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Akcja „Znicz 2015”
podsumowana

www.ogloszeniabelchatow.pl

Statystyka tegorocznej policyjnej akcji „Znicz” w
powiecie bełchatowskim potwierdza, że w porównaniu do ubiegłego roku było jeszcze bezpieczniej.
W ciągu czterech dni na drogach powiatu doszło
do 1 wypadku, w którym 1 osoba została ranna. Zatrzymano czterech kierujących po alkoholu, w tym
nietrzeźwego kierowcę samochodu osobowego.

Postronni świadkowie ujęli pijanych kierowców
Bełchatowscy policjanci pod
sumowali policyjną akcję „Znicz
2015”. W działaniach prowadzonych w powiecie bełchatowskim
od piątkowego popołudnia 31
października do 2 listopada
uczestniczyło 179 funkcjonariuszy Policji oraz 30 strażników
gminnych i miejskich, strzegąc
bezpieczeństwa na szczególnie newralgicznych odcinkach
dróg, w tym w okolicach licznie odwiedzanych nekropolii.
W okresie czterech dni trwania
akcji odnotowano sześć kolizji
i jeden wypadek drogowy, do
którego doszło 31 października
o 18.30 w Woli Wiązowej (gmina
Rusiec), gdzie volkswagen pas-

sat kierowany przez 53-letniego
mieszkańca województwa śląskiego zderzył się podczas wykonywania manewru wymijania
z renaultem laguną, kierowanym przez 26-letniego bełchatowianina. W wypadku obrażeń
ciała doznała 52-letnia bełchatowianka, pasażerka renaulta.
Ranna kobieta została przewieziona do bełchatowskiego szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Podczas prowadzenia akcji policjanci zatrzymali trzech rowerzystów kierujących w stanie po
spożyciu alkoholu oraz jednego
kierowcę w stanie nietrzeźwości.

Dzięki obywatelskiej postawie świadków dwaj nietrzeźwi kierowcy nie unikną kary
za popełnione przestępstwo. Bełchatowscy policjanci wszczęli przeciwko obu ujętym
postępowania karne. Podejrzanym grożą kary do dwóch lat pozbawienia wolności.
Dwaj nietrzeźwi kierowcy
samochodów zostali ujęci przez
obywateli w dniu 19 października 2015 roku na drogach powiatu bełchatowskiego. Kwadrans
po piętnastej, w Stanisławowie
II (gmina Szczerców), na drodze
wojewódzkiej numer 483, jadący
w kierunku Częstochowy samochód audi nieoczekiwanie zjechał
z jezdni na pobocze, a następnie
do przydrożnego rowu. Przejeżdżający tamtędy świadkowie,
mieszkańcy powiatu łaskiego, zatrzymali się z zamiarem udziele-

Szanowni Wyborcy,

wieści z komendy

gorąco dziękuję Wam za udział w październikowych wyborach parlamentarnych.
Słowa szczególnie ciepłych podziękowań kieruję do tych osób, które zdecydowały
się wesprzeć moją kandydaturę. Oddane na mnie głosy traktuję jako wyraz zaufania, a jednocześnie przyczynek do dalszej pracy na rzecz dobra nas wszystkich –
mieszkańców regionu bełchatowskiego.
Pragnę wyrazić wdzięczność za każdy głos, oddany na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. To Państwa decyzja przy urnie pozwoli wprowadzić w życie zmiany na
lepsze. Życzliwość, z jaką stykaliśmy się w trakcie kampanii wyborczej jest wspaniałym prognostykiem na kolejne miesiące.
Głęboko wierzę, że nowo wybrany Parlament spełni pokładane w nim nadzieje;
kolegom i koleżankom z Sejmu i Senatu gratuluję znakomitych wyników wyborczych i życzę, by przełożyły się one na efektywną pracę dla kraju i Polaków.
Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Wysocka
Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

nia pomocy. Szczęśliwie kierujący
audi 48-letni mieszkaniec gminy
Rząśnia nie doznał obrażeń. Pomagający mu wydostać się z auta
wyczuli jednak od niego woń alkoholu. Telefonicznie podzieli
się tą informacją z policjantami.
Przybyli na miejsce funkcjonariusze badając stan trzeźwości
zatrzymanego ujawnili 1,82 promila alkoholu w jego organizmie.
Tego samego dnia o godzinie
17.10 w Łuszczanowicach (gmina
Kleszczów) 32-letni krakowianin
widząc nietrzeźwego mężczyznę

