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Prolajferzy aktywni w kampanii
W czwartek 15 października w Bełchatowie pojawiła się ciężarówka,
na której zestawiono wielkoformatowe zdjęcia premier Ewy Kopacz
i abortowanych płodów ludzkich. Była to kolejna akcja Fundacji
Pro – Prawo do Życia. Ma zostać powtórzona w ostatnim dniu parlamentarnej kampanii wyborczej, a więc w piątek 23 października.

wydarzenia

www.ogloszeniabelchatow.pl

Aktywiści
walczący
o
uchwalenie ustawy całkowicie
zakazującej aborcji, pojawili się w naszym mieście nie po
raz pierwszy. Już w przeszłości
organizowali podobne akcje w
Bełchatowie, zawsze wywołując swoimi wystawami skrajnie
różne reakcje. Gigantyczne fotografie mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego mieli okazję
zobaczyć wielokrotnie na przestrzeni kilkunastu ostatnich
miesięcy. Wystawy organizowane były m.in. przed kościołami,
na targowisku czy też w centrum miasta.
Zwolennicy całkowitego zakazu aborcji zdają sobie sprawę, że środki są być może radykalne, ale jednocześnie uznają
je za niezbędne do osiągnięcia
celu nadrzędnego jakim jest
ochrona życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci. Przeciwnicy akcentują, że pokazywanie
zdjęć abortowanych dzieci, jest
zbyt drastycznym środkiem wyrazu. Tym bardziej, że w przestrzeni publicznej na widok ten
narażeni są też małoletni, którzy nie powinni oglądać takich
rzeczy.

kandydatów, którzy opowiedzieli się przeciwko obywatelskiemu
projektowi ustawy zakazującej
aborcji w naszym kraju. Wizerunek premier Ewy Kopacz znalazł
się na banerach z tego powoAkcja z minionego czwartku
jest ściśle związana z kończą- du, że jest ona liderką formacji
cą się właśnie kampanią przed rządzącej i niejako symbolizuje
wyborami do parlamentu, któ- obecny układ władzy, który dore odbędą się już w najbliższą prowadził do tego, że projekt
niedzielę. Nikt tego nie ukrywa. ustawy znalazł się w koszu.
Aktywiści ruchu pro-life chcą w
Także z tego powodu od kilten sposób zwrócić uwagę na
głosowania posłów, a obecnie ku tygodni obrońcy życia pikie-
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tują pod biurami dwóch posłanek Platformy Obywatelskiej z
naszego okręgu - wicemarszałek sejmu Elżbiety Radziszewskiej i Doroty Rutkowskiej.
Jak zapowiadają prolajferzy,
akcje Fundacji Pro – Prawo do
Życia w naszym mieście kontynuowane będą praktycznie do
samego końca kampanii wyborczej. Na piątek 23 października zapowiedziano już pikietę
przy Rondzie Andersa. 

profesjonalnie
i terminowo

DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE
USŁUGA CIĘCIA I ŁUPANIA

TEL. 510 572 361
TARTAK W.L.G.

Bełchatów, ul. Nowy Świat 1
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Bełchatowskie Dni Papieskie już po raz jedenasty

wieści z miasta i regionu

www.ogloszeniabelchatow.pl

Serduszka dla Papieża od bełchatowskich przedszkolaków. W miniony piątek, 16 października
pod pomnikiem Jana Pawła II wizytowali najmłodsi bełchatowianie, zgodnie z kilkuletnią tradycją
przynieśli własnoręcznie przygotowane papierowe serduszka, które zawisły na pomniku Papieża
- Polaka. To jeden z elementów Bełchatowskich
Dni Papieskich.

Dzień później, w sobotę
odbył się koncert muzyki poważnej w niezwykłej odsłonie
– na szkle. Twórcy formacji
GlassDuo z kieliszków uczynili
pełnowartościowy instrument
muzyczny. Stworzona przez

muzyków – Annę i Arkadiusza
Szafrańców - największa szklana harfa na świecie zabrzmiała
już na wielu prestiżowych festiwalach. W ramach jedenastych
Bełchatowskich Dni Papieskich
duet wystąpił także w sali kon-

certowej PGE Giganty Mocy.
W niedzielę w ramach obchodów Dni Papieskich w kościele pod wezwaniem NMP
ojciec Leon Knabit koncelebrował Mszę Świętą w intencji
bełchatowian przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Tradycyjnie też przy Kościuszki
odbył się kiermasz papieskich
kremówek. Z oferty bełchatowskich cukierników skorzystało
wielu mieszkańców miasta.
W poniedziałek, 19 października w kościele pod wezwaniem
NMP Nieustającej Pomocy odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ludzi
Pracy pod przewodnictwem ks.
bp Marka Marczaka. Przed nabożeństwem upamiętniającym
Błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszkę, w rocznicę jego
męczeńskiej śmierci delegacje
władz samorządowych, organizacji i związków zawodowych
złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się przy
tamtejszej parafii.
22 października, czyli w
dniu liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, pod pomnikiem Papieża - Polaka przy
Kościuszki złożone zostały wiązanki kwiatów, a w tamtejszej
parafii odprawiona była Msza
w intencji bełchatowian przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Szanowni Wyborcy, to mój pierwszy
udział w wyborach parlamentarnych.
Od blisko 20 lat związany jestem z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Romualda Traugutta w Bełchatowie
zwanym potocznie „Ekonomikiem”, gdzie
byłem uczniem, następnie nauczycielem, wicedyrektorem szkoły, obecnie nauczycielem i kierownikiem kształcenia
praktycznego. Od wielu lat zawodowo
związany jestem również z Piotrkowem
Trybunalskim, gdzie prowadzę liczne
szkolenia.
Ukończyłem studia wyższe w zakresie
informatyki, zarządzania oraz menedżera i trenera ds. szkoleń. Zdobytą wiedzą
dzielę się z innymi. Współpracuję z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi
oraz firmami szkoleniowymi z całej Polski.
Jestem autorem wielu materiałów dydaktycznych. Przeprowadziłem ponad 5000
godzin szkoleń dla osób bezrobotnych.
m.in. w powiecie bełchatowskim, piotr-

