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Próbują reanimować
Bawełniankę. Czy galeria
w końcu ruszy? str. 7
1. Kurs spawania i ponowienia spawalnicze – Recertyfikacja UDT/TÜV NOWOŚĆ
2. Ładowarki teleskopowe (Manitou) – z egzaminem UDT
3. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
4. Czas pracy kierowców – praktyczne aspekty
5. Podesty ruchome
6. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
7. Żuraw samojezdny, żuraw przenośny (HDS)
8. Wózki widłowe z egzaminem UDT
9. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki, Spycharki, Walce drogowe – klasa III
10. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA
11. ADR podstawowy
12. ADR cysterny
13. Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona dla kierowców
14. Szkolenie okresowe dla Kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)

codziennie
19.02.2018
23.02.2018
24.02.2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
19.02.2018
05.03.2018
05.03.2018
22.02.2018
22.02.2018
codziennie
codziennie lub weekendy

GAZETA
BEZPŁATNA
numer: 3/2018(219)
z dnia: 09.02.2018 r.
nakład:

12.000 egzemplarzy

Górnicy z Bełchatowa
oczekują podwyżek str. 5

Os. 1 Maja. Kobieta wypadła
z balkonu na IV piętrze str. 6
ŻALUZJE,
PLISY, ROLETY
Bełchatów, ul. Chmielowskiego 20
tel. 44 634 83 25
www. rolety-antra.pl

z tą reklamą POMIAR I MONTAŻ GRATIS!!
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Zmian nazw ulic nie będzie - radni na styczniowej se- Lista obecności na początku i na końcu sesji. Brak kompletu podpisów
sji Rady Miejskiej zdecydowali o zdjęciu tych punk- radnego równać się będzie ze stratą ﬁnansową.
tów z porządku obrad. To oznacza, że nawet nie poddano pod dyskusję poszczególnych propozycji.

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Nowych nazw ulic
nie będzie

Propozycje zmian nazewnictwa dotyczyły niewielkiej ulicy
Wąskiej, fragmentu ulicy Staszica i nowo wybudowanego ronda. W porządku obrad znalazł
się również punkt odnoszący się
do pl. Wolności, w tym przypadku chodziło nie tyle o zmianę nazwy, co uaktualnienie jej uzasadnienia.
Wszystkie propozycje zmian
wpłynęły
od
Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem”. Zgodnie z
wnioskiem, ulica Wąska miałaby
zmienić nazwę na Danuty Siedzikówny „Inki”. Co do fragmentu ulicy Stanisława Staszica między Czyżewskiego, a Olsztyńską
padła propozycja, by nadać jej
nazwę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Dla nowo wybudowanego ronda zaproponowano zaś patrona w osobie gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego.
Wszystkie propozycje przepadły jednak już na samym początku sesji. Radny Tadeusz
Markiewicz złożył wniosek by
zdjąć z porządku obrad punkty odnoszące się do zmiany nazwy ulicy Wąskiej i fragmentu
Staszica, a także ronda. Z kolei
Piotr Wysocki był przeciwny procedowaniu uchwały o pl. Wolności. Kilkunastominutową dyskusję zakończyło głosowanie, wynikiem którego było skreślenie
punktów z obrad.
Radny Tadeusz Markiewicz
tak uzasadniał swój wniosek:
- Uważam, że zmiany ulic polegające na „cięciu” ich na kawałki, nadawanie nowych nazw już
istniejącym czy sięganie po wzorce szczytne, ale spoza naszego
kręgu – nazwijmy to – małej ojczyzny, są w tym przypadku niezasadne. Bełchatów będzie miał

jeszcze dużo ulic, dużo nowych
rond, w przypadku, których będzie można spokojnie przemyśleć sprawy nazewnictwa ulic.
Poza tym, co też wyraźnie wyartykułowałem – chciałbym, by takie decyzje były uprzedzone konsultacją społeczną. Mieszkańcy
powinni się w tej sprawie wypowiedzieć. Uważam, że to zmiana
wprowadzona „na siłę’, bez zasięgnięcia opinii mieszkańców.
Jarosław Brózda, prezes Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem” z kolei tak komentował decyzję radnych:
- Przyjąłem ją ze smutkiem
i ubolewaniem. Mam wrażenie, że to przeszło w myśl takiego hasła: „niech zostanie, tak jak
było”. Argumenty, które zdecydowały o zdjęciu tych uchwał z
porządku, takie jak poczekanie
na nowe ulice, to odwleczenie w
czasie. Nowe ulice mogą powstać
za kilka- czy kilkanaście lat. Kolejna sprawa to ich lokalizacja.
Czy te nowe ulice będą w godnym miejscu dla tych postaci?
Dziś padł argument, że Wąska
czy fragment Staszica są niegodne tych nazwisk. Można, więc zadać pytanie: czy godne będą lokalizacje na peryferiach miasta,
bo przecież nowe ulice powstaną właśnie tam. Nasze stowarzyszenie uważało, że zaproponowane zmiany dotyczą ulic w centrum miasta, mało tego - nie było
żadnej formalnej kolizji, żadnych
przeciwwskazań. Obie te ulice
nie posiadają ani jednego adresu
zamieszkania czy siedziby firmy.
Nie było więc problemu uciążliwości dla mieszkańców. Źle
się stało, że radni nie pozwolili żeby te projekty były procedowane, radni tym samym nie dali
możliwości nad zaprezentowaniem tych uchwał z ich uzasadnieniem.
Jak podkreśla Jarosław Brózda złożone wnioski nie zostaną
przez Stowarzyszenie wycofane.
Nie będą też proponowane dla
tych patronów kolejne lokalizacje. 

Będą kary ﬁnansowe dla radnych

Taką decyzję podjęła na
ostatniej sesji przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bełchatowie
Elżbieta Naturalna. Pod koniec
obrad ogłosiła, iż sytuacja, w
której radny przychodzi jedynie
na początek sesji, aby się podpisać na liście obecności, po czym
bez usprawiedliwienia opuszcza
posiedzenie, jest niedopuszczalna.
Jak wyjaśnia przewodnicząca, jest to pokłosie zachowania
jednej radnej z PiS:
- Mówię o zachowaniu radnej
Doroty Pytlewskiej, która opuRadny miejski, otrzymuje
ściła sesję bez żadnego wyjaśniepodstawową kwotę za swoją prania – mówi Elżbieta Naturalna.
cę w wysokości 700zł. W przypadObecnie, takie nieusprawie- ku pełnienia dodatkowych funkdliwione wyjście nie wiąże się z cji np. w komisjach, dieta może
żadnymi konsekwencjami, bo- być wyższa. Oznacza to, że niewiem podpis na liście obecności usprawiedliwiona nieobecność
złożony na początku posiedze- wiąże się dla radnego z potrącenia oznaczał, że sesja jest „zali- niem minimum 140zł.
czona”, przede wszystkim finanNie o finanse ściśle tu chodzi,
sowo.
chociaż to one mają z założenia
Teraz już tak różowo nie bę- nowych zasad dyscyplinować do
dzie. Brak chociażby jednego obecności na sesjach. Każdy radpodpisu będzie skutkował obcię- ny miejski był wybierany w okręciem o 20% diety. Usprawiedli- gach jednomandatowych, jako
wione wyjścia lub spóźnienia nie przedstawiciel interesów mieszbędą objęte restrykcjami.
kańców z danego rejonu.

- Mamy płaconą dietę z pieniędzy publicznych i obowiązkiem radnego jest uczestniczyć
w sesji i pracować. […] Chodzi
o to, aby być fair wobec mieszkańców. Nie do przyjęcia są sytuacje, że radni z wyboru, pełniący funkcje publiczne, pobierając
pieniądze, nie wykonują tej roli.
Wczorajsze wyjście było de facto nie wykonaniem funkcji radnej - podsumowuje Elżbieta Naturalna
Nowe zasady mają obowiązywać od lutowej sesji rady miejskiej. 

Do odwołania wprowadzono zakaz odwiedzin na oddziale neonatologii bełchatowskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II. Powód?
Zwiększona zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne.

Grypa atakuje. Szpital
wprowadza zakaz odwiedzin

Na razie ograniczenia dotyczą tylko jednego oddziału. Z racji szczególnych potrzeb małych
pacjentów, na oddziale mogą
przebywać tylko mamy z nowo
narodzonymi dziećmi.