wsiadającego na parkingu do
mazdy 323 i ruszającego samochodem, dobiegł do niego i wyciągnął kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając odjechanie. Wezwani
na miejsce policjanci potwierdzili
w badaniu nietrzeźwość 51-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce. W organizmie kierujący
mazdą miał 2,26 promila alkoholu. Jak się okazało, nie posiada
uprawnień do kierowania samochodem. Obaj zatrzymani wkrótce staną przed sądem. Grożą im
kary do dwóch lat więzienia. 
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Tak głosował Bełchatów

Sześć mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, dwa dla Platformy Obywatelskiej i jeden dla ruchu Pawła Kukiza – tak zakończyły się zarządzone na 25 października wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu
piotrkowskim, którego częścią jest Bełchatów. PiS wziął u nas także jedyny mandat senacki.

WYNIKI WYBORÓW
DO SEJMU
W BEŁCHATOWIE

48.91%

www.ogloszeniabelchatow.pl

FREKWENCJA : 56,80%
14.30%

7.58%

PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PLATFORMA
OBYWATELSKA

Tak jak można było się spodziewać przed wyborami, to
partia Jarosława Kaczyńskiego
zdecydowanie wygrała wybory w naszym regionie, okręgu
i mieście. Na PiS w okręgu nr
10 padło blisko 47% ważnych
głosów, co pozwoliło zdobyć aż
6 z 9 mandatów. W izbie niższej
parlamentu w przyszłej kadencji zasiądą: Antoni Macierewicz,
Grzegorz Wojciechowski, Ro-

wieści z miasta i regionu

12.24%

KUKIZ 15

NOWOCZESNA

bert Telus, Anna Milczanowska,
Dariusz Kubiak i Krzysztof Maciejewski.
Oddającą władzę po 8 latach
PO w sejmowym gmachu reprezentować będą dotychczasowe
posłanki Elżbieta Radziszewska
i Dorota Rutkowska. Z list komitetu wyborczego wyborców
Kukiz’15 mandat zdobył lider
listy - Rafał Wójcikowski.
Patrząc na listę posłów-

Szanowni Wyborcy
Serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście w minionych wyborach inicjatywę
jaką jest Ruch Pawła Kukiza.
Za to, że uwierzyliście, że warto i można
odzyskać Polskę dla Obywateli.
Szczególną wdzięczność wyrażam za 2214
głosów, które uzyskałem w okręgu 10.

Karol Kostrzewa

6.44%

ZJEDN.OCZONA
LEWICA

4.69%
KORWiN

elektów z okręgu piotrkowskiego zaskakiwać może to, że znalazł się na niej Dariusz Kubiak.
Bełchatowski kandydat miał
dopiero 17 miejsce na liście,
co w powszechnym przekonaniu nie wróżyło sukcesu. Udało mu się jednak przeskoczyć
aż 12 kolegów z listy i zdobyć
piąty z sześciu mandatów jakie
przypadły Prawu i Sprawiedliwości. Tym samym Bełchatów,

3.51%
RAZEM

2.32%
POLSKIE
STRONNICTWO
LUDOWE

po kilku latach przerwy, znowu
będzie miał swojego przedstawiciela w gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie.
W naszym mieście wyniki
nie różniły się znacznie od tych
w skali całego okręgu. Zjednoczona pod szyldem PiS prawica
zdobyła przeszło 13 tysięcy głosów (48,91%). PO uzyskała wynik przeszło trzykrotnie słabszy
(3805/14,30%) ledwo wyprzedzając listę Pawła Kukiza (3257
/12,24%). Na dalszych miejscach
znalazły się. Zjednoczona Lewica (7,58%), Nowoczesna Ryszarda Petru (6,44%), KORWiN
(4,69%), Partia Razem (3,51%)
i Polskie Stronnictwo Ludowe
(2,32%).
Najlepszy
indywidualny
wynik w Bełchatowie uzyskał
wspomniany już Dariusz Kubiak (3986 głosów), który wyprzedził nawet lidera swojej
listy, wiceprezesa PiS, Antoniego Macierewicza (3176). Na
trzecim miejscu znalazła się,
startująca dopiero z 13. miejsca,
Agnieszka Wysocka (1607).
Najlepszy rezultat spośród
kandydatów Platformy Obywatelskiej uzyskała Elżbieta Radziszewska (1275). Za jej plecami
znalazła się dwójka bełchatowskich kandydatów. Startujący
z 12. pozycji Grzegorz Siedlecki
(802) przeskoczył „3”, Arkadiusza Rożniatowskiego (689).
Warto również zwrócić uwagę na wynik Dariusza Waty
(955), startującego z „2” z list

