycja Ogólnopolskich Zawodów Policjantów
„Dzielnicowy Roku” na szczeblu
wojewódzkim.
Bełchatowski
policjant został uznany za najlepszego spośród czterdziestu
czterech rywalizujących dzielnicowych z różnych jednostek
Policji województwa łódzkiego. Konkurs, którego celem
jest poszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności
praktycznych
dzielnicowych,
zorganizował i przeprowadził w
sieradzkim Ośrodku Szkolenia
Policji w dniach 13-15 lipca 2015
roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Policjanci oceniani byli w trzech
konkurencjach: strzelaniu, teście wiedzy obejmującym problematykę z zakresu działania
funkcjonariuszy służby prewencyjnej skierowanym głównie
na profilaktykę społeczną oraz
w praktycznym sprawdzianie
podczas symulacji przyjęcia in-

Projekt „Budowa Miejskiego
Centrum Kultury wraz z Ekspozycją Giganty Mocy” MCK
Bełchatów zgłoszono do konkursu w minionym miesiącu.
Spośród 195 zgłoszeń wybrano
kilkadziesiąt, które przeszły do
kolejnego etapu - prezentacji
przed Kapitułą konkursową.
Po interaktywnej prezentacji,
jaka miała miejsce w siedzibie
Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju 7 lipca bełchatowski
obiekt uzyskał nominację do
grona trzech najbardziej przyjaznych rodzinie projektów, spośród których wybrany zostanie
zwycięzca w tej kategorii.

for.: www.gigantymocy.pl

najlepszy w wojewódzwie

na Bełchatów!
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru
ograniczonego ulicami: Staszica, 1Maja,
Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.
199) i art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz
Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2015r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami:
Staszica, 1Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i
Wiosenną oraz rzeką Rakówką,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2015r.
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 31 sierpnia 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 14 września 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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Złote dziewczyny

Weronika Jankiewicz,
wychowanka
LKS Stomil Bełchatów odebrała 17 lipca list gratulacyjny
od prezydent Marioli
Czechowskiej.
Utytułowana
zawodniczka na spotkaniu
pochwaliła
się swoim ostatnim
trofeum – pucharem
zdobytym w jeździe
indywidualnej
na
czas podczas Pucharu Polski w Tarnowie
Podgórnym.
Juniorki na trasie
Sara Rabenda z trofeum MVP
Weronika Jankiewicz tuż po spotkaniu z prezydent Mariolą
tej „czasówki” miały
Campu Marcina Gortata
Czechowską wyjechała do Torunia na dalsze treningi.
do pokonania 17 km.
Jankiewicz wygrała
zawody Pucharu Polski, poko- młodzi kolarze będą walczyć o gra jedyny Polak w najlepszej
nując dystans w: 26 minut 31,64 mistrzowskie tytuły.
koszykarskiej lidze świata. Krasekundy. -To była prawdziwa
Tymczasem dobrze dzie- kowski Camp to też ogromny
walka z czasem, starałam się je się też w koszykówce. Kiedy
jechać wszystko to co mogłam Weronika Jankiewicz wizyto- sukces Pameli Rakoczym, którą
i powiem szczerze, że w trakcie wała w magistracie, Pamela wybrano najlepszą obrończynią
jazdy nie sądziłam, że uda mi się Rakoczy, Zuzanna Mizerska i imprezy.
Na czym polegała sportowa
wygrać – mówi skromnie o swo- Sara Rabenda, na co dzień zaim starcie w Tarnowie Podgór- wodniczki
Międzyszkolnego rywalizacja? Pod okiem gwiazd
nym Weronika Jankiewicz.
Uczniowskiego Klubu Sporto- basketu: Marcina Gortata, jego
-Weronika od kilku już lat wego Bełchatów jechały do… klubowego kolegi Otto Portejest dumą Bełchatowa. Jej wy- Marcina Gortata, a uściślając ra, Bo Outlaw’a, Neala Meyer’a,
sokie wyniki osiągane na prze- na MG Camp 2015 w Krakowie!
Davida Adkins’a, Adama Wastrzeni nie tylko ostatnich tygo- W stolicy Małopolski najlepszy
dni, ale i poprzednich sezonów polski koszykarz w weekend 17- czyński i Kacpra Lachowicz, a
są odzwierciedleniem ciężkiej 19 lipca przeprowadził szkole- także byłej mistrzyni WNBA i
pracy, zaangażowania i żela- nia dla dzieci na wózkach, dzie- mistrzyni Polski - Nicole Powell
znej konsekwencji. Pragnę wy- ci 9-13 lat oraz Klinikę jr. NBA młodzi trenowali w grupach
razić uznanie dla jej bogatego dla młodzieży w wieku 14-17 lat. rzuty, podania, dwutakty, czy
dorobku, ale też i podziękować Łącznie w zajęciach z Gortatem piwoty. Na podstawie wykoza wkład w promocję miasta wzięło udział dwieście dziecia- nywania ćwiczeń ludzie z NBA
i bełchatowskiego kolarstwa ków z całej Polski.
oceniali umiejętności młodych
– mówiła prezydent Mariola
Dla wychowanek MUKS adeptów basketu. Rozegrano
Czechowska, wręczając zawod- Bełchatów była to bez wątpieniczce list gratulacyjny i drobny nia dotychczasowa największa tez krótkie mecze, do dwóch
koszy, 10x10, gdzie gwiazdy zza
upominek.
życiowa przygoda. Sara RaObecnie Weronika w Toruniu benda zapamięta ją szczegól- oceanu, w tym sam Gortat, zaprzygotowuje się do Górskich nie mocno, bo została wybra- grały w drużynach z dziećmi.
Szosowych Mistrzostw Polski. na MVP Campu! Ten tytuł to Między innymi na tej podstawie
W pierwszej połowie września, przepustka do Waszyngtonu, wybrano MVP Campu, czyli tyw Jeleniej Górze, na uznanej Sara w nagrodę poleci do stoli- tuł najlepszego zawodnika i zaza najtrudniejszą polską trasę cy USA na mecz Wizards, gdzie wodniczki. 