Podobne procedury wprowadzą szpitale w całym kraju. Od
kilku lat przełom stycznia i lutego, to czas kiedy zdecydowanie
wzrasta liczba chorych na grypę
i infekcje grypopochodne.

- Zdajemy sobie sprawę, że
ograniczenie może być uciążliwe, ale dobro pacjentów jest najważniejsze, stąd decyzja lekarzy
– wyjaśnia Katarzyna Babczyńska, rzecznik bełchatowskiego
szpitala.

Z komunikatu łódzkiego sanepidu wynika, że w okresie od
23 do 31 stycznia tego roku do
powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych całego województwa zgłoszono ponad 12 tysięcy przypadków zachorowań i

podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne. Jest lepiej niż w zeszłym
roku, bo porównując analogiczny okres 2017 takich przypadków
było jeszcze raz tyle, ale lekarze
ostrzegają, że szczyt zachorowalności dopiero przed nami. Wyższe temperatury niestety usypiają naszą czujność, lżej ubrani,
często bez czapek i szalików jesteśmy wyjątkowo mocno narażeni na atak wirusów.

DOSTĘPNY

POLSKI

GRUBY
WĘGIEL

880zł
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Dostęp dla pacjentów z Bełchatowa do szerokiego spektrum usług onkologicznych w wiodącym ośrodku medycznym! Bełchatowski Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II kilka dni temu
podpisał porozumienie z łódzkim szpitalem im.
Mikołaja Kopernika. Co to oznacza dla chorych,
co się zmieni? Dużo i to na dużo lepsze...

Porozumienie szpitala
z onkologią w Łodzi

wieści z miasta i regionu

lem Kopernika dostając
kontakt do tamtejszego koordynatora. W bardzo krótkim czasie umawiana jest
kolejna wizyta i natychmiast zostaje podjęte działanie lecznicze, w razie potrzeby łódzka placówka zapewnia także transport pacjentów – wyjaśnia dyrektor Paweł Skoczylas
Dzięki takiemu rozwiązaniu ścieżka diagnostyczna zostanie skrócona do
niezbędnego minimum, a
rozpoczęcie leczenia rozpoczyna się w błyskawicznym czasie, co w przypadku chorób nowotworowych
ma przecież fundamentalne znaczenie.
Szpital w Bełchatowie
nie tylko jest pierwszym w
województwie, który będzie
współpracował z łódzką
placówką w zakresie opieki onkologicznej, ale będzie też istotnym ogniwem
przy tworzeniu i realizacji
akcji profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.
Podpisane 2 lutego porozumienie między dyrektorami
obu szpitali jest pierwszym
krokiem do powstania szerokiej sieci onkologicznej w
województwie, mają ja tworzyć placówki w całym łódzkim, dla których organem
prowadzącym jest Urząd
Marszałkowski. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Onkologia szpitala Kopernika w Łodzi to drugi
co do wielkości ośrodek tej
specjalizacji w Polsce. Jak
zapewnia dyrektor Paweł
Skoczylas, to lider, który
świadczy usługi dzięki wiedzy i doświadczeniu najwyższej klasy specjalistów.
- Zawarte porozumienie gwarantuje pacjentom
z powiatu bełchatowskiego
i powiatów ościennych bardzo szeroki wachlarz usług
medycznych.
Począwszy
od badań przesiewowych,
działań profilaktycznych na
opiece ambulatoryjnej, leczeniu szpitalnym i rehabilitacji onkologicznej kończąc – wymienia Paweł Skoczylas, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II.
Bełchatowski
szpital
nie posiada oddziału onkologii. Do tej pory pacjenci mogli jedynie korzystać z
dwóch poradni: onkologicznej i chirurgii onkologicznej. To z nich chorzy trafili do szpitali w całym województwie. Dzięki współpracy z Kopernikiem, pacjenci
nie tylko zyskają komfort,
ale i opiekę na najwyższym
poziomie.
- Jeśli do bełchatowskiej placówki trafi pacjent
z problemem onkologicznym natychmiast będzie
komunikowany ze szpita-
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Gabinety pielęgniarskie
obkupione

nr 3/2018 (219)  9.02.2018 r.

Jeden procent podatku
podarujmy naszym

Ponad 23 tysiące złotych dotacji od Wojewody
Łódzkiego pozyskał powiat bełchatowski na zakup wyposażenia gabinetów proﬁlaktyki zdrowotDziałalność
organizacji
nej w szkołach i placówkach powiatowych. Dzięki
pożytku publicznego opietemu doposażono siedem gabinetów.
ra się w dużej mierze na

www.ogloszeniabelchatow.pl

hojności darczyńców. Dobrą sposobnością wsparcia organizacji jest składanie rocznego zeznania podatkowego. Wystarczy zaznaczyć w formularzu, że 1 procent należnych ﬁskusowi pieniędzy
przekazujemy wskazanej
organizacji. Starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski zachęca, by
wybierać stowarzyszenia
z naszego powiatu.

Nowe urządzenia, a nawet drobiazgi, w gabinetach pielęgniarskich to
komfort pracy dla personelu i bezpieczeństwo zdrowotne uczniów. Na
zdjęciu Joanna Zalejska, dyrektor I LO, prezentuje udane zakupy.
Wśród zakupów przeważały
ciśnieniomierze, stetoskopy, tablice okulistyczne, siatki centylowe, apteczki pierwszej pomocy, szyny Kramera, szafki lekarskie, parawany, meble. Nowe
wyposażenie pojawiło się w gabinetach I i II Liceum Ogólno-

kształcącego, Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, 4 i w
Zelowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Bełchatowie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w
Łękawie. 

Wolne Terminy
2018/2019

Wesela, Komunie


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY


wieści z powiatu

ROLETKI


Pracujemy
¯ALUZJE w Święta Wielkanocne

OGRODY ZIMOWE

Restauracja
DAJANA Bełchatów
I ORAN¯ERIE

ul. Sienkiewicza 80, tel: 692-467-129

Od siedmiu lat starostwo w
Bełchatowie przypomina na początku roku o możliwości przekazania małej części podatku,
bo zaledwie 1 %, organizacji pożytku publicznego. Jak mówi
starosta Waldemar Wyczachowski, warto o tym pamiętać i
wspierać naszych.

Starosta Waldemar Wyczachowski, wspólnie z przedstawicielami organizacji
pożytku publicznego zachęca, by 1% podatku przekazywać społecznikom,
działającym na terenie powiatu bełchatowskiego.
rzyszenia „Strapate Ranczo” z
Korczewa, zajmująca się m.in.
hipoterapią, dziękuje darczyńcom za w sumie 13 tys. zł, przekazanych z podatku, które pomogły w utrzymaniu zwierząt.
Z kolei 18 Drużyna Harcerska
„Kuźnia” im. Jerzego Kukuczki
w Szczercowie w ubiegłym roku
ucieszyła się z 3 tysięcy złotych.

pożyteczna sprawa, uczy dzieci samodzielności, zaradności i
podejmowania wyzwań.

Wykaz organizacji pożytku
publicznego z terenu powiatu
znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
zakładce „Organizacje pozarzą- Dzięki pieniądzom od dardowe”. Gdy już wybierzemy orczyńców organizacje realizuganizację, której chcemy przekają wiele różnorodnych akcji,
PHUwpływom
BieniekzZbigniew
- Dzięki
odpisu zać 1% podatku, należy w ostatinicjatyw i działań służących podatku kupiliśmy nowe umun- nich rubrykach zeznania podatmieszkańcom powiatu. Każda durowanie dla harcerzy - mówi kowego wpisać jej nazwę oraz
kwota jest ważna, choćby naj- harcmistrz Jerzy Stolarz, ko- numer, pod jakim widnieje w
mniejsza. Wystarczy wpisać na- mendant szczercowskiej dru- Krajowym Rejestrze Sądowym.
zwę stowarzyszenia i podać jego żyny. - Jest nas blisko 100 osób, Ostatnią rzeczą jest wyliczenie
numer KRS – dodaje starosta.
mamy dwie gromady zuchowe, sumy, którą przekazujemy. Kwodwie drużyny harcerek i harce- ta nie może przekraczać 1% poOrganizacje
potwierdzarzy młodszych i jedną druży- datku należnego, wynikającego
ją, że mieszkańcy coraz częnę starszych oraz krąg instruk- z zeznania podatkowego. Pieniąściej pozytywnie odpowiadają
torski. Od blisko 25 lat wycho- dze na konto organizacji przekana taki apel. Stanislava Tílešowujemy dzieci i młodzież z rejo- że urząd skarbowy. Powinno to
vá – Rychlewska, prezes stowanu Szczercowa. Harcerstwo to nastąpić w lipcu lub sierpniu. 