Nowoczesnej Ryszarda Petru,
który uzyskał siódmy wynik w
mieście, wyprzedzając nie tylko
lidera własnej listy, ale też posła-elekta Rafała Wójcikowskiego (863) z komitetu Kukiz’15. W
pierwszej dziesiątce znaleźli się
też Artur Ostrowski (1069) ze
ZL oraz Grzegorz Wojciechowski (1340) i Krzysztof Maciejewski (762) z PiS .
W wewnętrznej rywalizacji,
bełchatowskich kandydatów z
list Kukiz’15, Karol Kostrzewa
(738) pokonał Małgorzatę Janowską (657).
Blisko dwa tygodnie temu
wybieraliśmy też – w jednomandatowym okręgu wyborczym
– senatora. Został nim Wiesław
Dobkowski, który zasiada w
izbie wyższej polskiego parlamentu nieprzerwanie od 2007
roku. Kandydat PiS uzyskał
blisko 50% głosów, a więc przeszło trzykrotnie lepszy wynik niż
wszyscy jego kontrkandydaci.
Z Bełchatowa do Senatu RP
startował również bezpartyjny
kandydat - Jarosław Brózda,
uzyskując trzeci wynik, który
zapewniły mu 21309 uzyskane
głosy.
W niedzielę 25 października
do urn pofatygowało się 56,80%
uprawnionych do głosowania
bełchatowian. To więcej niż w
całym powiecie (54,76%), okręgu
(50,26%) i w skali kraju (50,92%).
Jednym z ciekawszych zjawisk odnośnie wyborów parlamentarnych w naszym powiecie
jest fakt, że w Gminie Rusiec
swój najlepszy wynik w skali
kraju osiągnęła partia KORWiN,
zdobywając aż 28,18% wszystkich
głosów! Lepszy był tylko PiS.
Za tak doskonałym wynikiem partii Korwin-Mikkego
stoi wójt, Dariusz Woźniak (miał
drugą pozycję na liście), wybrany w 2011 roku, 11 tysiącami głosów, samorządowcem roku województwa łódzkiego. Cieszy się
on dużą popularnością w lokalnej społeczności, co widać też po
wynikach ostatniej elekcji parlamentarnej. Zdobył on 26,70%
wszystkich głosów w gminie, co
było zdecydowanie najlepszym
wynikiem. Blisko dwukrotnie
lepszym od tego, jaki uzyskał
Antoni Macierewicz.
Wybory do Sejmu i Senatu RP z dnia 25 października
zakończyły się w skali kraju
przygniatającym zwycięstwem
Prawa i Sprawiedliwości, na
którego listach znaleźli się też
przedstawiciele Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Polski Razem Jarosława Gowina i Prawicy
RP Marka Jurka. Zjednoczona
prawica zdobyła większość bezwzględną w obu izbach polskiego parlamentu i szykuje się do
samodzielnych rządów przez
okres pełnej kadencji. 
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Aby dzieci nie bały się dentysty...
Kiedy należy zabrać dziecka na
pierwszą wizytę w gabinecie stomatologicznym?

Na pierwszą wizytę u stomatologa
należy zabrać swoje dziecko najpóźniej
w wieku około 2 lat , gdyż jest to czas,
w którym w buzi naszego malucha są
już zęby.
Wielu rodzicom może wydawać się,
że jest to zbyt wcześnie. Jednak jedna
ze złotych zasad stomatologii brzmi
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”! Tylko
stomatolog jest w stanie zdiagnozować proces próchnicowy na wczesnym
etapie. Dodatkowo, ogromną korzyścią
wynikająca z pierwszej wizyty dziecka
u dentysty w tym wieku, jest możliwość
zapoznania się malucha z gabinetem
stomatologicznym i lekarzem.
Oczywiście dbać o nie, czyli myć ,
zaczynamy w momencie jak się pojawiają, czyli ok. 6go miesiąca życia .