kowskim oraz radomszczańskim.
Postanowiłem startować do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż program
Nowoczesnej Ryszarda Petru jest realistyczny oraz zakłada ważne dla społeczeństwa zmiany: koniec finansowania
partii politycznych z budżetu Państwa,
wprowadzenie dwukadencyjności parlamentarzystów, przywrócenie wolności
gospodarczej, umożliwienie głosowania
przez Internet, a także dostosowanie
szkolnictwa do potrzeb nowoczesnego
rynku pracy, wprowadzenie idei gospodarki opartej na wiedzy, budżety partycypacyjne na poziomie gmin oraz zmianę
systemu pomocy społecznej.
Jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej chciałbym zająć się wdrożeniem
innowacyjnej i nowoczesnej edukacji w
szkołach zawodowych, która w przyszłości
zapewniłaby młodzieży pracę oraz sukces
zawodowy. Ponadto będę zabiegał o rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
młodych ludzi w aspekcie realizacji ich
ambicji zawodowych. Chciałbym również aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu zewnętrznych środków z Unii Europejskiej na realizację działań związanych z
wykluczeniem społecznym oraz walkę z
bezrobociem.
Ze swojej strony już dzisiaj mogę
zagwarantować, że część ewentualnej
diety poselskiej przeznaczę na stypendia
dla najzdolniejszej młodzieży z powiatu bełchatowskiego. Wiemy, jak ważne
jest młode pokolenie. To oni są naszą
przyszłością, dlatego uważam, że ufundowanie takich stypendiów to będzie
najlepsza inwestycja. Jako Poseł Rzeczpospolitej Polskiej wniosę MŁODOŚĆ oraz
KREATYWNE spojrzenie na sprawy NOWOCZESNEJ Polski.
Z poważaniem, Dariusz Wata
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OGŁOSZENIE

Prawo i Sprawiedliwość

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami:
Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa,
obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz
rzeką Rakówką, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach: od 2 listopada do 23 listopada 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 23 listopada 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 7 grudnia 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

POMPONY
TIULOWE

tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

W niedzielę, 25 października, zdecydujemy o kształcie naszej Ojczyzny. Odpowiemy na pytanie: Czy chcemy budowy silnego Państwa, otwartego na wszystkich obywateli, czy takiej Polski, w której załatwiane są interesy oligarchów?
Będę dążył by władze państwowe wcielały w życie program zrównoważonego rozwoju, z którego skorzysta każdy obywatel, a nie tylko najbogatsi. Aby ten program został przeprowadzony w parlamencie muszą znaleźć się ludzie, którzy chcą go realizować.
Tacy ludzie kandydują na listach Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu. Kandyduję do
Senatu, aby wspierać budowę wolnej i sprawiedliwej Polski pod kierunkiem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Prezydenta Andrzeja Dudy i kandydatki na Premiera Beaty Szydło.
Będę dążył by władze centralne bardziej wspierały rozwój naszego regionu, w tym ziemie:
bełchatowską, piotrkowską i radomszczańską. Od Państwa zależy czy będzie to możliwe.
Proszę o Państwa głos.

Senator RP Wiesław Józef Dobkowski

kandydat na Senatora

Wiesław DOBKOWSKI

www.ogloszeniabelchatow.pl

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI

lat 62, Senator RP VII i VIII
kadencji (pełniący mandat społecznie), pracownik
KWB Bełchatów, absolwent Politechniki Łódzkiej
(podyplomowo ekonomia
i prawo), członek władz
krajowych PiS, zam. w Bełchatowie, żonaty, 3 dorosłe
córki, 3 wnucząt.

materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, poz 443 i poz. 774) 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
XLIV/384/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2014r.
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JAK ODDAĆ WAŻNY
GŁOS W NIEDZIELĘ?

Małgorzata KUBIK

wieści z miasta i regionu

Bełchatowska kandydatka na posła z listy PSL
Mam 42 lata, jestem mężatka i matką dwóch cudownych synów.
Od września 2012 r. pracuję jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie . W latach 90-tych
byłam kierownikiem referatu instrumentów rynku pracy Rejonowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Od
2003r. pracowałam jako nauczyciel w ZSP nr 4 w Bełchatowie. Moje doświadczenia zawodowe od początku wiązały się z rynkiem pracy, pracodawcami i poszukującymi pracy. Problem bezrobocia nie jest mi
obcy, sama również doświadczyłam tego zjawiska . Bardzo boli mnie to, że przez długi czas nie dostrzegano tego, jaka rolę pełni szkolnictwo zawodowe. Dziś borykamy się wszyscy brakiem dobrze wykształconych specjalistów. Kandyduję do Sejmu gdyż moim priorytetem jest intensywny rozwój gospodarczy
naszego regionu. Nie może się to odbyć bez sprawnie działającej edukacji w tym edukacji zawodowej.

W celu oddania głosu w wyborach parlamentarnych, które
odbędą się w najbliższą niedzielę, powinniśmy udać się do
obwodowej komisji wyborczej,
do której jesteśmy przypisani
zgodnie z miejscem zameldowania. Chyba, że wcześniej dopisaliśmy się do spisu wyborców
w innym obwodzie głosowania,
zamierzamy głosować na podstawie zaświadczenia o prawie
do głosowania, korespondencyjnie czy też przez pełnomocnika. Stosowne informacje na
temat lokalizacji komisji możemy znaleźć na obwieszczeniach
oraz na stronie internetowej
Państwowej
Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl). Lokale wyborcze
będą czynne przez czternaście
godzin (7:00-21:00). Tylko w
tym czasie będzie można zagłosować. Po pojawieniu się w obwodowej komisji wyborczej zostaniemy zweryfikowani przez
jej członków na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Po przejściu tej krótkiej
procedury i złożeniu podpisu
potwierdzającego wydanie kart
wyborczych, będziemy mogli
oddać swój głos.
25 października otrzymamy
dwie karty do głosowania. Jedna dotyczyć będzie wyborów
do Sejmu, a druga do Senatu
Rzeczypospolitej. To drugie
głosowanie jest o tyle prostsze, że otrzymamy po prostu
jedną kartkę papieru, na której znajdzie się instrukcja oraz