WM

NOWY WYBÓR NOWE MOŻLIWOŚCI
ADMINISTRACJA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wybór odpowiedniego administratora to jedno z najważniejszych zadań stojących przed
właścicielami i zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. To od tej decyzji zależy, czy Wasze
codzienne życie zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane z funkcjonowaniem
waszych nieruchomości, czy też będziecie w nich spokojnie mieszkać.
Administracja Wspólnot Mieszkaniowych S.C.
z/s Bełchatów ul. Piłsudskiego 23 to:

Naszą misją jest zapewnienie
Naszym Klientom poczucia
97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
 obsługa
administracyjna
bezpieczeństwa oraz osiągnięcie
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
i techniczna nieruchomości
satysfakcjonującego poziomu
 obsługa bankowo-księgowa
kosztów utrzymania nieruchomości
 obsługa prawna
poprzez dostarczanie im pakietu
 konserwacja bieżąca
 całodobowe pogotowie techniczne
usług najwyższej klasy.

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

DLA NOWYCH KLIENTÓW
3 PIERWSZE MIESIĄCE OBSŁUGI

TYLKO 1zł / NIERUCHOMOŚĆ

Bełchatów ul. Piłsudskiego 23
tel. /44/ 633-88-88
www.awmbelchatow.pl
/awmjaroslawgorzelak/

Jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą? Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
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Górnicy z Bełchatowa
oczekują podwyżek
Pięć związków zawodowych z KWB Bełchatów z końcem stycznia wystąpiło do dyrektora kopalni z postulatami dotyczącymi
między innymi podwyżek wynagrodzeń. W tej chwili związkowcy czekają na odpowiedź, czy jest realna szansa na wzrost płac?

5
Kolejnym elementem związkowego pisma jest też prośba o
rozpoczęcie wspólnych prac nad
nowymi tabelami płac podstawowych. Takowe miałyby być
wypracowane w szerokim gronie, wspólnie z pracodawcą,
stroną społeczną i związkami.
- Chodzi o to, żeby wszyscy pracownicy mogli otrzymać
podwyżki, na które oczekują.
Przez ostatnie dwa lata nie było
żadnych wzrostów wynagrodzeń, tylko indywidualne przeszeregowania. A pracownicy,
przy dobrej wydajności, kurczącej się z roku na rok załodze, na-

szym zdaniem w pełni na to zasługują – dodaje Matyśkiewicz.
Jak związki oceniają szanse na realizację swoich postulatów?
- Mamy nadzieję na zrozumienie i przychylne oko pracodawcy i na to, że uda nam się
sprawnie usiąść do rozmów i w
miarę możliwości szybko je sfinalizować z pozytywnym efektem dla załogi.
W tej chwili związkowcy czekają na odpowiedź od adresata
pisma. 

Był późny wieczór, kiedy dwóch niepełnosprawnych
mężczyzn w samochodzie osobowym wpakowało się
w niemałe kłopoty. Wszystkiemu winna była nawigacja GPS i pełne zaufanie, jakim kierowca obdarzył to
urządzenie...

Musieli wzywać pomoc,
bo zaufali nawigacji

super
jako��
- Po raz kolejny mamy rekordowe wydobycie
super
cena i bardzo pozytywne sygnały o wynikach finansowych. Chcemy więc, żeby załoga na tym skorzystała i była beneficjentem tych zysków – mówi

nam Zbigniew Matyśkiewicz
przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”

poziomie nie mniejszym niż 10%
- informuje przewodniczący kopalnianej „Solidarności”

W piśmie związkowcy zwracają uwagę na kilka elementów
dotyczących wynagrodzeń.

Związkowcy postulują także,
by o kilka procent wzrósł dodatek do pensji tych pracowników,
którzy zjeżdżają do wkopu. Jak
podkreślają wnioskodawcy, taka
prośba to szereg rozmów z załogą kopalni i fakt, że stawka tego
dodatku nie drgnęła od kilkunastu lat. Jak szacuje Matyśkiewicz, dodatek pobiera około 70
procent pracowników kopalni.

- Główny wniosek jest taki,
żeby doszło do przeszeregowania wynagrodzeń połowy pracowników, których pensje nie
przeszły tego w minionym, 2017
roku. Ponadto zwracamy się z
prośbą, by utrzymać premię na

W efekcie w minioną sobotę, 3
lutego mężczyźni ugrzęźli na bezdrożu w szczerym polu w miejscowości Ostoja. Kierowca widząc
beznadzieję sytuacji zadzwonił po
pomoc na posterunek.
- Sytuacja była o tyle poważna,
że zarówno kierujący, jak i jego pasażer poruszali się na wózkach inwalidzkich. Z pomocą ruszyli niezwłocznie policjanci z Zelowa, któ-

Sala Bankietowa

rzy szybko zlokalizowali mężczyzn.
Z uwagi na mocno podmokły teren oraz brak zaczepu do holowania, na miejsce wezwano Ochotniczą Straż Pożarną z Zelowa, która przy pomocy wyciągarki samochodowej uwolniła pojazd z błota.
Jak tłumaczyli mężczyźni, znaleźli się na tej drodze, ponieważ… posłuchali nawigacji – informują policjanci z KPP w Bełchatowie 
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www.ogloszeniabelchatow.pl

Wystosowanie pisma, pod
którym podpisali się związkowcy z kopalnianej „Solidarności”,
„Kadry”, ‚Konta”, ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego i ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego, to
efekt analiz, z których wynika
jedno:

www.jasminowy-dworek.pl

reklama

WESE

PRZ YJĘCIA

OKOLICZNOŚCIOWE

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

SUPER CENA
Dygudaj 3 k/Sulmierzyc
tel. 500 233 667

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

ul. Przemysłowa 5/A4
97-400 BEŁCHATÓW
pn.-pt.: 900-1700

JEDYNA PRALNIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI
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Handlował częściami Tragedia na 1 Maja!
ze skradzionych aut
23-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego i
34-latek z powiatu kępińskiego w rękach policji.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa, młodszy zatrzymany będzie jeszcze dodatkowo odpowiadać za posiadanie środków odurzających.

Naga kobieta wypadła
z balkonu na IV piętrze
Ta dramatyczna scena rozegrała się 4 lutego, późnym wieczorem
na osiedlu 1 Maja. 36-letnia kobieta wypadła z balkonu. Mimo reanimacji na miejscu zdarzenia, zmarła. Sprawę wyjaśnia policja
pod nadzorem bełchatowskiej prokuratury.

wieści z komendy

www.ogloszeniabelchatow.pl

W tej chwili prokurator i policja o sprawie mówią niewiele, wszystko wskazuje na to, że
doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Funkcjonariusze z komendy
w Wieluniu wpadli na trop oszustów po uzyskaniu informacji, że
na jednym z internetowych portali ogłoszeniowych zostały wystawione części samochodowe,
które mogą pochodzić ze skradzionego na terenie powiatu wieluńskiego samochodu audi A4.
Szybko ustalono, że sprzedającym elementy A4 jest 23-latek z
naszego regionu.
- Wieluńscy stróże prawa natychmiast udali się do jego miejsca zamieszkania. Jak się okazało
na terenie zamieszkiwanej przez
niego posesji funkcjonariusze
znaleźli karoserię, silniki, skrzynie biegów oraz inne elementy
pochodzące z dwóch pojazdów
zarejestrowanych jako utracone.
Wieluńscy policjanci po dokładnym zweryfikowaniu numerów
widniejących na poszczególnych
częściach ustalili, że pochodzą
one z dwóch samochodów audi
A4 , z których jeden został skradziony na ternie powiatu wieluń-

skiego, drugi z kolei skradziono
na terenie Wielkiej Brytanii. Do
kradzieży obu pojazdów doszło w
2017 roku - informują policjanci z
KPP w Wieluniu.