Jak wygląda pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym?

Czy warto leczyć mleczne zęby?

Walczmy z mitem, że zębów mlecznych się nie leczy! Zęby mleczne leczy
się tak samo jak zęby stałe z kilku ważnych powodów.
Nieleczona próchnica prowadzi
do zapalenia miazgi zęba, co przysporzy naszemu dziecku niepotrzebnego
bólu i może skutkować przedwczesną
utratą zęba, co z kolei predysponuje do
powstawania wad zgryzu i konieczności
leczenia ortodontycznego w przyszłości;
Ponadto stany zapalne zębów mlecznych mogą mieć negatywny wpływ na
rozwój zawiązków zębów stałych, które
znajdują się w ich bliskim sąsiedztwie.
Pamiętajmy też, że nieleczona próchnica u dzieci może negatywnie wpłynąć
na ich stan zdrowia i doprowadzić do
nawracających infekcji , chorób serca ,
stawów lub nerek (szczególne ryzyko
występuje u dzieci obciążonych niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi).

Dlaczego należy zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne?

Musimy wiedzieć, że proces próchnicowy w zębach mlecznych postępuje
bardzo szybko!
Dlatego bardzo ważne są regularne wizyty kontrolne – przynajmniej
dwa razy do roku, a nawet częściej. Jesteśmy wtedy też w stanie wychwycić
moment, w którym u naszego dziecka
zaczynają wyrastać zęby stałe i w odpowiednim czasie przeprowadzić zabieg
lakowania, który uchroni zęby przed powstaniem próchnicy. Zazwyczaj pierwsze wyrzynają się stałe szóstki, które ze
względu na obecność licznych bruzd na
ich powierzchni oraz ich położenie, które
może sprawić dziecku trudności w ich
dokładnym oczyszczeniu, są bardzo podatne na próchnicę.

Czemu trzeba zgłosić się do dentysty
jeśli zęby naszego dziecka są zdrowe?

Stawiamy na proﬁlaktykę i zapobieganie . Rozwój zębów to bardzo
dynamiczny proces , a my chcemy aby
wszystko przebiegało prawidłowo , a złe
rzeczy chcemy szybko eliminować.
wZdrowy i piękny uśmiech to skarb,
o który trzeba dbać , aby długo się nimi
cieszyć .

Dlaczego tak ważna jest proﬁlaktyka?

W przypadku kiedy zęby naszego

dziecka są zdrowe, możemy wdrożyć
pewne działania proﬁlaktyczne, które
dodatkowo ochronią ząbki przed ewentualnym powstaniem próchnicy. Mowa
tutaj o zabiegu ﬂuorkowania, który możemy powtarzać 3 razy w roku. Fluor ma
zbawienny wpływ na stan naszych zębów – wzmacnia ich strukturę, a nawet
jest w stanie w pewnych przypadkach
zatrzymać proces próchnicy w bardzo
wczesnej jego fazie. Zabieg nie boli i
trwa kilka minut – jest idealna formą
oswajania się naszego dziecka z wizytami u stomatologa.

Jak przygotować dziecko do wizyty
u dentysty?

Przede wszystkim należy wyjaśnić
kim jest lekarz dentysta i czym się zajmuje – że posadzi na śmiesznym fotelu, włączy ‚światełko’, obejrzy i policzy
wszystkie ząbki, sprawdzi mycie ząbków
i na koniec nagrodzi małym upominkiem. Warto poszukać i obejrzeć różne
książeczki na temat leczenia ząbków lub
obejrzeć z dzieckiem w internecie ﬁlmiki
prezentujące pierwszą wizytę dziecka u
dentysty.
Nie należy w ogóle wspominać o
bólu ani straszyć !
Jednak jeśli dziecko zapyta wprost,
czy będzie bolało, nie należy go okłamywać, tylko uświadomić, że jeśli coś za
boli to będzie to trwało krótko i ból bę-