nazwiska wszystkich kandydatów. Głos będzie ważny tylko
wtedy, kiedy postawimy znak
X („krzyżyk”, dwie przecinające
się linie) w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Tylko jednego. Jeśli na karcie do
głosowania zostanie zaznaczony przez nas więcej niż jeden
kandydat, to taki głos będzie
nieważny. Podobnie będzie w
przypadku, kiedy nie zaznaczymy żadnego.
W wyborach do Sejmu RP
otrzymamy kartę do głosowania w formie tzw. książeczki,
czyli składającą się z wielu zbroszurowanych kartek. W wyborach samorządowych sprawiała
ona wiele problemów, więc teraz zmieniono nieco jej układ.
Na pierwszej stronie (okładka
przednia) będzie instrukcja.
Na kolejnej wykaz komitetów
wyborczych, czyli swoisty spis
treści – na tej stronie nie głosujemy. Dopiero na kolejnych
znajdą się listy poszczególnych
komitetów. Jedna kartka – jedna lista. Żeby nasz głos był ważny musimy postawić znak X
tylko na jednej z tych kartek, w
kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Tylko jeden
znak X w całej książeczce! Zaznaczenie większej ilości kandydatów,a także niewybranie
żadnego powoduje nieważność
głosu.
Procedurę głosowania tradycyjnie kończymy wrzuceniem
kart wyborczych do urny.
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Miesiąc temu MCK PGE Giganty Mocy otrzymał tytuł najbardziej przyjaznego rodzinie spośród wszystkich projektów zgłoszonych w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”. A w miniony piątek placówka otrzymała Certyﬁkat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2015 roku.
Certyfikat „Najlepszego Produktu
Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych
atrakcji turystycznych w Polsce. Nadawany jest on tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom,
imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych
doznań kulturalnych, rozrywkowych, a
także rekreacyjno-przygodowych.

WIELKOPOLSKI
- Województwo Wielkopolskie
4. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE - Województwo
Kujawsko-Pomorskie
5. WAKEPARK SZCZECINEK
- Województwo Zachodniopomorskie
6. STREFA KULTURY
W KATOWICACH - Województwo Śląskie
7. ZOO WROCŁAW SP. ZO.O.
- Województwo Dolnośląskie
8. MAGICZNE OGRODY
RODZINNY PARK TEMATYCZNY JANOWIEC – Województwo Lubelskie
9. „FESTIWAL KINETYCZNEJ
SZTUKI ŚWIATŁA” LIGHT.
MOVE. FESTIVAL - Województwo Łódzkie
10. „PGE GIGANTY MOCY”
- Województwo Łódzkie

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2015 roku otrzymały następujące produkty turystyczne:

Wyróżnienie otrzymało: MUZEUM SZTUKI NOWOCZE-

Do konkursu zostało zgłoszonych
przez
Regionalne
Organizacje
Turystyczne
czterdzieści sześć produktów
turystycznych oraz dziewięciu
kandydatów do Złotego Certyfikatu. W głosowaniu jawnym Kapituła wybrała dziesięć
najlepszych produktów turystycznych, które wyróżniono
Certyfikatem POT i przyznała
1 wyróżnienie. Na podstawie
punktowego rankingu zgłoszeń
zakwalifikowano do finału 3
zgłoszenia do nagrody głównej – Złotego Certyfikatu POT.
Spośród trzech nominowanych
produktów turystycznych wybrano jeden produkt turystyczny, któremu przyznano Złoty
Certyfikat POT. 

KOSTKA
BRUKOWA
P£YTY
TARASOWE

OGRODZENIA

KAMIEÑ
NATURALNY
ELEWACJE
www.oss-dent.pl

JESIENNE PROMOCJE!

DODATKOWE RABATY PRZY ZAKUPIE POWY¯EJ 150m

wyprzeda¿ koñcówek serii - RABATY do 60%

www.ogloszeniabelchatow.pl

1. POLIN MUZEUM HISTORII
ŻYDÓW POLSKICH - Województwo Mazowieckie
2. BIESZCZADZKIE DREZYNY
ROWEROWE - Województwo Podkarpackie
3. WIELKA PĘTLA

SNEJ MOCAK – Województwo
Małopolskie

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

www.mluksus.pl

8%
VAT

wieści z miasta

Bezbolesne NOWA PORADNIA DZIECIĘCA
znieczulenie komputerowe

ww

Przegląd Bełchatowski
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promocja

Bartłomiej Sebastian

MISIEWICZ
Kandydat do Sejmu. Lista
lista 0 m

miejsce nr 4

ć
ś
o
n
z
c
e
t
ć i sku

Młodoś

Prawo i Sprawiedliwość

www.facebook.com/misiewiczbartlomiej
www.bartlomiejmisiewicz.pl

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

www.ogloszeniabelchatow.pl
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20 - lecie Klubu
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Energetyk”

Dariusz

17 października , w Hotelu
Wodnik odbyły się uroczystości z okazji 20 – lecia powstania
Klubu Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Energetyk”. Na
jubileuszu pojawili się Członkowie Klubu oraz zaproszeni
goście, w tym Prezydent Mariola Czechowska i Wiceprezydent Ireneusz Owczarek oraz
dyrektor Elektrowni Bełchatów
Marek Ciapała i dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Maciej
Kwapisz.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

www.ogloszeniabelchatow.pl

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL.

życzenia. Również Prezydent
Bełchatowa zwróciła się do
Członków Klubu z gratulacjami oraz wręczyła im voucher o
wartości 1500 zł do wykorzystania na bieżącą działalność Klubu, dodając: - Ci ludzie kilka
dekad temu budowali i uruchomiali bełchatowską Elektrownię – jednego z dwóch największych pracodawców w naszym
regionie. Nie będzie więc przesadą uznanie ich ogromnych
zasług na rzecz naszego miasta.
Jestem im wdzięczna za pracę,
Program uroczystości skła- zaangażowanie i obecną akdał się z części artystycznej i tywność w ramach działalności
podsumowania dwudziestolet- Klubu nie tylko jako Prezydent
niej działalności Klubu. Zapro- Miasta, ale także jako bełchatoszeni goście złożyli jubilatom wianka”. 