KOSTKA
BRUKOWA

wieści z miasta

P£YTY
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Udana inauguracja, ciekawy ciąg dalszy…

tować swój talent i warsztat przed
publicznością miasta, w którym
dorastali – mówi Marta. Wokalistka Marta Berłowska dodaje:
-ludzie mieszkający w mieście nie
znają stypendystów. Może w głowie utkwią im sylwetki dwóch,
trzech osób, natomiast dzięki
takiej inicjatywie Urzędu Miasta
okazuje się, że jest ich znacznie

więcej i że są to osoby, które robią
bardzo ciekawe rzeczy.
Już warto polecić kolejne artystyczne wydarzenia. Dobrą
taneczną
zabawę
zapowiada
Agnieszka Pędziwiatr. Stypendystka Prezydenta Miasta Bełchatowa 1 sierpnia czeka na dzieci
w wieku 8-12 lat, którym proponuje warsztaty tańca współcze-

snego. - Ma być praca,
zabawa, dużo muzyki i
jeszcze więcej radości to
wszystko w luźniej atmosferze improwizacji,
która dla mnie osobiście jest szalenie ważna
w sztuce – podkreśla
młoda
stypendystkatancerka. Podsumowaniem zajęć będzie pokaz
powarsztatowy.
Muzycznym uzupełnieniem
miejskiej oferty kulturalnej na niedzielę 2
sierpnia będzie koncert
Kajetana Galasa z formacją Organ Spot. Koncert o godzinie 18:00 w
parku przy Muzeum Regionalnym. Muzyk sam
zapraszając na koncert
żartobliwie mówi: - gramy jazz. Chcielibyśmy
pokazać, wbrew temu
co powszechnie przyjęło
się sądzić o tej muzyce,
że nie będziemy grali
dźwięków przypominających obdzieranie kota ze skóry,
chcemy udowodnić, że może to
być bardzo przyjemna dla ucha,
melodyjna propozycja. Mam nadzieję, że trafimy w gusta bełchatowian – podkreśla Kajetan.
W kolejny weekend, 9 sierpnia
przed publicznością stanie wokalistka Aleksandra Szurgot (godz.
18.00). Cykl letnich wydarzeń z
udziałem stypendystów Prezydenta Miasta Bełchatowa zakończy 30 sierpnia „Koncert słowno
– muzyczny z udziałem Izabeli
Łęckiej i Stanisława Wokulskiego”, wówczas publiczności zaprezentują się flecista Konrad Fiszer
oraz wokalistka Weronika Pochopień (godz.17:00).
Przed nami wystąpią jeszcze:

Kajetan Galas
Organista, pianista, lider autorskiej formacji Organ Spot, z
którą w 2012 roku wydał debiutancki album. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, studiował także w ArtEZ Enschede
– jedynej szkole w Europie kształcącej w kierunku organów Hammonda. Jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej.
Współpracował
z takimi muzykami jak: Nigel
Kennedy, Krzesimir Dębski, Bill
Neal, Janusz Muniak, Tomasz
Grzegorski, Robert Chyła, Arek
Skolik, Bartek Staromiejski, Cezary Konrad, Adam Czerwiński,
Paweł „Bejbi” Mąciwoda, Szy-

Aleksandra Szurgot
Uczennica I LO im. W. Broniewskiego w Bełchatowie oraz
absolwentka szkoły muzycznej I
stopnia w Bełchatowie w klasie
skrzypiec. Reprezentowała miasto na wielu ogólnopolskich festiwalach, np. w Woźnikach, Legnicy, Zgierzu, Tarnobrzegu. Często
udziela się w życiu kulturalnym
miasta występując z grupą teatralną BAT oraz PKP, jednak
przede wszystkim jest jedną w
wokalistek zespołu A’vista. Wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Konrad Fiszer
Student Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Bełchatowie, którą ukończył z
wyróżnieniem w 2008 roku. Brał
udział w II Mistrzowskim Kursie
Fletowym w Łodzi z prof. Horacio Parravicinim oraz w Ogólnopolskich Warsztatach Fletowych,
gdzie wykładowcami byli Elizabeth Weinzierl i Edmunt Wachter. W roku 2013 uczestniczył w
V Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim „Ventus Optimus” w
Łodzi oraz w V Międzyszkolnym
Konkursie Instrumentów Dętych
w Żyrardowie i I Ogólnopolskim
Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza
Paciorkiewicza w Sierpcu, gdzie
również otrzymał wyróżnienia.
W lipcu 2015 roku zakwalifikował
się do półfinału 15 edycji „Georghe Dima International Music
Competition” w Rumunii. Wielokrotny stypendysta Prezydenta
Miasta Bełchatowa.
Weronika Pochopień
Absolwentka
VI
Liceum
Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie. W
ramach edukacji muzycznej w
czerwcu 2011 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Bełchatowie w klasie gitary
klasycznej. Jeszcze w tym samym
roku rozpoczęła naukę w klasie
saksofonu tejże szkoły zakończoną z wyróżnieniem. W konkursach wokalnych uczestniczyła
od najmłodszych lat. Przykładowe osiągnięcia: „Srebrna Nutka”
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Częstochowie, „Magiczny Mikrofon
(I-miejsce) na Ogólnopolskim
Konkursie „Talenty 2009” w Pabianicach, II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Legnicy oraz „Grand
Prix” z zespołem A’vista, III-miejsce na Festiwalu „Wygraj Sukces”
w Tarnobrzegu. Swój warsztat
wokalny co roku kształci na
Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych: „Śpiewaj i Tańcz”.
Wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Bełchatowa. 

wieści z miasta

Agnieszka Pędziwiatr
Urodzona w Bełchatowie,
tańczyć zaczęła w tutejszym Progressie, następnie doskonaliła
swoje umiejętności podczas kilkuletniego pobytu w Krakowie.
Przez ostatnie cztery lata przebywała w Linz (Austria) i tam
studiowała taniec współczesny
oraz pedagogikę tańca na Anton Bruckner Privatuniversitat.
Oprócz studiowania realizowała
także własne projekty, głównie
kolaboracje z innymi artystami.
W lutym tego roku przez miesiąc
była częścią rezydencji, która odbyła się w San Diego (USA). W
roku 2014 była stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Młoda Polska”. Wielokrotna
stypendystka Prezydenta Miasta
Bełchatowa.