dzie niewielki.
Nie należy także przenosić naszych
lęków przed stomatologiem na nasze
dziecko, np. opowiadając, że samemu
bardzo boimy się takiej wizyty, a także
unikać straszenia dziecka dentystą mówiąc np.: „jeśli nie będziesz mył zębów,
szybko się popsują i będziemy musieli
iść do dentysty”. Odpowiednie przygotowanie dziecka ma ogromne znaczenia w
całym procesie jego leczenia.
Uczymy dzieci prawidłowych zachowań – mama i tata chodzą do dentysty,
żeby mieć zdrowe zęby ty też powinieneś mieć zdrowe ząbki .
Oczywiście dziecko przychodzi na
wizytę z umytymi ząbkami , bo to daje
nam możliwość oceny umiejętności mycia zębów .
Pamiętajmy, że pierwsza wizyta
dziecka u dentysty zadecyduje o jego
stosunku do lekarza w całym jego przyszłym życiu. Dobre przygotowanie zaprocentuje
Zapraszamy na bezpłatne wizyty
adaptacyjne w listopadzie , a pierwszych
pięciu odważnych nagrodzimy dodatkowo bezpłatnym zabiegiem lakierowania .
Zapraszamy

Lek. dentysta

Karolina Popławska

www.ogloszeniabelchatow.pl

Pierwszą wizytę dziecka w gabinecie stomatologicznym nazywamy wizytą
adaptacyjną – pozwoli ona naszemu
maluchowi oswoić się z nowym miejscem i nową sytuacją i z całą pewnością
wypłynie na całą jego stomatologiczną
przyszłość. Oprowadzamy dziecko po
gabinecie, prezentujemy działanie niektórych urządzeń i w końcu oglądamy
ząbki dziecka.
Na kolejne wizyty dziecko będzie
przychodziło z uśmiechem i bez strachu, a jeśli zajdzie konieczność leczenia stomatologicznego, dziecko na
pewno chętniej otworzy buzię i będzie
lepiej współpracować. Na zakończenie
każdej wizyty dziecko nagradzane jest
małym upominkiem. Korzyści z takiej
wizyty zyskują również rodzice. Poza

oczywistą satysfakcją, że dbamy o
ząbki naszych dzieci, chętnie udzielimy
wszystkich niezbędnych wskazówek,
co do sposobów dbania o higienę jamy
ustnej naszego malucha, a także przekażemy wszystkie konieczne zalecenia
dietetyczne, które pozwolą w znacznym
stopniu uniknąć wystąpienia próchnicy
i odpowiemy na wszystkie nurtujące
Państwa pytania.
Nie zwlekajmy z pierwszą wizytą u
dentysty naszego dziecka! W przypadku kiedy dziecko do stomatologa zgłasza się już bólem ząbka konieczne jest
przeprowadzenie tradycyjnego leczenia
stomatologicznego, co na pewno utrudni nam osiągnięcie pełnego sukcesu w
przekonaniu malucha do wizyt u stomatologa, gdyż nie damy mu czasu na
oswojenie się z nową sytuacją.
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Miasto Bełchatów
„Gminą Fair Play”
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W XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play”, organizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i
Krajową Izbę Gospodarczą, Bełchatów otrzymał
tytuł i certyﬁkat „GMINA FAIR PLAY”.Uroczyste
wręczenie certyﬁkatów i nagród dla laureatów
konkursu odbyło się 23 października 2015 r. podczas Gali Finałowej w Warszawie.

wieści z miasta

Jak podaje uzasadnienie,
uhonorowanie naszego miasta
tytułem i certyfikatem „Gmina
Fair Play" jest formą docenienia pracy i ogromnego wkładu zarówno władz miasta jak i
wszystkich pracowników Urzędu. Tytułem „Gminy Fair Play"
mogą posługiwać się te samorządy, które dbają o interesy
społeczności lokalnych. Szczególnie dużą wagę organizatorzy konkursu przywiązywali do
kwestii, na ile dany samorząd
potrafi przyciągnąć inwestorów
i stwarza im możliwie najlepsze
warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Miasto
Bełchatów posiada znakomicie

przygotowaną ofertę inwestycyjną oraz wypracowane mechanizmy wspierania inwestorów na każdym etapie realizacji
inwestycji, np. poprzez opiekę
specjalnie przydzielonego inwestorowi asystenta, a po wykonaniu inwestycji, np. poprzez
bezpłatne szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników.
W postępowaniu konkursowym brane były pod uwagę
zarówno ankiety wypełniane
przez same samorządy, jak również informacje uzyskane od
inwestorów, lokalnego biznesu,
instytucji finansowych, edukacji i innych podmiotów. 