- Wyjaśniamy okoliczności
śmierci 36-letniej kobiety, która wypadła z balkonu na IV piętrze jednego z bloków na bełchatowskim osiedlu. Do zdarzenia doszło o godzinie 22-ej.
Do wyjaśnienia w sprawie zatrzymano wspólnie zamieszkującego z kobietą, 39-letniego mężczyznę – mówi Ewelina
Maciejewska z KPP w Bełchatowie.

Na tym jednak nie koniec zatrzymań w tej sprawie. Policjanci
trafili też do 34-latka z terenu powiatu kępińskiego, który sprzedał
Z relacji osoby, która rozma23- latkowi samochód, który skradziony został na terenie powia- wiała z naszym reporterem na
tu wieluńskiego. Obaj mężczyźni miejscu tragedii, a która twierdzi, że była świadkiem zdarzeusłyszeli zarzuty paserstwa.
Dodatkowo w trakcie policyjnych czynności, mundurowi u
23-latka natknęli się na 150 gramów marihuany, małą wagę elektroniczną, tzw. dilerki oraz kruszak. To oznacza, że poza zarzutami paserstwa usłyszał on jeszcze zarzuty posiadania środków
odurzających oraz posiadania
przyrządów służących do nielegalnego ich przerobu. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym.

nia, wiemy, że ofiara miała na zny. Upadek na studzienkę kasobie jedynie dolną część bieli- nalizacyjną znajdującą się za
blokiem spowodował bardzo
poważne obrażenia głowy. Wezwano pogotowie. Mimo próby
udzielenia pomocy przez medyków, nie udało się uratować
kobiety.
Sekcja zwłok ofiary, która
odbyła się w czwartek, wykaże
czy ofiara wypadku była trzeźwa, co może wskazywać na
ewentualną przyczynę wypadku. Nieoficjalnie wiemy, że zatrzymany do wyjaśnienia mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W tej chwili w sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. 
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Próbują reanimować Bawełniankę.
Czy galeria w końcu ruszy?
Udało się znaleźć inwestora, udało się dojść do porozumienia, ale końca nie widać... Galeria Bawełnianka,
która stoi w centrum miasta nieużytkowana od 2013 roku niszczeje, choć są chęci, by obiekt zaczął wreszcie
funkcjonować. Z pewnością nie uda się tego zrobić jeszcze w tym roku.
Krótko wspominając, budowa galerii zakończyła się w 2013
roku, ale ówczesnemu inwestorowi - spółce „Bawełnianka”
obiektu nie udało się uruchomić
nigdy. Nieruchomość stała i stoi
pusta, ma wyznaczonego przez
sąd przymusowego nadzorcę.
Zobowiązania finansowe osiągnęły wielomilionowych kwot,
między innymi z tytułu niespłacanego kredytu inwestycyjnego,
czy nieopłacanych podatków od
nieruchomości. Budynek od blisko dwóch lat z odłączoną energią elektryczną i ogrzewaniem z
miesiąca na miesiąc niszczeje.

- Sytuacja, zarówno prawna jak i ekonomiczna spółki Bawełnianka nie pozwalały na to,
by doszło do klasycznej sprzedaży. Inwestor, którego reprezentuję rozpoczął rozmowy z głównym
wierzycielem na temat procesu
tak zwanej upadłości dedykowanej. Mówiąc w dużym uproszczeniu, polega to na tym, że składa
się wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości spółki z jednoczesną ofertą zakupu obiektu. Takie
rozmowy toczyły się przez kilka
miesięcy 2017 roku, czego efektem była ich finalizacja w grudniu - mówi Marcin Rzepecki
Dla porządku dodajmy, że
przełamanie sądowego patu w
sprawie przejęcia przez nowego

- Potrzeba było aż roku na to,
żeby dojść do porozumienia ze
wszystkimi stronami tego konfliktu i to nam się udało zrobić.
Niestety od grudnia, mimo wynegocjowania wszystkich warunków, bank nie doprowadza do
tego, byśmy ostatecznie podpisali umowę i złożyli wnioski do
sądu - mówi Rzepecki i dodaje: Z ekonomicznego punktu widzenia powinien mieć taki cel, natomiast ruchy, które wykonuje, a
właściwie, których nie wykonuje powodują, że ostatecznie nie
podpisujemy dokumentów, a na
stole leży konkretna oferta i zabezpieczenia tej transakcji.
Pytany o powody takowej sytuacji Rzepecki rozkłada ręce w
geście bezradności. Pewne jest
jedno: przedłużanie procedur
działa na niekorzyść biznesowi.
Jak wyjawia przedstawiciel inwestora realne szanse na ożywienie tego obiektu są:
- Żeby w ogóle można było
rozmawiać z bankiem, to musieliśmy położyć na stole oferty
najmu od przedsiębiorców zainteresowanych zlokalizowaniem

swojego biznesu w Bawełniance. Zainteresowanie jest, tylko
trzeba pamiętać o tym, że czas
działa na niekorzyść. Nikt nie
czeka wiecznie na uruchomienie
galerii. W końcu zaczną się wykruszać z tego przedsięwzięcia
- mówi Rzepecki

Poza tym trudno oprzeć się
wrażeniu, że dla Bawełnianki
jest to po prostu ostatnia szansa. Pojawił się inwestor z branży,
który mimo przeciwności konsekwentnie dąży do celu. Czy na
teoretycznej, ostatniej prostej
do niego dojdzie?

Nie bez znaczenia może być
też sytuacja z ostatnio przyjętymi przepisami, czyli między innymi zakazem handlu w niedzielę.
Branża skupiona wokół wielkopowierzchniowych sklepów już
nerwowo się rozgląda i liczy straty... W takiej sytuacji inwestowanie dla wielu może stać pod wielkimi znakami zapytania.

- Scenariusze są dwa. Pozytywny, to ten, w którym do końca lutego dochodzi do finalizacji procedury z bankiem i uruchamiamy kolejną - sądową. W
tej sytuacji w drugim kwartale tego roku jesteśmy w stanie
przejąć obiekt i rozpocząć jego
remont i przygotowania do uruchomienia. Dziś już wiemy, że ta

zwłoka czasowa ze strony banku nie pozwoli uruchomić galerii w tym roku, ale ostatecznie
do tego dojdzie. Jest też wariant
pesymistyczny. To ten, w którym
składamy informację do banku
z zakreślonym cenzusem czasowym dotyczącym ważności naszej oferty. Jeżeli bank nie wypowie się w tym okresie, to wycofamy swoją ofertę - informuje Marcin Rzepecki

www.ogloszeniabelchatow.pl

W grudniu 2016 powiało optymizmem - pojawił się inwestor
chętny do kupna galerii.

właściciela galerii Bawełnianka
nie było łatwe. Początkowo procedury nie udało się rozpocząć,
bo pojawiły się nawet wnioski o
wykluczenie wszystkich sędziów
piotrkowskiego sądu. Inwestorowi, który zdawał sobie sprawę, że
znacznie wydłuży to cały proces,
nie brakło jednak determinacji.

Przesłaliśmy pytania do banku jaka może być przyszłość
umowy, która czeka na finalizację. Otrzymaliśmy krótką informację, że bank nie udziela komentarza w tej sprawie. 

wieści z miasta i regionu
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10% mniej na przedszkolaki.
Zmiany w zasadach ﬁnansowania

www.masterpur.pl

Ocieplenia Pianką Poddasza
&

Posadzki Anhydrytowe

Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy o ﬁnansowaniu zadań oświatowych. Na ostatniej sesji rady miejskiej, radni
głosowali nad projektem uchwały, która dostosowuje przepisy obowiązujące w Bełchatowie do nowych, ogólnopolskich kryteriów. Czy, i co się zmienia w dotowaniu niepublicznej oświaty?