mon Mika, Grzegorz Masłowski,
Kuba Dworak, Marcin Kaletka.
Laureat wielu nagród w konkursach jazzowych: m.in. na Jazz
nad Odrą, Tarnów Jazz Contest,
Międzynarodowym
Konkursie
Improwizacji Jazzowej w Katowicach, czy Young Best Jazz.
Stypendysta Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Laureat
nagrody fundacji My Polish Heart, wielokrotny stypendysta rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Wielokrotny stypendysta
Prezydenta Miasta Bełchatowa.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Cykl „Letnie koncerty ze stypendystami”
zainaugurowany. W minioną niedzielę, 26 lipca
w Dworku Olszewskich
największe
przeboje
muzyki
rozrywkowej,
filmowej i klasycznej we
własnych
aranżacjach
zagrali Marta Młynarczyk i Artur Młynarczyk.
- Podzieliliśmy sobie
koncert na dwie części,
w pierwszej występowaliśmy tylko we dwójkę,
była więc muzyka na
skrzypce i gitarę basową, utwory z klasyki, ale i
muzyki filmowej. W drugiej odsłonie spotkania
dołączyli do nas przyjaciele z gitarą akustyczną
i wokalem i zrobiło się
nieco bardziej rozrywkowo – mówi skrzypaczka
Marta Młynarczyk. Marta Berłowska i Piotr Stobiecki, ten duet wykonał
przeboje między innymi:
Stanisława Sojki, Roberta Kasprzyckiego czy Marka Grechuty,
nie zabrakło też utworów z nurtu
poezji śpiewanej. - Promocja młodzieży jest niezwykle cenna, pamiętajmy przecież, że stypendyści
dorastają, wyjeżdżają z danego
miasta, a nawet zmieniają profesje, fajnie jest, że mogą zaprezen-

Przegląd Bełchatowski

8

nr 14/2015 (160)  31.07.2015r

Kolejni Serbowie w Bełchatowie
Po zakontraktowaniu rozgrywającego Marcina Janusza,
atakującego Marcela Gromadowskiego, libero Roberta Milczarka i środkowego Mariusza
Marcyniaka oraz przedłużeniu
umów ze wszystkimi wiodącymi zawodnikami władzom bełchatowskiej ekipy pozostało już
tylko zakontraktowanie czwartego przyjmującego. Tak się też
stało. W połowie lipca ogłoszono podpisanie kontraktów z
dwoma zdolnymi Serbami, Milanem Katiciem i Mihajlo Stankoviciem. Umowy z siatkarzami
z Bałkanów podpisano na dwa
lata z opcją przedłużenia o dwa
kolejne sezony.

sport

ny już Brdjović (obecnie jest
wypożyczony) czy Konstantin
Cupković. Dobra opinia poszła
w świat i pewnie też dzięki niej
udało się wygrać rywalizację o
zdolnych przyjmujących z takimi klubami jak np. Perugia czy
Trentino.

Podpisanie umów z Katiciem i Stankoviciem oznacza,
że kadra PGE Skry na sezon
2015/16 została praktycznie zaPGE Skra zaczyna pomału mknięta. Można nawet powiesłynąć z odkrywania i szlifo- dzieć, że mamy nadkomplet,
wania serbskich talentów. To bo piętnastu zawodników. W
przecież z Bełchatowa na szero- tym aż pięciu przyjmujących.
kie wody wypłynął Aleksandar W związku z tym najprawdoAtanasijević. Gigantyczny po- podobniej jeden z młodychstęp w żółto-czarnych barwach
zdolnych Serbów zostanie wyzrobił też środkowy Srecko Lisinac, który obecnie jest etato- pożyczony na najbliższy rok do
wym reprezentantem swojego innej drużyny. 
kraju. Poza tym z klubem byli
B.B.
związani również wspomina-