Wymienią okna
Bełchatów ul. 9 Maja 17
tel. 44 633 20 28*
kom. 666 093 421*

Urząd Miasta przeprowadził przetarg podczas, którego
został wybrany wykonawca wy-

miany okien w dziewięćdziesięciu dziewięciu mieszkaniach, w
tym między innymi w lokalach
na os. 1Maja, os. 1000 – lecia,
os. Dolnośląskim, os. Żołnierzy POW i przy ul. Czaplinieckiej. Termin zakończenia prac
związanych z wyminą stolarki
okiennej przewidywany jest na
31 maja 2016 roku. Koszt tej
inwestycji to prawie 300 tysięcy złotych. Warto także wspomnieć, że Miasto przewiduje
wykonanie zamówienia uzupełniającego, którym zostanie objętych około siedemdziesiąt
pięć lokali. 
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Konkurs i forum dla biznesu
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Rusza kolejna edycja powiatowego konkursu dla przedsiębiorców „Firma na medal”. Dodatkowym atutem związanym bezpośrednio z konkursem będzie I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, na którym chętni przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoje ﬁrmy, wziąć udział w prelekcjach oraz nawiązać współpracę z przedsiębiorcami z zagranicznych regionów
partnerskich powiatu bełchatowskiego.
są nawet na świecie, czy na terenie kraju, a mieszkańcy powiatu
często nic o tym nie wiedzą.
Firmy mogą zgłaszać swój
udział w konkursie do końca

roku. Kapituła będzie obradować
w styczniu. Rozstrzygnięcie konkursu i I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego planowane są na początek lutego 2016. 

Na konferencji prasowej w starostwie do udziału w konkursie zachęcali:Stanisław Gotkowicz, dyrektor biura RIG, Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski oraz Andrzej
Ratajski, prezes RIG.

łających powyżej trzech lat podzielona została na dwie grupy
– małych i średnich firm zatrudniających do 50 osób oraz firm z
zatrudnieniem powyżej 50 osób.
Taki podział - zdaniem kapituły
konkursu – da większe szanse
zaprezentowania się mniejszym
firmom.
- Ponadto zamierzamy przygotować, już poza konkursem,
dodatkowe
wyróżnienia
dla
sprawne zarządzanych firm,

dni
w tygodniu

Bełchatów
Pabianice
Bełchatów,
ul.
Mielczarskiego
2a
ul. Mielczarskiego 2a
ul. Zamkowa 18

wieści z powiatu

czynne

skutecznych menadżerów czy
rozwijających biznes właścicieli
– dodaje Andrzej Ratajski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. - W imieniu
izby zachęcam firmy do udziału
w konkursie, to przecież darmowa doskonała forma promocji
i szerszego pokazania profilu
prowadzonej działalności. Tym
bardziej, że wśród lokalnych
firm mamy przedsiębiorstwa,
których wyroby czy usługi znane

www.ogloszeniabelchatow.pl

- Zmodyfikowaliśmy założenia konkursu „Firma na medal”, dodajemy nową formułę,
która ma za zadanie przynieść
wymierne efekty współdziałania między przedsiębiorcami –
mówi Waldemar Wyczachowski,
starosta bełchatowski. - Oprócz
corocznej gali przyznania nagród dla wybranych przez kapitułę konkursu firm, zamierzamy zorganizować mini forum
gospodarcze przedsiębiorców z
terenu powiatu oraz partnerów
z naszych zaprzyjaźnionych regionów z terenu Polski i zza granicy. W tej kadencji stawiamy na
przedsiębiorczość, chcemy zaktywizować nasze lokalne środowisko, pomóc w nawiązywaniu
nowych kontaktów czy wymianie doświadczeń.
Partnerem
strategicznym
przedsięwzięcia zostanie PGE
GiEK. S.A, współorganizatorem
Regionalna Izba Gospodarcza w
Bełchatowie. Zmieniona została też nieco formuła konkursu
,,Firma na medal”, tak by dał
lepsze możliwości zaprezentowania się i oceny. Pierwsza kategoria obejmować będzie firmy
działające od roku do trzech lat
(do tej pory było do dwóch lat).
Druga kategoria dla firm dzia-
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Patriotyczny rajd
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Domy energooszczędne - kanadyjskie