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

tel:

536-860-730

TANI OPAŁ

n EkogroszEk n Pelet
n Drewno kominkowe
www.ogloszeniabelchatow.pl

Bełchatów, ul. Piłsudskiego 94
tel. 661-937-265, 695-347-224

W radiowozie
zapłacisz kartą
Od niedawna w całym kraju za mandat można zapłacić
kartą płatniczą lub Blikiem. Policjanci drogówki w całym kraju zostali wyposażeni w dwa tysiące terminali
płatniczych, dzięki czemu możliwa będzie bezgotówkowa transakcja przysłowiowym „plastikiem”. Urządzenia mają również bełchatowscy mundurowi.

wieści z miasta i regionu

Przede wszystkim, odgórnie narzucono samorządom, że
dotacja na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu równa jest 75 procentom podstawowej kwoty dotacji wyliczonej w oparciu o koszty ponoszone w placówkach publicznych
prowadzonych przez dane miasto czy gminę. Z kolei sposób
wyliczania tej podstawy – również określony w ustawie – zależny jest od: wydatków bieżących ponoszonych przez magistrat w przedszkolach publicznych, od liczby wychowanków
w tych placówkach, ale również
od dochodów danego samorządu z tytułu opłat rodziców za
korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego (w
czasie przekraczającym pięć
godzin dziennie) i kwot uzyskanych w części oświatowej subwencji ogólnej na wychowanków niepełnosprawnych.
Co to oznacza w praktyce i
jak wygląda to kwotowo? Jak
informuje Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, w styczniu przy 75 procentach, dota-

Takie rozwiązanie to efekt
wprowadzonego
we
wrześniu
ubiegłego roku rozporządzenia
Rady Ministrów. Wcześniej nie
było takiej możliwości prawnej, a
za mandat trzeba było płacić przelewem lub wpłatą gotówkową.
Jako pierwsza z tego rozwiązania korzystała drogówka z Opola,
w tamtejszych radiowozach terminale stały się standardowym
wyposażeniem już na początku
stycznia. Teraz jest ono dostępne
na terenie całego kraju.
- Nasza komenda dysponuje
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pięcioma terminalami. To nowoczesne rozwiązanie, choć chcielibyśmy by było wykorzystywane jak najrzadziej, to z pewnością
ułatwi życie, zwłaszcza obcokrajowcom lub osobom, które na co
dzień nie mieszkają w Polsce i które nie zawsze posiadają przy sobie polską walutę - mówi Ewelina Maciejewska z KPP w Bełchatowie i dodaje: - Przypominamy
jednocześnie, że oprócz nowej formy uiszczenia mandatu karnego,
ukarani nadal do dyspozycji mają
możliwość opłacenia mandatu w
tradycyjny sposób: przelewem lub
wpłatą gotówkową na poczcie na
konto wskazanego Urzędu Skarbowego.
Warto dodać, że w przypadku
płatności kartą nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za przelew. Pamiętajmy jednak, że transakcji może dokonać tylko i wyłącznie ukarany kierowca, który jest
właścicielem karty, nie może tego
zrobić np. współpasażer ukaranego. 

cja na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wyniesie 552,68 zł. Natomiast w okresie od września do grudnia 2017
roku, gdy obowiązywał próg
85-procentowy, dotacja wynosiła 586,87 zł.
Projekt uchwały został przez
radę przyjęty przyjęty 17 głosa-

mi „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”.
Więcej o nowych zasadach
finansowania
niepublicznych
przedszkoli można dowiedzieć
się z wypowiedzi dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Bełchatowa Elwira Antońska materiał video dostępny na portalu www.ddbelchatow.pl 

Ostatniego dnia stycznia po godzinie 15-tej na ulicy Leśnej doszło do pożaru domu. Przyczyną pojawienia się ognia w niewielkiej nieruchomości był wybuch wolnostojącego piecyka.

Spłonął dom
przy ulicy Leśnej
W domu mieszkała trzyosobowa rodzina - matka z dwoma
dorosłymi synami. Płomienie pojawiły się po wybuchu piecyka.
- Jego przyczyną było nieodpowiedzialne zachowanie lokatorki, która wrzuciła do ognia
butelkę z łatwopalną substancją. Reakcja była natychmiastowa - doszło do eksplozji w wyniku której rozszczelniła się cała
instalacja i dom zaczął trawić
ognień. Na szczęście w pożarze
nikt nie ucierpiał - wyjaśnia Wojciech Maciejewski z PSP w Bełchatowie.
Cała trójka lokatorów samodzielnie opuściła mieszkanie, nikomu nic się nie stało. Na miejscu
zdarzenia pojawili się pracownicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych bełchatowskiego magistratu.
Dom należy do zasobów
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Mieszkaniowej, to budynek komunalny. 
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Od bezpłatnych emzetek
po program wymiany pieców
Bełchatów nie jest czerwoną kropką na smogowej mapie Polski, co nie znaczy, że sprawa czystego powietrza nie jest traktowana priorytetowo. O tym, jak można o nie zadbać, mowa będzie 17 lutego podczas miejskiej akcji antysmogowej
1 mln 593 pasażerów przewiozły w ubiegłym roku autobusy bełchatowskiego MZK. To
o 125 tys. osób więcej niż
rok wcześniej. Chętnych
do korzystania z darmowej komunikacji przybywa i nic dziwnego. Bełchatowianie mają na co dzień
to, co w innych miastach
zdarza się tylko w przypadku ostrego przekroczenia smogowych norm.

Jeszcze w tym roku tabor MZK powiększy się
o sześć niskoemisyjnych
autobusów, w tym trzy
elektryczne. 4,2 mln zł na
ich zakup i przebudowę
niezbędnej infrastruktury miasto dostało z Unii
Europejskiej. Ekologiczne
autobusy powinny pojawić się na ulicach na przełomie 2018 i 2019 roku.

- Bełchatów nie należy
do miast, które mają problemy ze smogiem, co nie
znaczy, że nie prowadzimy
gospodarki
sprzyjającej
ochronie czystości powietrza. Bezpłatna komunikacja miejska ma tu duże
znaczenie - mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa. – Liczę na to,
że coraz więcej osób będzie przesiadać się z samochodów do emzetek.

Tym
mieszkańcom,
którzy chcą wymienić stare piece na urządzenia nowej generacji lub podłączyć się do miejskiej sieci,
pomagają dotacje. Miasto
dostało 1,1 mln zł na ten
cel z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Programem zainteresowanych jest już ponad 170
mieszkańców, nadal można do niego przystąpić.

Walka ze smogiem to
nie tylko transport czy
sprzyjające ochronie powietrza ogrzewanie, to
także systematyczne docieplanie budynków komunalnych i użyteczności publicznej, energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED, czy parki i
zieleńce, które w tej chwili w Bełchatowie zajmują
około 40 hektarów.

Z bezpłatnej komunikacji miejskiej korzysta coraz więcej bełchatowian

www.ogloszeniabelchatow.pl

Spaliny
produkowane przez samochody to
Bezpłatna miejska ko- jedno, ale znacznie więkmunikacja to jeden ze szy wpływ na czystość posposobów, w jaki miasta wietrza ma to, jak ogrzerodzą sobie z zanieczysz- wamy domy i mieszkania.
czeniem powietrza. W W Bełchatowie sytuacja
Bełchatowie działa od 2,5 jest niemal komfortowa,
roku, wprowadzona zosta- bo ponad 90 proc. gospoła, by ułatwić życie miesz- darstw domowych podłąkańcom, ale jej ekologicz- czonych jest do sieci PEC.
ny aspekt z roku na rok W Grocholicach, gdzie nie
nabiera coraz większego ma takich możliwości, poznaczenia. Tym bardziej, wstanie sieć gazowa. W
że Bełchatów jest mia- ubiegłym roku PEC pozystem z jednym z najwyż- skał na inwestycje, m.in.
szych w kraju wskaźni- rozbudowę i modernizakiem liczby aut przypada- cję sieci ciepłowniczej, 10
jących na jednego miesz- mln zł dotacji z Unii Europejskiej.
kańca (wynosi on 1,3).

Uzupełnieniem
tej
oferty będzie miejski program ograniczania niskiej
emisji, czyli dotacji na wymianę starych pieców,
przygotowywany
przez
magistrat. Jak mówi Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,
w tej chwili opracowywany jest regulamin, w marcu program ma zostać
przedstawiony miejskim
radnym.

- Mimo, że w Bełchatowie sytuacja nie jest najgorsza, robimy wszystko,
aby smog nie stał się problemem – mówi prezydent
Mariola Czechowska. – To
kwestia świadomości i
wiedzy nas wszystkich.
Chcemy zwrócić uwagę
mieszkańców na działania, które pomagają chronić powietrze, dlatego organizujemy miejską kampanię informacyjno-edukacyjną. Zapraszam do
przyłączenia się.