KLIMCZAK

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

nr 1 do SEJMU

do Senatu

MAZUR

wieści z miasta

Marek
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Ruszyło głosowanie w trzeciej edycji „Turnieju Miast 2015”. Bełchatów znalazł się wśród trzystu trzydziestu pięciu miast, które walczą
o pieniądze na kampanie reklamowe w dwóch ogólnopolskich serwisach internetowych. Cenny jest każdy głos!
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www.vertirol.pl

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

Głosujmy na Bełchatów!

 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis

wieści z miasta / sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

Oferta ważna od 26.10 do 31.10.2015 r.

Zumi wraz z Onetem szuka
wyjątkowych i aktywnych miast.
Oba popularne, ogólnopolskie
portale internetowe zapraszają do współzawodnictwa. Na
czym polega „Turnieju Miast”?
Zabawa ma formę rankingu,
w którym uczestnicy mogą zagłosować na jedno spośród 335
polskich miast powiatowych.
By każde miasto miało równe
szanse organizatorzy zastosowali metodę liczenia głosów na
zasadzie proporcji: ilości oddanych głosów do liczby mieszkańców. Tak więc nie trzeba być
wielkim ośrodkiem miejskim by
mieć szansę na wygraną w rankingu. Ba! Ubiegłoroczna edycja
wskazuje, że to zaangażowanie
mieszkańców ma największe
znaczenie.
Dla przykładu dodajmy, że
zwycięzcą poprzedniej edycji
„Turnieju Miast” był trzynastotysięczny Gołdap, którego
mieszkańcy oddali ponad dzie-

więć tysięcy głosów, to pozwoliło
uzyskać 67-procentowe poparcie i tym samym 200 tysięcy złotych na kampanie promocyjne i
reklamowe w dwóch portalach
o zasięgu ogólnopolskim – Onet
i Zumi. Pozostałe miejsca na
podium, drugie które przydało
w udziale Sejnom w województwie podlaskim (ponad 5 tysięcy
mieszkańców, zebrano 3 tysiące
592, co dało ponad 63 procent
głosów) premiowane było kwotą 100 tysięcy złotych, a trzecie,
które zdobył Szydłowiec 50-tysięczną kwotą.
„Turniej Miast” w liczbach
naprawdę imponuje. W 2013
roku, w pierwszej edycji plebiscytu łącznie oddano ponad 270
tysięcy głosów. W kolejnej, ubiegłorocznej aktywność głosujących wzrosła o kolejne 100 tysięcy! Gdyby jeszcze przytoczyć
kilka statystyk, to warto podkreślić, że portal turniejmiast.
zumi.pl zanotował w 2014 grubo

ponad sześćset tysięcy odsłon, a
o zabawie na Facebooku internauci umieścili ponad 10 tysięcy
wpisów!
Sama akcja jest też mocno
promowana w mediach elektronicznych (onet: strona główna, wiadomości regionalne, styl
życia, biznes, podróże, zumi w
zakładkach: turystyka, biznes
i strona główna), prasie drukowanej (Fakt i Newsweek) i ogólnopolskiej rozgłośni radiowej
(Rmf.fm).
Gorąco zachęcamy bełchatowian do głosowania i liczymy, że
lokalny patriotyzm Bełchatowa
zwycięży!
Głos można oddać do 23 listopada 2015 roku na stronie:
www.turniejmiast.zumi.pl
po
wpisaniu miasta na które chce
się oddać głos lub za pośrednictwem portalu Onet.pl oraz wyszukiwarki Zumi.pl . 

Mali lekkoatleci

W poniedziałek, 19 października na parkiecie hali „Energia”
odbył się międzyszkolny event w
ramach projektu „Lekkoatletyka
dla każdego!”. We współzawodnictwie wzięli udział uczniowie
klas I – III wszystkich bełchatowskich szkół podstawowych,
łącznie w sportowe szranki stanęła blisko setka dzieciaków, z
kolei na trybunach dopingowało
ich ponad dwustu rówieśników.
Uczestnikami zespołowych zabaw były mieszane drużyny
chłopców i dziewczynek.
„Lekkoatletyka dla każdego!” to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
stworzony przez specjalistów,
menedżerów i trenerów, mający
na celu popularyzację „królowej
sportu” wśród dzieci i młodzieży.
Autorzy projektu chcą zachęcić
do zorganizowanej aktywności

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

899
1 szt.

Chryzantema
wielkokwiatowa
Plesiak

doniczka 14/16 cm,
wysokość 40 cm,
od 6 do 9 kwiatów
w doniczce

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

PIERŚ GOT. Z KURCZAKA
INDYKPOL 1kg

18,90 zł

GRZEŚKI Z POSYPKĄ ARCHAID.

0,79 zł

OFERTA WAŻNA 26.10-8.11.2015r

NAPÓJ GARDEN W ASORT. 2L

2,99 zł

MASŁO EXTRA PACZKA
OD KROWY
OSM SIERADZ

3,29 zł

fizycznej w formie sportowej zabawy. Urząd Miasta Bełchatowa,
na mocy porozumienia dołączył
do kilkudziesięciu podmiotów,
które zaangażowały się w realizację tego przedsięwzięcia.

Nasze miasto jest jednym
z czterech miast województwa
łódzkiego i jednym z pięćdziesięciu w całym kraju uczestniczącym w programie „Lekkoatletyka dla każdego!”. 
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Zlekceważył wyroki sądów

Harmonogram imprezy

Kara trzech lat więzienia zawisła nad 45-letnim mieszkańcem powiatu piotrkowskiego, który zlekceważył trzy orzeczone wcześniej sądowe zakazy kierowania pojazdami i kierował w Bełchatowie samochodem - znów w stanie nietrzeźwości.
Policjanci patrolujący nocą
17 października 2015 roku Bełchatów, kilka minut po północy zwrócili uwagę na jadącego
ulicą Wojsk Polskiego kierowcę
fiata cinquecento, mającego
wyraźny problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy.
Badanie stanu trzeźwości zatrzymanego do kontroli 45-letniego
mieszkańca
powiatu
piotrkowskiego wykazało 2,58
promila alkoholu w organizmie,
a sprawdzenie w policyjnych rejestrach aż trzy - obowiązujące
do 2018 roku - ciążące na kierowcy aktywne sądowe zakazy

kierowania samochodami. Zatrzymany 45-latek odpowie karnie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz zlekceważenie
sądowych wyroków. Grozi mu
kara do trzech lat pozbawienia
wolności.

wykazało, że 23-letni sprawca
ma 2,26 promila alkoholu w organizmie.