II Powiatowy Rajd Niepodległości wyruszy 11 listopada szlakiem związanym z historią regionu. Rowerzyści pojadą m.in. do Patoka, gdzie w 1939
roku zestrzelony został polski bombowiec Łoś.

tel. 501-242-798
www.kanadyjski.com

NAJLEPSZE profile w NAJNI¯SZEJ cenie!

www.ogloszeniabelchatow.pl

‘

n
SALA
dod
Rajd Niepodległości będzie
mieć patriotyczny charakter.
Rowerzyści odwiedzą miejsca
związane z historią regionu, zapalą znicze. Dostaną plakietki z
legionowym orzełkiem i pamiątkowe pocztówki przypominające historię poległych lotników z
bombowca Łoś. To ostatnia tegoroczna wycieczka z cyklu „Rowerem przez powiat”, którego
organizatorem jest bełchatowskie starostwo i Załoga Rowerowa ,,Zgrzyt”.
Trasa rajdu z okazji Święta Niepodległości liczy 42 km.
Prowadzić będzie z Bełchatowa
przez Rożniatowice i Ostoję, do
Patoka, gdzie rowerzyści zatrzymają się przy obelisku ku czci
załogi polskiego bombowca Łoś,

zestrzelonego przez hitlerowców
w 1939 roku. Następnie rowerzyści pojadą na cmentarz parafialny w Drużbicach, na kwaterę
Poległych Lotników. Jak mówi
Maciek Kuszneruk z Załogi Rowerowej Zgrzyt, w imieniu organizatorów i uczestników zostaną
tam złożone kwiaty i zapalone
znicze. Potem rajd pojedzie do
Teofilowa na tradycyjne ognisko, które odbędzie się nieopodal leśnego jeziorka. Stamtąd
trasa rajdu prowadzić będzie
przez Anastazów, Ławy i Zawady do Bełchatowa.
Dla wszystkich uczestników
organizatorzy mają pamiątkową plakietkę z orzełkiem legionowym, odblaskowe naklejki na
rowery z godłem państwowym.

Z okazji II Powiatowego Rajdu
Niepodległości zostanie wydana
okolicznościowa kartka pocztowa, przedstawiająca polski
bombowiec PZL37B Łoś. Załoga
Rowerowa Zgrzyt przewidziała
również specjalną niespodziankę dla pań biorących udział w
wycieczce.
Zbiórka odbędzie się 11 listopada pod budynkiem starostwa
przy ulicy Pabianickiej. Zmianie
ulega jednak godzina startu, z
godz. 14, jak było to dotychczas,
na godz. 12. Powrót do miasta
planowany jest na godz. 18. Organizatorzy proszą uczestników
o założenie ubrań z biało-czerwonym akcentem i zabranie
zniczy, które zostaną zapalone
na grobie Poległych Lotników. 

5% RABAT

DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE
USŁUGA CIĘCIA I ŁUPANIA

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

Bełchatów, ul. Nowy Świat 1

wieści z powiatu

Komfortowo i bezpiecznie
Bezpieczeństwo
pieszych
i mieszkańców, komfort jazdy
kierowców – głównie te cele
przyświecały
przebudowie
drogi powiatowej na odcinku
Dobrzelów – Zawady, który po
kilku miesiącach dobiegł końca. Na ponad kilometrowym
odcinku drogi położono nową
nawierzchnię, zbudowano ciąg
pieszo-rowerowy i chodnik,
ponadto odnowiono rowy przydrożne, pojawiło się również
nowe oznakowanie pionowe i
elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- Ta droga łączy drogę wojewódzką Bełchatów – Łódź
oraz drogę krajową Warszawa – Wrocław, korzysta z niej
wielu kierowców, nie tylko w
ruchu lokalnym – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta
bełchatowski. - Do tej pory nie
miała chodników, ruch pieszych i rowerzystów odbywał
się niebezpiecznym poboczem,
dochodziło do wypadków, a na-