Nowi gracze PGE Skry
ostatnie lata spędzili w jednym
klubie. Z Vojvodiną Novi Sad,
bo o niej mowa, w ubiegłym
sezonie sięgnęli po dwa trofea.
Wygrywali Puchar Serbii i Challenge Cup. To właśnie dzięki
dobrym występom na europejskich parkietach zwrócili na
siebie uwagę wielu klubów z
lig włoskiej, rosyjskiej czy tureckiej. Ostatecznie jednak to
PGE Skra wygrała wyścig po
ich podpisy.
Pierwszy z nich, Milan Katić
ma w swoim dorobku medale
imprez mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych. Wraz
z reprezentacją swojego kraju
wygrywał złoto Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata
kadetów. W kręgu zainteresowania sztabu szkoleniowego
seniorskiej drużyny narodowej
znalazł się już w 2011, kiedy był
w kadrze na Puchar Świata. W
która sięgała w 2011 roku po
2015 roku był wśród zawodników powołanych do kadry na złoto Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w kategorii karozgrywki Ligi Światowej.
detów. Ostatnie sześc sezonów
Mihajlo Stanković ma bar- spędził w Vojvodinie Novi Sad,
dzo podobny życiorys. On rów- z którą kilkukrotnie sięgnął
nież był w drużynie kadetów, po krajowe trofea. Poprzedni

Podobieństw
pomiędzy
dwoma najnowszymi nabytkami bełchatowskiej drużyny jest
więcej. Obaj dysponują zbliżonymi warunkami fizycznymi.
Katić ma 202 cm wzrostu, Stanković jest zaledwie o dwa centymetry niższy. Obaj pochodzą
też z jednego rocznika – 1993. Z
niego wywodzą się też tacy zawodnicy jak Uros Kovacević czy
świetnie znany w Bełchatowie
Aleksa Brdjović. Bardzo zdolne
pokolenie.

DOMKI LETNISKOWE

NAD MORZEM!

sezon był dla niego pewnym
przełomem, bo zaowocował nie
tylko zagranicznym transferem,
ale też powołaniem do drużyny
narodowej. Stanković znalazł
się w składzie Plavich na Igrzyska Europejskie w Baku.

tel. 606-223-929
www.limagraf.pl

www.ogloszeniabelchatow.pl

Od sezonu 2015/16 przez przynajmniej dwa lata zawodnikami PGE Skry będą reprezentanci Serbii, występujący
na pozycji przyjmującego, Milan Katić i Mihajlo Stanković.
Obaj do Bełchatowa przechodzą z Vojvodiny Novi Sad.

Zapraszamy na wypoczynek w domkach z bali sosnowych
położonych w malowniczej okolicy, wśród lasów,
600 m od morza, w małej miejscowości Dębina.

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!
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PGE Skra Bełchatów postanowiła zaangażować się w kolejny projekt polonijny. Tym razem
klub objął honorowy patronat nad I Mistrzostwami Polonijnymi w siatkówce plażowej, które zostaną rozegrane już 8 sierpnia w Chicago.

PGE Skra

Marechal, Conte i Uriarte ze

9

złotem. Lisinac z wyróżnieniem
Foto: FIVB

w Ameryce

Restauracja - Sala Weselna

Balu
Andrzejkowego
Najpierw za moc-

Francuzów,, ale i tak mają z czego
się cieszyć. Młody środkowy PGE
Skry tym bardziej, że znalazł się w
najlepszej siódemce FIVB World
Bez dwóch zdań tegoroczna League. To już drugie wyróżnienie
FIVB World League należała do tego zawodnika na imprezie tej
reprezentacji Francji. „Trójkoloro- rangi. Wcześniej został doceniony
wi” najpierw wygrali zmagania w podczas Mistrzostw Europy 2015.
II dywizji, dzięki czemu awanso- Nieco w cieniu zmagań w Lidze
wali do turnieju finałowego elity. Światowej odbywały się IgrzyW niej też okazali się najlepsi i się- ska Panamerykańskie w Torongnęli po pierwsze w
historii informacje
złoto to. W nich najlepsi okazali się
wkrótce
tej imprezy. Jednym z ogniw
tego Argentyńczycy z Facundo Conna temat
zespołu był Nicolas Marechal, te i Nicolasem Uriarte w skłaprzyjmujący bełchatowskiej ekipy. dzie. W półfinale ograli sensacyjPełnił on rolę pierwszego zmien- nie gospodarzy imprezy (3:1),
nika na przyjęciu i też dołożył a w finale ograli 3:2 Brazylię.
swoją cegiełkę do tego sukcesu.
Siatkarze PGE Skry już nieźle
Powody do zadowolenia ma się obłowili, a mają jeszcze szanse
też Srecko Lisinac. Był on jednym na kolejne sukcesy międzynaroz najważniejszych ogniw swojej dowe. Przed nami przecież jeszcze
drużyny narodowej, która sprawiła Puchar Świata, a także mistrzoogromną niespodziankę dociera- stwa kontynentalne. 
jąc aż do finału Ligi Światowej. W
nim Plavi musieli uznać wyższość
B.B.
meczów.
ni okazali się Francuzi (2:3), a
następnie
Amerykanie
(0:3).