Czterdzieści minut później,
w Bełchatowie na ulicy Świętojańskiej, policjanci zatrzymali
Tego samego dnia, kwa- do kontroli 53-letniego mieszdrans po jedenastej, w Zelowie kańca gminy Bełchatów kieruna ulicy Kilińskiego doszło do jącego oplem astrą. Mężczyzna
kolizji forda, kierowanego przez
w badaniu trzeźwości uzyskał
23-letniego mieszkańca powiawynik 2,8 promila. Kierującym
tu łaskiego z nissanem, którym
kierowała 19-letnia zelowian- samochodami w stanie nieka. Przeprowadzone przez po- trzeźwości grozi kara do dwóch
licjantów badanie trzeźwości lat pozbawienia wolności. 

Czworo rannych w Czarnym Lesie
Bełchatowscy
policjanci
badają okoliczności wypadku,
do którego doszło 17 października 2015 roku ogodzinie 16.50
w miejscowości Czarny Las, na
drodze wojewódzkiej numer
484. W wyniku utraty pano-

wania nad samochodem rover
przez 29-letniego kierowcę,
mieszkańca Łowicza, pojazd
zjechał na pobocze i dachował.
Kierowcę oraz troje jego pasażerów w wieku 26, 30 i 22 lat z
obrażeniami ciała przewiezio-

no do szpitala. W odtworzeniu
okoliczności wypadku i ustaleniu jego przyczyny pomogą ślady kryminalistyczne, zabezpieczone przez funkcjonariuszy na
miejscu zdarzenia. 

15:00 - 15:30 Rozpoczęcie V Ogólnopolskiego Zlotu Kibiców PGE Skry
Bełchatów (scena główna)
15: 30 – 17:30 Siatkarskie Show ( konkursy, zabawy, atrakcje dla kibiców
i najmłodszych, m. in. malowanie buziek w barwach PGE Skry, animacje,
pląsy i zdjęcia z pszczółkami PGE Skry Bełchatów, występ cheerleaderek,
prezentacja Klubu Kibica PGE Skry Bełchatów, gry, konkursy).
17:00 – 17:30 Support przed koncertem Gwiazdy Wieczoru
17:30 – 18:30 Koncert Gwiazdy Wieczoru – Future Folk
18:30 – 19:00 Prezentacja zespołu Młodej Ligi
19:00 – 20:00 Oficjalna prezentacja pierwszego zespołu PGE Skra
20:00 – 21:00 Autografy i zdjęcia z siatkarzami PGE Skry
26 października – poniedziałek,
Hala Energia, ul. Dąbrowskiego 11
16:30 – 17:00 Konferencja prasowa inaugurująca nowy sezon
(Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6)
18:00 – 20:00 Mecz pokazowy PGE Skry Bełchatów
z zespołem Legia Warszawa
20:00 – 21:00 Autografy i zdjęcia z siatkarzami PGE Skry
Sprzedaż biletów na mecz z Legią Warszawa będzie prowadzona w dniu imprezy (niedziela) oraz w dniu meczu na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Koszt biletu to 5 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy).

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

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

sport / wieści z komendy

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

www.ogloszeniabelchatow.pl

Cztery osoby doznały obrażeń ciała w wypadku w Czarnym Lesie (gmina Drużbice).
Przyczynę zdarzenia ustalają w dochodzeniu policjanci z Bełchatowa.

25 października 2015 – niedziela,
Hala widowiskowo – sportowa KWB Bełchatów

Przegląd Bełchatowski
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Reprezentacyjne

l ROLETY l OKNA
l PARAPETY l BRAMY

sukcesy żółto-czarnych

l DRZWI l PODŁOGI

www.ogloszeniabelchatow.pl

RABATY do 25%
Reprezentacji Polski nie udało się wywalczyć
awansu na Igrzyska Olimpijskie przez Puchar
Świata, ani zdobyć medalu Mistrzostw Europy.
Nie oznacza to jednak, że siatkarze PGE Skry nie
mieli powodów do radości w zakończonym właśnie sezonie reprezentacyjnym.
Z pewnością rok 2015 na długo zapamięta Nicolas Marechal,
przyjmujący PGE Skry i reprezentacji Francji nie tylko wygrał
Ligę Światową, ale też sięgnął
ze swoją drużyną narodową po
historyczne dla tego kraju mistrzostwo Starego Kontynentu.
Wcześniej, trzykrotnie, „Trójkolorowi” dochodzili do finału tej
imprezy, ale za każdym razem
go przegrywali. Marechal wraz z
kolegami dokonał więc tego, co
nie udało się nawet, uważanemu
za najlepsze w historii francuskiej siatkówki, pokoleniu Stephane Antigi.

sport

Zadowoleni powinni być też
dwaj Albicelestes broniący na
co dzień barw PGE Skry. Mowa
oczywiście o rozgrywającym Ni-

colasie Uriarte i przyjmującym
Facundo Conte. Ich drużyna narodowa wywalczyła w ostatnich
dniach upragniony awans do
przyszłorocznego turnieju olimpijskiego, a Conte został uznany
najlepszym przyjmującym zawodów. Ponadto popularny „Facu”
i jego przyjaciel zdobyli złoto
Igrzysk
Panamerykańskich,
które w tym roku były imprezą
docelową dla zespołu Julio Velsaco. Conte został wybrany najlepszym zawodnikiem tej imprezy. Argentyńczycy z podniesioną
głową mogą również wspominać
Puchar Świata, gdzie pokazali
się z dobrej strony, zajmując w
nim ostatecznie piątą pozycję. 
B.B.

ul. Okrzei 2
(OBOK SĄDU)

tel. 44 632 21 11
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„Giganci Siatkówki” ostatnim sprawdzianem
Lubin. Zagraniczni goście to belgijskie Noliko Maaseik i turecki
Galatasaray Stambuł.

W piątek rywalem żółto-czarnych będzie „Galata”(godzina
20:00), a dzień później o tej samej porze siatkarze z Belgii. Pojedynki z tymi przeciwnikami
będą doskonałym sprawdzianem
dla żółto-czarnych w przededniu
startu PlusLigi. Nie dość, że rywale mocni, to jeszcze potyczki te
będą miały oprawę do jakiej przyzwyczailiśmy się podczas meczów
o stawkę.