Akcja „Stop smog! Oddech dla Bełchatowa” odbędzie się 17 lutego. W markecie Leroy Merlin, który jest partnerem przedsięwzięcia, będzie można m.in.
porozmawiać z przedstawicielami urzędu miasta na temat dotacji na wymianę pieców, a ze spółką PEC o możliwościach podłączenia do miejskiej sieci.
MZK przekonywać będzie do darmowej komunikacji, Eko-Region do niepalenia śmieci, tylko ich właściwej segregacji.
Trzygodzinny miejski blok wypełnią ponadto konkursy i zabawy dla dzieci oraz występy przedszkolaków. Będzie czytanie bajki ,,Czerwony Kapturek
w mieście. Misja czarny smog” oraz strefa dla aktywnych przygotowana przez
Miejskie Centrum Sportu. Tam pod hasłem ,,Przesiądź się z samochodu na rower” będzie można wykręcić kilometry i nagrody na stacjonarnym rowerze, objeżdżając wirtualnie Bełchatów.
Materiał informacyjny
Miasta Bełchatowa

wieści z miasta

Razem zadbajmy
o czyste powietrze
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Pl. Wolności nie tylko
dla Piłsudskiego
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Bełchatowskie Muzeum Regionalne wydało kolejną arcyciekawą propozycję, tym razem jest to album „Bełchatów na karcie pocztowej”.
Książka, która jest efektem czteroletniej pracy muzealników jest obowiązkową pozycją dla miłośników historii miasta, ale warto ją polecić
każdemu, kto chciałby zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniał się Bełchatów.

rozmaitości

www.ogloszeniabelchatow.pl

Niezwykłe pocztówki
w niezwykłym albumie...

Stowarzyszenie „Bełchatowianie dla Narodu” wystąpiło z propozycją zasadzenia dębów dla „ojców niepodległości”. 26 stycznia na ręce prezydent miasta i przewodniczącej rady miejskiej wpłynęły pisma z takową prośbą. Zdaniem inicjatorów tej idei, mocno krzywdzącym jest fakt, że na zrewitalizowanym pl. Wolności, w tak zwanej części patriotycznej, uczczona ma być tylko i wyłącznie
postać marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dlatego członkowie Stowarzyszenia zaproponowali, by w
ścisłym sąsiedztwie postumentu Marszałka, który ma być odsłonięty 11 listopada, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, zostało zasadzonych pięć dębów z tabliczkami. Na nich nazwiska: Romana
Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego,
Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego, czyli przedstawicieli wszystkich liczących
się ugrupowań politycznych z
1918 roku, którzy reprezentując
każdą stronę politycznej sceny
mieli wpływ na odzyskanie niepodległości.

na czele, czy ludowego z Wincentym Witosem i Wojciechem
Korfantym - wyjaśnia Patryk
Marjan, prezes stowarzyszenia
„Bełchatowianie dla Narodu”.
Zdaniem członków Stowarzyszenia, obchodzona w tym
roku 100-letnia rocznica odzyskania niepodległości powinna
być świętem wszystkich Polaków, bez względu na poglądy i
polityczne sympatie – od lewa
do prawa.

- Nie kwestionujemy zasadności budowy pomnika, ale pamiętajmy też - co niestety umyka w zbiorowej świadomości
przy okazji takich inicjatyw - że
- Odzyskanie niepodległości
niepodległości nie zawdzięczato bardzo duży sukces polskiemy tylko jednej osobie, ale ciężgo społeczeństwa, pamiętajmy
kiej pracy różnych środowisk,
jednak, że skoncentrowanego
od lewicy do prawicy. W naszym
wokół kilku obozów politycznych. Tymczasem w Bełchato- odczuciu, skupianie się tyko na
wie obserwujemy sytuację, że jednej postaci to lekka ignoranszczególna troska w upamięt- cja historyczna. Niech, zgodnie
nieniu dążeń niepodległościo- z tym jak uzasadnialiśmy nasz
wych skupiona jest tylko i wy- wniosek, inicjatywa z zasadzełącznie wokół jednego przywód- niem dębów stanie się klamrą
cy - Józefa Piłsudskiego i jedne- spinającą obchody 100-lecia odgo obozu. Nasza inicjatywa, to zyskania niepodległości w Bełnic innego jak ochrona od zapo- chatowie. A dęby niech staną
mnienia innych frakcji - obozu się symbolem zbliżenia do sienarodowego reprezentowane- bie Polaków o różnych światogo przez Romana Dmowskie- poglądach za pośrednictwem
go, chadeckiego, reprezentowa- patriotyzmu i solidarności sponego przez Ignacego Paderew- łecznej - podkreśla Mateusz
skiego, obozu lewicowego z po- Broncel z „Bełchatowian dla
stacią Ignacego Daszyńskiego Narodu”.

- Na album składa się blisko 300 kart pocztowych – dzięki nim możemy poznać Bełchatów zarówno z początków XX
wieku jaki i okresu międzywojennego, najwięcej kartek pochodzi jednak z czasów PRL-u.
Jest kilka kart, absolutnych perełek, to właśnie te z początków
minionego wieku, jest między
innymi pocztówka z wizerunkiem dworku, w którym obecnie siedzibę ma Muzeum, ale
jest też ta, która obrazuje obchody Bożego Ciała w centrum
miasta – mówi Marek Tokarek,
dyrektor Muzeum Regionalnego, a prywatnie wielki pasjonat
historii i właściciel pokaźnej kolekcji pocztówek.
Pierwsze pocztówki pojawiły się ponad 150 lat temu, co
ciekawe kiedy pomysł „pocztowego listka” pojawił się w Niemczech wzbudził niemałą sensację! Kartka pocztowa była bowiem w ówczesnym czasie nader śmiałą propozycją, która
naruszała dotychczasową tajemnicę korespondencji.

ły przychylność wysyłających
korespondencję.
Ostatecznie
na kartach pocztowych zaczęło pojawiać się wszystko. Wydawano pocztówki okolicznościowe, jubileuszowe, świąteczne,
wojenne, religijne, sportowe, teatralne, muzyczne, romantyczCo ciekawe pierwsze pocz- ne, erotyczne, propagandowe,
tówki nie były ilustrowane. Z ze zwierzętami i kwiatami, zapoczątkiem lat 70-tych XIX bytkami, poświęcone wydarzewieku pojawiły się pierwsze niom historycznym, polityczkarty, w kształcie jaki znany nym czy kulturalnym. Najbarjest nam teraz i od razu zdoby- dziej popularne – co zresztą ma

miejsce również i teraz - były
karty pocztowe krajobrazowe
tak zwane widokówki. Takie
kartki były nie tylko atrakcyjnymi pamiątkami kupowanymi przez turystów, ale w świecie
bez internetu pełniły rolę krajoznawczą. I właśnie kartki z tej
kategorii tworzą album „Bełchatów na karcie pocztowej”.
Książkę już od 7 lutego można zakupić między innymi w
Muzeum Regionalnym.

W ﬁnale krajowego pucharu, rozgrywanym we wrocławskiej Hali
Stulecia, PGE Skra Bełchatów musiała uznać wyższość Treﬂa
Gdańsk, który do zdobycia trzeciego w historii klubu trofeum potrzebował zaledwie trzech setów.