będą w dwójkach. Ci drudzy w
czwórkach i szóstkach. Całkowity dochód z tego wydarzenia
ma zostać przeznaczony na cele
charytatywne i programy socjalne, kierowane do Polonii w
Drużyna narodowa Polski
Chicago.
awansowała do czwórki najlepszych ekip popularnej „ŚwiaPrzypominamy, że to nie je- tówki”, ale w niej nie udało
dyna inicjatywa skierowana do si ę wygrać żadnego z dwóch
Polonii w jakiej bierze udział
Nagrody w postaci koszulek bełchatowski klub. Jest on taki piłek z autografami najlep- że bardzo aktywny na Wyspach
szych siatkarzy świata będą dla Brytyjskich, gdzie już we 12-13
zwycięzców niezwykle cenne.
września weźmie udział w turDzięki nim zawody cieszą się
nieju London Legacy Volleyprofesjonalnym poziomem i duball Cup, gdzie przeciwnikami
żym wyróżnieniem. W imieniu
żółto-czarnych będą drużyny
Zrzeszenia Amerykańsko-Pol wesela  komunie  chrzciny  imieniny
partnerskie, a więc CBL Polonii
skiego składam podziękowania
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety
za współpracę – skomentowała Londyn i VfB Friedrichshafen.
Stawkę
uzupełni
Team
Norudział PGE Skry Bełchatów w
tym przedsięwzięciu Katarzyna thumbria.
Kaczmarczyk, przedstawiciel
Celem tej imprezy jest pozarządu.
pularyzacja piłki siatkowej na
Pierwsza w historii impre- Wyspach Brytyjskich oraz zaza tego typu odbędzie się na cieśnienie współpracy polskoMontrose Beach przy jeziorze brytyjskiej na tym polu. Dla
Michigan. Udział w niej zapo- PGE Skry będzie to też ważny
wiedziało już około 150 zawod- element przygotowań do noweników. Zostaną one podzielone go sezonu. 
dwa grupy zawodową i amaB.B.
torską. Ci pierwsi rywalizować

www.ogloszeniabelchatow.pl

Organizatorem polonijnych
mistrzostw w plażowej odmianie piłki siatkowej są Zrzeszenie
Amerykańsko-Polskie (Junior
Board PAA) oraz Polska Liga
Siatkówki w Chicago. Ponadto
patronat – poza bełchatowskim
klubem – objął Konsulat Polski
w Chicago, a także tamtejsze
media polonijne.

Z nami XXVI edycja rozgrywek Ligi Światowej. Białoczerwoni zajęli ostatecznie
czwarte miejsce. Więcej
powodów do radości od
naszych reprezentantów
mają dwaj zawodnicy PGE
Skry, Nicolas Marechal i
Srecko Lisinac, których
drużyny zmierzyły się w
wielkim ﬁnale. Ponadto
złoto z Igrzysk Panamerykańskich zdobyli Nicolas
Uriarte i Facundo Conte.

przyjêcie
z popra
tylko 160

‘K

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami
sport

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2015 i 2016!