Głównym celem organizowanego od kilku już lat Międzynarodowego Turnieju Charytatywnego jest oczywiście pomoc
potrzebującym.
W tym roku
część środków uzyskanych ze
sprzedaży wejściówek zostanie
przekazana na rehabilitację, sparaliżowanej w wypadku samochodowym, 13-letniej Zuzanny
Czachury, mieszkanki stolicy Pomorza Zachodniego.
- Zagramy turniej charytatywny, który został przeniesiony z Oleśnicy do Szczecina, ale
szczytny cel, czyli pomoc niepełnosprawnemu dziecku, zachowano. Jako sportowy patron tej

imprezy wyszliśmy naprzeciw inicjatywie propagowania siatkówki
w dużych miastach, w których
obecnie nie gości nasza dyscyplina na najwyższym poziomie, ale
gdzie tradycje siatkarskie są bardzo duże. Warto wspomnieć tu o
dawnych sukcesach Stali Stocznia Szczecin czy Morza Szczecin
- mówi Prezes Konrad Piechocki.

Szczecińską imprezę swoją
obecnością uświetni nowy sternik

- Tak, jak mówiłem przed
Kongresem: Polska nie może być
enklawą na globalnej mapie siatkówki. Zadaniem i korzyścią dla
polskiej siatkówki jest zrównoważony, ale konsekwentny rozwój
dyscypliny w wymiarze międzynarodowym. Musimy promować
siatkówkę. Może nie osiągniemy
poziomu popularności piłki nożnej, ale równajmy do koszykówki,
czy piłki ręcznej. Aleksandar Boricić ma tego świadomość i takie
stawia sobie i CEV wyzwanie a
polską federację postrzega, jako
lidera zmian, dlatego w pierwszej
kolejności pojawi się w Polsce –
mówi Konrad Piechocki.
Udział w VI Międzynarodowym Turnieju Charytatywnym
„Giganci Siatkówki” to ostatni
sprawdzian podczas przygotowań do sezonu 2015/16, ale nie jedyny. W miniony weekend (17-18

października) podopieczni Miguela Falaski wzięli udział, w rozgrywanym w Warszawie, X Memoriale Zdzisława Ambroziaka, gdzie
zajęli czwarte miejsce.
Występujący w bardzo okrojonym składzie bełchatowianie
przegrali oba spotkania. Pierwszego dnia zawodów 1:3 z AZS-em Politechniką Warszawską,.
Następnego musieli uznać wyższość Indykpolu AZS Olsztyn
(2:3). Trzeba jednak podkreślić,
że zabrakło niemal wszystkich
zawodników, którzy przymierzani są do gry w pierwszej szóstce.
Mowa o reprezentantach swoich
krajów – Argentyńczykach Facundo Conte i Nocolasie Uriarte,
Francuzie Nicolasie Marechalu,
Serbie Srecko Lisinacu czy też
o Karolu Kłosie, podstawowym
środkowym naszej drużyny narodowej. Na parkiecie nie pojawił
się również Michał Winiarski.
Rozgrywki PlusLigi startują
już 30 października. Tego dnia
– o godzinie 18:00 – PGE Skra
rozpocznie wyjazdowy mecz z
Effectorem Kielce. Inauguracja
zmagań w Bełchatowie będzie
miała miejsce 7 listopada, kiedy
to żółto-czarni zmierzą się z MKS
-em Banimex Będzin. 
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Dopiero co zakończyły się zmagania reprezentacyjne siatkarzy, a już startuje sezon klubowy.
PGE Skra swój pierwszy mecz ligowy rozegra 30
października z Effecotrem w Kielcach. Wcześniej
bełchatowianie wezmą jednak udział w VI Międzynarodowym Turnieju Charytatywnym „Giganci
Siatkówki”, który zostanie rozegrany w szczecińskie Azoty Arenie, w dniach 23-24 października.
Będzie to dla żółto-czarnych próba generalna
przed inauguracją PlusLigi.

- Turniej w Szczecinie bezpośrednio poprzedzi pierwszy
mecz ligowy. Będzie to nasz
ostatni sprawdzian przed nadchodzącym sezonem i dlatego
wszyscy chcemy zaprezentować
tam jak najlepszy poziom. Poza
tym jest to turniej charytatywny, gdzie zawsze przyjemnie
się gra. Cel jest szczytny i mam
nadzieję, że trybuny się wypełnią - zaznacza Michał Winiarski.
Bezpośrednie transmisje z obu
spotkań z udziałem PGE Skry
przeprowadzi na swoich sportowych kanałach telewizja Polsat.
Pierwsze z nich będzie można zobaczyć w Polsat Sport News. Drugie w Polsat Sport.

Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV), Aleksandar Boricić, który będzie gościem Prezesa
PGE Skry, Konrada Piechockiego. Serb zastąpił na stanowisku
Andre Meyera z Luksemburga.
Przyczyniła się do tego między
innymi polska delegacja, w której skład wchodził poza Prezesem PZPS Pawłem Papke również Konrad Piechocki. Będzie
to pierwsza zagraniczna wizyta
nowego szefa CEV.
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Organizatorzy zrobili naprawdę wiele, żeby tych środków było
jak najwięcej. W zawodach udział
wezmą kluby z najwyższej półki,
które powinny przyciągnąć rzesze kibiców na trybuny. Polską
siatkówkę reprezentować będą
PGE Skra Bełchatów i Cuprum

Medale GKS-u Bełchatów w Międzywojewódzkich

Mistrzostwach Polski w Chełmie

Maciej Szpondowski miał
szansę na złoty medal, lecz z powodu kontuzji zdecydowałem o
wycofaniu go z dalszych walk.
Na wyróżnienie zasługuje
Igor Jasiński, który przy wysokim
wprowadzeniu wpadł na błyskawiczną kontrę przeciwnika. W
drugiej walce trzymał rywala na
plecach po pięknym, technicznym rzucie przez biodro, ale sędziowie uznali, że to było sekundę
po czasie walki. 

sport

Dobrze spisali się zwodnicy
GKS-u Bełchatów sekcji zapaśniczej (styl grecko-rzymski) w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Polski w dniach 25-26
września 2015 r. w Chełmie zdobywając dwa brązowe medale:
- w kategorii 66 kg Piotr Zerka oraz
- w kategorii 100 kg Mateusz
Osowski
Tuż za podium znaleźli się
Szymon Krystek (kat. 85 kg),
Maciej Szpondowski (kat. 73 kg)
oraz Marek Kina.