Puchar Polski nie dla
PGE Skry Bełchatów

Już sama obecność gdańszczan w meczu wieńczącym zmagania w pięćdziesiątej pierwszej edycji Pucharu Polski była
ogromną sensacją, bo podopieczni Andrei Anastasiego po
drodze wyeliminowali faworyzowaną ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.
Finał pokazał jednak, że nie było
w tym ani grama przypadku.
Pierwsze dwa sety niedzielnej potyczki miały niemal bliźniaczy przebieg. Na początku
cios za cios, a w środkowej fazie, kiedy w polu zagrywki przebywał Mateusz Mika, gdańszczanie odjeżdżali na dystans

trzech punktów, którego zawodnicy PGE Skry nie byli już w stanie odrobić. W pierwszej odsłonie miało to miejsce przy wyniku 15:12, a w drugiej parę akcji wcześniej (12:9). Ostatecznie partie kończyły się wynikami
25:21 i 25:22.
W trzeciej rozpędzony Trefl
Gdańsk od razu rozpoczął z wysokiego „C”, wygrywając cztery
z pierwszych pięciu akcji (4:1).
Przerwa, o którą poprosił Roberto Piazza pozwoliła otrząsnąć się żółto-czarnym i powrócić im do gry. Po serii potężnych
zagrywek Lisinaca, to oni objęli

prowadzenie (6:5). Długo to jednak nie potrwała. Po kolejnym
asie serwisowym Schulza zrobiły się znowu trzy oczka na korzyść gdańszczan (11:8). Tę stratę też udało się odrobić i wrócić
na prowadzenie (17:16), ale końcówka należała ponownie do rywali, którzy wygrali trzeciego
seta 25:22 i cały mecz 3:0.
Dla Trefla Gdańsk to drugie zwycięstwo w rozgrywkach
o Puchar Polski w historii. Podopieczni Andrei Anastasiego w
swojej kolekcji mają jeszcze Superpuchar kraju, wywalczony w
2015 roku. 
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Dlaczego kosmetyki naturalne?
Zachęcam do zapoznania się z polską linią kosmetyków naturalnych wysokiej jakości.

Nasze kosmetyki to połączenie
najwyższej jakości:
• surowych olejów roślinnych
(tłoczonych na zimno) i wosków, będących najbardziej
przyjaznymi emolientami,
• maseł roślinnych (również
z pierwszego tłoczenia), naturalnie zabezpieczającymi
skórę przed promieniowaniem słonecznym,

• ekstraktów roślinnych o wielu cennych właściwościach
pielęgnacyjnych i leczniczych
• i aktywnego ekstraktu z kory
brzozy o wielokierunkowym
dobroczynnym działaniu.
Co wyróżnia kosmetyki SYLVECO spośród innych dermokosmetyków?
• nie zawierają sztucznych
barwników ani substancji
zapachowych,
• nie zawierają konserwantów, które są najczęstszymi
składnikami uczulającymi i
podrażniającymi skórę (parabeny, itp.),
• nie zawierają surowców wytwarzanych z ropy naftowej
lub jej pochodnych,
• nie zawierają olejów silikonowych, glikoli,

• są pozbawione zbędnych,
obciążających skórę substancji
zagęszczających
i stabilizujących,
• są wydajne i skuteczne,
a przede wszystkim
• są hypoalergiczne i bezpieczne dla skóry
Kosmetyki SYLVECO nie są
testowane na zwierzętach. Jedynymi składnikami pochodzenia zwierzęcego, które używane są do produkcji kosmetyków są: lanolina, wosk pszczeli
oraz miód. Są to składniki pozyskane od zwierząt w czasie
ich życia, bez wyrządzania im
krzywdy. 
mgr farm.

Magdalena Sosnowska

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

APTEKA MEDEST VII

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

apteka internetowa: e-medest.pl

farmaceuta radzi

APTEKA MEDEST VIII

www.ogloszeniabelchatow.pl

Kosmetyki brzozowe firmy SYLVECO stworzone zostały w
oparciu o wyselekcjonowane
surowce roślinne tak, aby w
naturalny sposób przywracać
skórze zdrowy wygląd. Wyróżniającym składnikiem naszych
produktów jest ekstrakt z kory
brzozy, zawierający betulinę
i kwas betulinowy – substancje
aktywne o wysokiej skuteczności działania i jednocześnie całkowicie bezpieczne.

Przegląd Bełchatowski
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Kasia (lat 12) urodziła się z
wadą centralnego układu nerwowego w postaci przepukliny oponowo –rdzeniowej. Jest pod stałą
opieką lekarzy specjalistów.
Jest stale rehabilitowana co
przynosi doskonałe efekty. Dążymy do tego by mogła samodzielnie się poruszać. Ułatwiłoby jej to
późniejsze życie.
Kasia widząc to co się z nią
dzieje,że osiąga kolejne sukcesy
w rehabilitacji,rozwija się dzięki
temu dobrze. Jest dzieckiem pogodnym i chętnym do współpracy, co czyni leczenie i zapobieganie wszelkim dolegliwościom łatwiejszymi.
Dlatego też jak co roku zwra-

camy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1%
na naszą córeczkę- Kasię.
To dla nas rodziców szansa na zapewnienie
regularnej rehabilitacji i leczenia, a dla Kasi to
szansa na lepsze jutro.

Chcąc przekazać 1% należy wpisać dane wg wzoru

Za wszelką pomoc dziękujemy z całego serca.
- Rodzice Kasi
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Czym jest Święto
Oﬁarowania Pańskiego?
Jest to jedno z najstarszych świąt kościelnych. W Jerozolimie Święto
Oﬁarowania Pańskiego obchodzone było już w IV w., o czym świadczą zapiski Egerii – ówczesnej hiszpańskiej pątniczki, która podjęła
się trudu pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Wrażenia z tej pielgrzymki skrzętnie odnotowywała w swoim „Dzienniczku”. Dzięki jej szczegółowym opisom możemy sobie wyobrazić rangę tego święta i uroczysty sposób jego przeżywania.
no krzyż na powale, czy futrynie
okiennej.
Kiedyś gromnice wykonywane były jedynie z wosku, dzięki
czemu po zapaleniu ich wydzielały piękny zapach. Wdychano
go, ponieważ wierzono, że sam
ten zapach ma również właściwości lecznicze.
Była to świeca, poprzez którą okazywano ogromny szacunek Matce Bożej, wierząc w Jej
opiekę i orędownictwo u Boga.
O szacunku tym świadczy także fakt, że gromnicę przechowywano w domu w miejscu honorowym, szczególnym.
Zapalano ją także przy konających. Ten piękny zwyczaj
stosuje się do dziś, ale, niestety, coraz rzadziej. Zapomina się
o tym, że jest to bardzo ważna
forma towarzysząca modlitwie.
Dość często wyrażane jest przekonanie, że dzięki światłu gromnicy człowiekowi lżej jest umierać. Prosi się dla umierającego o światłość wieczną, którą
ta świeca symbolizuje i jednocześnie wskazuje ona także na
obecność Maryi, która nosiła
prawdziwe „Światło”.
Znany jest obraz polskiego
malarza Piotra Stachiewicza:
„Na Gromniczną” (z cyklu „Legendy o Matce Bożej”). W zimowym, wiejskim pejzażu ukazana jest Maryja, która zapaloną gromnicą odpędza od ludzkich chat wygłodniałe wilki.
Jest to obraz wielce symboliczny. To Ona – „zagroda duchowych owieczek, obrona od wilków niewidzialnych” – jak śpiewamy w „Akatyście” (hymnie
ku czci Bogurodzicy) – chroni
nas i ukazuje światu odwieczną
Światłość – swojego Syna.
Monika Borkowska

INDYKPOLKI 1KG

17,70 zł
SEREK WIEJSKI
200G

O F E R TA
WA Ż N A

5 - 18.02.2018

1,69 zł

SER PLASTRY
GOUDA 1KG

17,90 zł
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W polskiej tradycji Święto Ofiarowania Pańskiego często określa się równie mianem
święta Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu przynosimy bowiem do kościoła świece-gromnice, które zostaną poświęcone.
Rzadko jednak można zauważyć chrześcijan wychodzących
z kościoła z zapaloną świecą,
czy wystawiających ją w oknie
podczas burzy. Zanika nie tylko
tradycja, ale przede wszystkim
wiara w głęboki sens czynionych znaków. Niestety, gromnica kojarzy się często jedynie ze
śmiercią…
Tymczasem symbolizuje ona
opiekę Maryi. Może więc stanowić skuteczną obronę przed
śmiercią duchową, a także zapewnić pomoc w życiu doczesnym.
Nazwa tej świecy wywodzi
się od słowa „grom”. Dawniej,
podczas burz często można było
zauważyć w którymś z okien domostwa zapaloną gromnicę.
Był to zwyczaj powszechny. Za
przyczyną Matki Bożej modlono się nie tylko o oddalenie piorunów, ale także o obronę przed
wszelkim złem – oddalenie „gromów”
duchowych.
Wyrażano wiarę w to, że Maryja może
ustrzec mieszkańców domu od
zła: obronić od tragedii, pożaru,
nagłych nieszczęść.
W dniu święta Matki Bożej
Gromnicznej wracano ze świątyni z zapalonymi świecami.
Starano się donieść płomień
gromnicy do domu, gdzie rozpalano od niego ogień w piecu,
czy lampce przed świętym obrazem, wierząc, że dzięki temu
zapłonie w tym miejscu także
płomień miłości i zgody. W zagrodach chłopskich z gromnicą obchodzono także całe obejście oraz wypalano lub kopco-