REKLAMY ULOTKI BANERY

ACTIV MEDIA
ul. Wojska Polskiego 23a
97-400 Bełchatów
tel. 790-40-45-99
biuro@activmedia.net.pl

Przegląd Bełchatowski
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SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI
tel.
604 867 051

POMPONY
TIULOWE

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

Oferta ważna od 28.07 do 02.08.2015 r.

079

1 szt.

Zeszyt

www.ogloszeniabelchatow.pl

Majewski
A5
16 kartek / kratka

469
1 szt.

Kredki Bambino
Majewski
12 kolorów

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem
do remontu, prąd+woda. Miejscowość
Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509

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 atrakcyjne działki rekreacyjno-budowlane nad rzeką Wartą
w pięknej okolicy gminie Radomskotanio.
Tel. 505-358-292
Sprzedam atrakcyjny dom w centrum
Bełchatowa, wszystkie media, c.o.
Miejskie, 9 pokoi, 3 łazienki, duży
strych do adaptacji. Cena 350tys do
negocjacji.
Tel. 505-358-292
Sprzedam atrakcyjną działkę o pow.
1,64ha, 4km od Radomska , 2km od
trasy Warszawa-Katowice. Działka z
lasem, 70-letnim i łąką sięgającą od
drogi asfaltowej do linii brzegowej
rzeki Warty. Szerokość 37m, prąd i
woda. Cena 80tys do negocjacji.
Tel. 505-358-292

Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka,
urokliwe miejsce otoczone lasami,
niedaleko jezioro. Gospodarstwo
7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej
informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)
w Danielowie, położone w pobiżu
zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę 26ar z wodą i prądem w drodze asfaltowej oraz działkę
65 ar zalesioną 15 letnim lasem (sosna i brzoza) 8km od Bełchatowa.
Tel. 503-088-855
Sprzedam działka pod zabudowe w
Kurnosie Pierwszym (29 arów). Cena
do negocjacji.
Tel. 608-139-837
Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.12.50zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam działkę budowalną o pow.
7ar. Wymiary 55x14m. Działka znajduje się w cichej okolicy w miejscowości Myszaki(tuż za os. Olszyńskim).
Działka z dostępem do wody i prądu.
Atrakcyjna cena!
Tel.792-103-130
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
38ar, Wólka Łękawska, woda i prąd
podłączone. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605-307-575

Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę 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 M-4, pow. 65.05m2, p. IV,
3-pokoje, os. Żołnierzy POW2.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 40,4m2 os. 1000-lecia 7.
Tel. 666-097-568
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 36m2, IVp., duży balkon,
winda w bloku, os. Okrzei.
Tel. 506-086-642
Sprzedam mieszkanie na Binkowie
36m2 na parterze.Cena 100 tys.
Tel.783-563-819
Zamienie mieszkanie komunalne
o pow. 43,39m2 po generalnym
remoncie na większe znajdujące się
na os. Dolnośląskim. Możliwość spłaty
zadłużenia.
Tel. 664-095-279

Sprzedam mieszkanie pow. 48m2,
dwupokojowe, Bełchatów, os.
Czapliniecka (za przychodnią
Mega Med), IVp. piwnica, blok
ocieplony, cicha, zielona okolica,
wolna od zapachów z oczyszczalni, szybki internet, tv kablowa.
Cena 118tys-cena do negocjacji(możliwość dokupienia garażu.
Tel. 603-381-052, 512-916-704
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju
do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Do wynajęcia 52m2, 56m2,
108m2. Bełchatów, ul. Kościuszki.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie. Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, parter, centrum Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia lokal usługowobiurowy pow. 22m2, w centrum
Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Lokale usługowo- biurowe,
Ipiętro, Bełchatów, ul. Kościuszki. Do wynajęcia 52m2, 56m2,
108m2-atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Wynajmę pokój dla 1lub 2 osób na os.
Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383
Wynajmę mieszkanie w Łodzi
rzetelnej osobie, 3 pokoje, okolice Manufaktury.
Tel. 512-329-182

SPRZEDAM
Wanne stalowa 140x70 z nozkami i
bateria, używana. Stan dobry, tanio!
Tel. 793-169-022
Rozrusznik R10 24v do silnika SW400
Autosan kombaj Bizon star itp.
Tel. 513-297-245
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny.
Kolor srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Owczarki niemienckie.
Tel. 600-817-186