Przegląd Bełchatowski
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 Transport surowców z magazynu i zwrot
niewykorzystanej partii.

W związku z rozwojem ﬁrmy poszykujemy
kandydatów na stanowisko:

Doradca ds. Ubezpieczeń i Inwestycji
 nastawienia na działanie, aktywności,
 systematyczności i wytrwałości,
 umiejętności budowania relacji interpersonalnych,
 zainteresowania branżą ﬁnansową, chęci uczenia się.

Jeśli nie boisz się wyzwań i chcesz dołączyć do
młodego, kreatywnego i ambitnego zespołu,
zachęcamy do kontaktu z nami! Łączymy talenty
ludzi z bardzo różnych dziedzin – na całym
świecie. Dla Ciebie to szansa na skorzystanie z
wielu możliwości.

Naszym Doradcom oferujemy:

1. Brygadzista (Lider linii produkcyjnej)

Od kandydatów oczekujemy:

 intensywny rozwój zawodowy i osobisty
dzięki licznym szkoleniom,
 stałą możliwość współpracy z ludźmi,
budowania długoterminowych relacji,
 elastyczny czas pracy,
 brak górnego limitu wynagrodzenia,
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV na adres
oleksiewicz.romualda@aviva.com.pl wraz z klauzulą, dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
rekrutacyjnych.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Colep Polska Sp. z o.o., firma działająca w branży kosmetycznej
i środków czystości, współpracująca z klientami na rynku
międzynarodowym.

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Opis zadań na stanowisku pracy:
 Nadzorowanie i organizacja procesu produkcyjnego,
realizowanie planów produkcyjnych, dokonywanie analiz
i optymalizacja procesów produkcyjnych
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:
 Wykształcenie min. średnie,
 Umiejętność zarządzania zespołem,
 Umiejętność szybkiej adaptacji i zrozumienia specyfiki
procesów produkcyjnych,
 Umiejętność podejmowania decyzji i orientacja
na realizację celów,
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Opis zadań na stanowisku pracy:
 Przygotowanie urządzeń, sprzętu i zbiorników
do prowadzenia procesu wytwarzania,
 Realizacja planu produkcyjnego, zgodnie z otrzymanymi
przez dział zleceniami produkcyjnymi,
 Dokonywanie pomiarów oraz obliczeń w celu
przygotowania właściwych ilości komponentów
do produkcji oraz kontrola jakości produkowanego wyrobu,

Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów,
warunki zabudowy z 2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działke budowlaną w Wadlewie
o pow. 3200m2. Działka połozona jest przy
trasie Piotrków-Łask, 18km od Bełchatowa. Prąd i woda przy działce. Cena do
uzgodnienia.
Tel. (44) 632-57-91, 721-997-484

ogłoszenia

Sprzedam działkę 1300m2, Bukowie Dolne.
Działka zagospodarowana, ogrodziona.
Cena 50tys.
Tel. 509-670-566
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: dwie działki z prawem zabudowy o pow. 1000 m2 każda w miejscowości
Zawady k/Bełchatowa
Tel. 607-863-435
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 3000m2, 10km od
Bełchatowa. Działka jest ogrodzona, prąd,
woda na działce. Wydane wrunkli zabudowy. Obok las, rzeka.
Tel. 607-087-212

3. Mechanik
Opis zadań na stanowisku pracy:
 Wykonywanie napraw i przeglądów maszyn wchodzących
w skład linii technologicznych oraz urządzeń towarzyszących,
 Usuwanie awarii oraz działania prewencyjne na liniach
technologicznych.
Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:
 Wykształcenie min. średnie: mechaniczne,
elektrotechniczne lub energetyczne,
 Mile widziane doświadczenie w pracy
w firmie produkcyjnej.

Oferujemy:
 Stabilne warunki zatrudnienia
 Umowę o pracę

 Transport pracowniczy z Bełchatowa

Osoby zainteresowane pracą w Colep Polska Sp. z o.o. prosimy
o przesłanie do nas swojej aplikacji składającej się z CV oraz
listu motywacyjnego na adres e-mail:

rekrutacja@colep.com
lub złożenie ich bezpośrednio w siedzibie firmy:

2. Operator działu mieszania

NIERUCHOMOŚCI

Wymagania, jakie stawiamy kandydatom:
 Wykształcenie min. zawodowe,
 Umiejętność szybkiego uczenia się,
 Dokładność i rzetelność.

ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami
oraz nie zwracamy nadesłanych aplikacji.
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr
133 poz. 883.”

Sprzedam działkę 15arów, Niedyszyna.
Tel 608-079-738
Sprzedam działkę rolno-bud. 35 ar.12.50zł/
m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd
przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka
zadbana ze starym domkiem do remontu,
prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm.
Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę pod zabudowe w
Kurnosie Pierwszym (29 arow). Cena do
negocjacji.
Tel. 608-139-837
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 48ar Huby Ruszczynskie
gm.Kamiensk, ok 300m od stoku narciarskiego,piękna i spokojna okolica.Dostęp do
wody i prądu.cena 20zl/m2.
Tel.535-465-585
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 mieszkanie własnościowe o
pow. 32,30m2, os. Żołnierzy POW, blok 8,
p.X, klatka IV.
Tel. 514-564-500
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow.
36m2, IVp., duzy balkon, winda w bloku.
Bełchatów, os. Okrzei.
Tel. 505-464-484
Sprzedam mieszkanie własnościowe, wyremontowane o pow.36,6m2, Vp., winda. Bełchatów, oś.Dolnośląskie.
Tel. 602-490-832