KISIEL OWOCOWY
KUBEK 30G

www.ogloszeniabelchatow.pl

Ciekawy jest fakt, że w ciągu
wieków nazwa święta kilkakrotnie się zmieniała – w zależności
od tego, na który aspekt biblijnej sceny ofiarowania Jezusa w
świątyni jerozolimskiej zwracano większą uwagę.
Chrześcijanie
wschodni
przeżywali je jako Spotkanie
Pańskie (w języku greckim „Hypapante”). Tę nazwę wierni obrządku prawosławnego stosują
do dziś. Dzieciątko Jezus, przyniesione do świątyni, poprzez
spotkanie ze starcem Symeonem i prorokinią Anną zostało
ukazane całemu światu.
W X wieku zaczęto podkreślać także maryjny charakter
tego święta, które przeżywano
jako Oczyszczenie Najświętszej
Maryi Panny, nawiązując tym
samym do starotestamentalnej tradycji obowiązku oczyszczenia matki dziecka po upływie czterdziestu dni od jego narodzin.
Już od czasów średniowiecza święto to zaliczane było do
obowiązkowych i uroczyście odprawianych świąt maryjnych.
(W Polsce do roku 1951 było
dniem wolnym od pracy).
Po Soborze Watykańskim II,
w nowym kalendarzu liturgicznym, wydanym w 1969 r. przywrócono temu świętu pierwotną nazwę Ofiarowanie Pańskie,
zwracając tym samym uwagę
na jego charakter chrystologiczny. Głównym tematem, który w
dniu tego święta pojawia się w
całej liturgii (łącznie z poświęceniem gromnic i procesją ze
świecami), jest światło. Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa, który powiedział
o sobie: „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia”.

0,99 zł
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Kielchinowie
44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,85h w miejscowości Bujny
Książęce przy zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę leśną
o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha w
miejscowości Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826

www.ogloszeniabelchatow.pl

Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy z
2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dwie działki budowlane w Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow.
961m2 cena 190 000zł, pow.
1004m2, cena 200 000zł, media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną w
Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów, pow. 3939m2 cena 64
800zł, media: C.O., Wod-Kan,
prąd. Wymiary: szerokość 26m,
długość 150m.
Tel. 500-540-000

Prawo i Sprawiedliwość
patriotyzm

solidarność

nowoczesność

BIURO POSELSKIE
Posła na Sejm RP

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

porady prawne

ogłoszenia

Zapisy tel. 731 668 730

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 30ar (30x100), położona w
Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
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Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa.
Pow. 180m2. Przystosowany do
prowadzenia działalności gosp.
np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom mieszkalny Bełchatowie o pow. 50m2 przy ul.
Grabowej 47 na działce o pow.
7arów (717m2). Działka jest ogrodzona, prąd na działce. Woda i
kanializacja jest przy działce w
dzrodze w bramie. Na posejsji
stoi duży budynek gospodarczy.
Wszystkie dokumenty posiadam
od A-Z. Ładna lokalizacja.
Tel. 518-785-556
Sprzedam- mieszkanie NOWE
(tak!) =50,3m2 gotowe do zamieszkania. Osiedle „Przytorze”. OFERTA warta(!) uwagi.
Tel. 692-319-209
Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku przy ul. Szkolnej
w Zelowie, pow. 48,02m2, II piętro, 2 piętro z kuchnią.
Tel. 883-129-824

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach,
brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię chałupniczki do
szycia bluzek(wymagana
dokładność).
Tel. 691-160-984

MOTORYZACJA
Sprzedam Opel Insignia 1,8 Edition, 2008 rok, przebieg 165
tys., benzyna, serwisowany.
Tel. 660-537-711

Zamienie mieszkanie komunalne
w bloku o pow. 34m2 na większe,
3-pokojowe w bloku z ewentualnością spłaty zadłużenia.
Tel. 512-556-175, 511-757-762
Pokój do wynajęcia na o. Olsztyńskim.
Tel. 512-115-383

SPRZEDAM
Wózek-spacerowy dla lalki, kolor różowy z regulowaną rączką,
cena 50zł.
Tel. 791-869-466

Wzmacniacz gitarowy Peavy
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
express112. Cena 600zł.
Działka zadbana ze starym domTel. 782-154-798
kiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Ławę rozkładaną , szafkę narożTel. 698-102-509
ną pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo
Sprzedam działkę budowlaną z
przeszklona.
lasem o pow. 1,17ha w miejscoTel. 500-294-551
wości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od Bełchatowa)
w obrębie 6km znajduje się Góra
Kamieńsk. Działka w cichej okoli- Praca w remontach Bełchatów i
cy. Istnieje możliwość zamiany na okolice.
mieszkanie.
Tel. 726-325-664
Tel. 792-103-130

PRACA

dodaj

DARMOWE
OGŁOSZENIA

Poszukuje pracownika budowlanego ( z doświadczeniem) na
ocieplenia, wykończenia wnętrz i
pomocnika.
Tel. 603-745-808

na www.ddbelchatow.pl

Toyota Avensis kombi, diesel
2004, kolor: beżowy metalik.
Bezwypadkowy samochód z polskiego salonu.Wymienione układ
hamulcowy (bębny, klocki, tarcze), zregenerowany rozrusznik z
gwarancją na 12 miesięcy.
Wyposażenie:ABS,elektryczne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja automatyczna, CD, el. lusterka, air bag,
alarm, czujniki parkowania tylne, relingi dachowe, centralny zamek, immobilizer, radio fabryczne,
komputer pokładowy, wielofunkcyjna kierownica, hak.
Cena 16 500 zł -do negocjacji
Sprzedam Mazdę Premacy DITV
„Klimatronic” 2,0 diesel
Rocznik 2004, Przebieg 176 000
km,Moc kM 101,Kolor srebny metalik, Bezwypadkowy , Garażowany ,ABS , Aluminiowe felgi , Centralny zamek , Elektryczne szyby
i lusterka , Klimatyzacja automa-
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tyczna , Wspomaganie kierownicy
, Poduszki powietrzne x 4 , Radio
sterowane z kierownicy. Pierwszy
właściciel w Polsce - sprowadzony z Niemiec i zakupiony w 2010r
Cena : 6 500 zł
Tel. 695-232-218
Sprzedam VW Passat kombi 1.9
TDI , rocznik 2000
Kolor graﬁt.
Tel .692-360-810
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871

USŁUGI
Remonty, docieplenia, tynki strukturalne, wykończenia wnętrz, gładzie, KG, malowanie, płytki, kostka brukowa i inne. Szybko, tanio VAT.
Tel. 726-325-664

Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Remonty, budowy, docieplenia,
kostka, dachy, wykończenia od A
do Z, ogrodzenia różniego rodzaju, wypożycznalnia budowlana i
rusztowań.
Szybko-Tanio-Solidnie-VAT
Tel. 726-325-664
Usługi hydrauliczne wod-kan, kotłownie, awarie.
Tel. 795-749-793
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/
nettoPROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99

KOREPETYCJE
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje,
konwersacje. Wszystkie poziomy
nauki, w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące
wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam indywidualne podejście
do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość dojazdu do
ucznia.
Tel. 797-344-972
Pomoc w nauce czytania i pisania.
Tel. 664-191-977

TOWARZYSKIE
50-latek szuka kobiety w zbliżonym wieku.
Tel. 533-083-446

SKUP AUT

NAJLEPSZE CENY

1ZŁ ZA 1KG

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

gotówka od ręki

ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

tel. 888-460-461

nudy w pracy ?..

TRANSPORT
BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

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).

...www.ddbelchatow.pl
u nas zawsze coś się dzieje!!!

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
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.
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Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele,
płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
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www.ogloszeniabelchatow.pl

Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55

Przegląd Bełchatowski

Zapraszamy: pn.-pt. 700 - 1900 | sob. 700 do 1500
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JUŻ WIESZ!

wiesz WIĘCEJ
wiesz SZYBCIEJ
wiesz WSZYSTKO
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