PRACA
Poszukujemy lektorów języka angielskiego i niemieckiego. Praca w
Bełchatowie od 1 września 2015r.
Wymagana biegła znajomość języka,
mobilność, zaangażowanie. CV na
adres: info@latinum.pl
Skontaktujemy się
z wybranymi osobami.
Przyjmę pracowników ochrony na
terenie Piotrkowa i okolic. 8zł/netto/h.
Wymagana niekaralność i aktualna
książeczka sanepidowska. Wiek do
45lat. Możliwość uzyskania umowy o
pracę.
Tel. 660-520-385,
e-mail: kubecki@locus-security.pl
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PRACA
Zatrudnię pracowników ochrony do 45
lat, okolice Piotrkowa Tryb. Stawka za
roboczogodzinę od 8zł/netto.
Tel. 506-199-920
Podejmę się malowania mieszkań
oraz remontów. Gładzi. Zabudowy
k-g, tapetowanie. Malarz zawodowy.
Tel. 517-455-711
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919

Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą
starszą.
Tel. 516-666-477
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058
Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

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

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Usługi remontowo-budowlane, docielpenia domów na zewnątrz i wewnątrz
malowanie, malowanie i remont dachów, karton-gips, instalacje centralnego ogrzewania, wylewki, panele.
Tel. 609-777-255
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim” już od 67zł/netto(format
wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!

Profesjonalny manicure
hybrydowy. Cena 40zł.
Tel. 505-178-103

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

Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa wesel, komunii, 18-stek, przyjęć
okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191

Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Renowacja Kostki Brukowej
Mycie, impregnacja i koloryzacja.
Zabezpieczenia kostki brukowej
przed olejami samochodowymi i innymi zabrudzeniami. Gwarancja producenta 4lata (od 5zł/m2).
Tel. 886-338-458

Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Malowanie dachów, malowanie
elewacji. Cena 8zł/m2
Tel. 886-338-458
Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A do
Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i rusztowań.

5,99 zł

Przyjmę ziemię, Bełchatów,
ul. Brzozowa.
Tel. 790-40-45-99

KOREPETYCJE
Matematyka, egzaminy komisyjne,
matury poprawkowe.
Tel. 519-744-689

KISIEL OWOCOWY KUBEK
OFERTA WAŻNA DO 16.08.2015

JAJA L SUFLIDA

0,89 zł

3,99 zł

Korepetycje z chemii, przygotowanie
do matury.
Tel. 791-855-592
Latinum Centrum Językowe.
Angielski, niemiecki, francuski,
włoski.
Wszystkie poziomy językowe.
Dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Wykwaliﬁkowana kadra lektorska, doświadczenie w nauczaniu. Dojeżdżamy do ucznia.
Odwiedź nas na www.latinum.pl.
Tel. 509 695 443

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

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

SER MOZZARELLA
SER MAZZARELLA WĘDZONA

4,99 zł

INNE

PARKIETY, SCHODY, TARASY, DRZWI

Instalacje elektryczne:
-montaż nowych instalacji,
-tzw. biały montaż, czyli montaż
wszystkich opraw oświetleniowych,
łączników, gniazdek, taśm ledowych
-modernizacja istniejących instalacji,
-montaż domofonów i wideofonów,
-usuwanie awarii,
-fachowe doradztwo,
-pozostałe prace związane z szeroko
pojętym instalatorstwem elektrycznym.
Wystawiam faktury VAT oraz udzielam gwarancji na wykonane prace.
Tel. 515-098-068,
www.trego-instalacje.pl

MASŁO
OSEŁKA
MU OSM SIERADZ

Manicure hybrydowy
tel. 505-178-103

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA

ULOTKI
BANERY Jak nadać ogłoszenie drobne
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

tel. 790-40-45-99

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

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

Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

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

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

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

ogłoszenia drobne

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

Zapraszamy na naszą stronę WWW
po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
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www.ogloszeniabelchatow.pl

23-letni student pojejmie się pracy w
okresie od lipca do września.
Tel. 505-095-765

Przegląd Bełchatowski
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