Sprzedam mieszkanie na osiedlu Okrzei 2
o powierzchni 50m.
Tel. 880-908-463
Sprzedam mieszkanie M-4 na o. Okrzei.
Tel. 531-935-227
Sprzedam mieszkanie pow. 48m2, dwupokojowe, Bełchatów, os. Czaplinieckie (za
przychodnią Mega Med), p. IV, piwnica,
blok ocieplony, cicha, zielona okolica,
wolna od zapachów z oczyszczalni, szybki
internet, tv kablowa. Cena 118tys.-do negocjacji(możliwość odkupienia garażu).
Tel. 603-381-052, 512-916-704
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje pow. 60m2,
os. Binków. Mieszkanie posiada taras
16m2. Wyremontowane, wysoki standard.
Tel. 791-853-373
Sprzedam mieszkanie M-3 pow. 49m2, os.
Okrzei, p.I. Cena 132tys.-do negocjacji.
Tel. 518-602-276
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, pietro IV,
3-pokoje, os. Żołnierzy POW.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 48,56m2
własnościowe, umeblowane, Bełchatów, os.
Okrzei, p.III(winda).
Tel. 513-766-045
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 21m2 przy salonie
kosmetycznym i fryzjerskim.
Tel. 531-935-227
Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy
pow. 22m2, w centrum Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
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Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny. Bardzo
dobry punkt w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706

Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Posiadam doświadczenie zawodowe w
zakresie medycznym oraz dośwadczenie w
opiece nad osobami starszymi.
Tel. 881-689-953

Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy,
1 piętro, 22m2, Bełchatów.
Tel. 601-375-438

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

Do wynajęcia 52m2, 56m2, 108m2. Lokale
usługowo-biurowe na 1 piętrze. Bełchatów
ul. Kościuszki. Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-374-438
Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla
mężczyzny, pokój z kuchnia i łazienką w
domu jednorodzinnym w centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Wynajmę lokal usługowo-handlowy w Bełchatowie, pow. 70m2, ul. Piłsudskiego przy
automyjni CKS. Dostepny parking.
Tel. 663-683-745
Zamienię mieszkanie komunalne o pow.
43,39m2 po generalnym remoncie na większe, znajdujące się się na os. Dolnośląskim
. Możliwość spłaty zadłużenia.
Tel. 664-095-279

SPRZEDAM
Piec C.O. Na miał 12kW z nadmuchem i
sterownikiem używany w dobrym stanie.
Tel. 665-075-234
Betoniarkę -dużą oraz słupki do siatki.
Tel. 517-364-375

Uczciwa solidna emerytka zaopiekuje się
dzieckiem.
Tel. 721-459-063
Krojczy podejmie pracę w zakładzie szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703

Tanio toalete drewniana nowa . Na dzialke
lub budowe.
Tel. 693-094-570

PRACA
Zatrudnię pracownika do docieplenia
budynków i wykończenia wnętrz.
Tel. 509-238-115
Zakład krawiecki w Bełchatowie zatrudni
szwaczki.
Tel. 607-676-477
Zatrudnię szwaczki do zakładu oraz chałupniczki (bluzki).
Tel. 609-015-122
Firma Puuka Form poszukuje:
-montera meblowego z doświadczeniem,
-lakiernika elementów drewnianych,
-projektanta mebli
Bełchatów, ul. Lipowa 67
ul. (44) 633-01-12
Hurtownia blach poszukuje kierownika do
punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664

Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191

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

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

Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza, blacharza.
Tel. 726-325-664

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

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
Sprzadam przyczepę campingową HOBBY
EXCELLENT 500 rok produkcji 2006, elegancko wyposażona w bardzo dobrym
stanie
Tel.607-863-435
Sprzedam mazdę 323 sedan 2001r. Stan
bdb, elektryczne szyby przednie, 2x poduszka powietrzna, pojemność 1,6 98KM,
przebieg 206 000, klimatyzacja manualna,
lusterka podgrzewane i regulowane el.
ABS, TSE, kierownica reuglowana, przeyciemniane szyby, kolor czara perła
Tel. 502-358-613

Balu
Andrzejkowego

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

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
Usługi krawieckie, przeróbki krawieckie,
wszywanie zamków, naprawa odzieży
Mariola Żubert 608 450 063
ul.Wojska Polskiego 74

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

wkrótce informacje
Usługi malowania wewnątrz
na temat

USŁUGI

Usługi kelnersko-barmańskie. Obsługa
wesel, komunii, 18-stek, przyjęć okolicznościowych itp. Doświadczenie, kurs barmana
II stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514

Matematyka, ﬁzyka, chemia-gimnazjum.
Tel. 535-558-782

Matematyka,
Tel. 518-510-432

PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ
DO REMONTU.
WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
-

wyburzeniu ścian działowych;
skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, itp.;
demontażu boazerii, zabudów, futryn, itp;
zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
sprzątaniu poremontowym,
wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic, ;
- wnoszeniu ciężkich materiałów
budowlanych: kleje, gipsy, płytki, panele itp.

TEL: 503-760-481

Manicure
hybrydowy
tel. 505-178-103

‘K

przyjêcie weselne
z poprawinami
tylko 160z³/ osobê!

Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy
k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki
od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404

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

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

KOREPETYCJE

Nauczyciel JĘZ. ANGIELSKIEGO 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

oraz zewnątrz budynku.
Tel. 886-338-458

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

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

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).

‘KiM’
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.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:
 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!

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 drobne

Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny
szuka dodatkowej pracy w systemie
prowizyjnym, bez wymiaru czasowego.
Prócz MLM.
Tel. 660-716-807

Regulacja i konserwacja okien (dotyczy
PCV) -wieje, skrzypi, obciera?
Zadzwoń po godz. 18
Tel. 503-758-659

Przetwórnia Owoców i Warzyw
„Korkus” w Pajęcznie skupuje
jabłka w cenie 0,35zł/kg
Tel. 34 311-17-90

www.ogloszeniabelchatow.pl

Owczarki niemienckie.
Tel. 600-817-186

GAZY TECHNICZNE Z DOSTAWĄ DO
KLIENTA. W ofercie także 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

Usługi remontowo-wykończeniowe. Docieplenia budynków, malowanie elewacji, docielplenia poddaszy. Tynki, gładzie gipsowe,
malowanie, zbudowy, k/g, tapetowanie itp.
Tel. 885-263-643

Restauracja - Sala Weselna

Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny. Kolor srebrny.
Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
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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 tylko
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.

/osobê!

lista 1 miejsce
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Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych | Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi

Kandydatka do Sejmu RP
z Bełchatowa