WAFLE RYŻOWE
W ASORT.
KUPIEC

1,99 zł
MLEKO ŚWIEŻE
WIEJSKIE BUT. 2% i 3,2%
PIĄTNICA 1l

2,29 zł

SYROP ŁOWICZ
W ASORT 440ML

3,39 zł

OFERTA WAŻNA 9-22.11.2015r

LION I LION BIAŁY
NESTLE 43G

0,89 zł
wierzchnia była w złym stanie
technicznym. Dlatego wspólnie
z gminą Bełchatów podjęliśmy
się przebudowy tego newralgicznego odcinka.
Całkowita wartość inwestycji to 1.346.000 zł. Powiat

Bełchatowski pozyskał ok.
600 tys. złotych z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na tę inwestycję,
starostwo ze swojego budżetu
przeznaczyło 442 tysiące złotych, natomiast gmina Bełchatów dokłada 344.000 złotych. 
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Fotografuj Bełchatów

w czterech porach roku!
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Muzeum Regionalne zaprasza do uczestnictwa w konkursie fotograficznym ”Bełchatów
w czterech porach roku”. Niedawno ogłoszony konkurs potrwa dwanaście miesięcy, a jego
kalendarz podzielony jest zgodnie z tym, wyznaczanym przez
kolejne pory roku. -Zaczynamy
od pięknej, polskiej, złotej jesieni. Jestem głęboko przekonany,
że kolory jakie nas w tej chwili
otaczają staną się inspiracją do
szukania miejsc w Bełchatowie,
które mają niebywały urok. Takie
zresztą było założenie konkursu,
by dać impuls do przyjrzenia
się naszemu miastu z nieco odmiennej perspektywy. Zabiegani, przemykając ulicami, często
nie dostrzegamy piękna bram,
drzew, architektury czy zaułków, przecież to wszystko wokół
nas jest, a poprzez artystyczne
spojrzenie można nadać tym
miejscom niejako drugie życie!
- podkreśla Łukasz Politański z
Muzeum Regionalnego.

Zgodnie z regulaminowymi
założeniami: zdjęcie musi być
wykonane na terenie Bełchatowa, a uczestnik może zgłosić
maksymalnie pięć zdjęć w danym
etapie tematycznym (łącznie
dwadzieścia zdjęć). Organizatorzy dają uczestnikom konkursu
artystyczną wolność: - technika
wykonania konkursowej pracy
jest dowolna, ale chciałbym jasno
podkreślić, że fotografie powstałe
w rezultacie wyraźnej ingerencji
graficznej będą odrzucane – podkreśla Łukasz Politański z Muzeum Regionalnego. Zgodnie z
zapisami regulaminu dopuszcza
się: konwersję fotografii kolorowych do czarno-białych lub sepii,
nakładanie kolorowych filtrów
itp., korektę polepszającą jakość
fotografii (wyostrzanie, kontrast,
nasycenie, rozjaśnienie).
Szczegółowe zasady konkursu „Bełchatów w czterech porach
roku” dostępne są w regulaminie
publikowanym poniżej i na stronie www.muzeum.belchatow.pl 

Skorzystaj z dotacji - wymień kocioł starej
generacji na proekologiczne źródło ciepła
wanie wymiany
źródła ciepła na
proekologiczne.

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się : osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby
prawne oraz inne wskazane w
programie ochrony powietrza.
Z dofinansowania można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem Miasta. Osoby planujące

Dofinansowanie może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Termin realizacji wymiany
źródła ciepła możliwy będzie od
dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018 r. Prosimy zainteresowanych mieszkańców Bełchatowa o składanie deklaracji
udziału w Programie w terminie
do dnia 16 listopada 2015r.
Jeśli na podstawie złożonych
deklaracji, miasto uzyska pozytywną decyzję Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska

w Łodzi (czas oczekiwania ok.
6-8 miesięcy) - dalsze kroki to;
złożenie wniosku o dofinansowanie, uzyskanie pozytywnej decyzji i podpisanie umowy z Miastem Bełchatów.

lub c.w.u wraz z materiałami;
f) wykonanie przyłącza
i instalacji gazowej;
g) budowę węzła cieplnego;
h) wykonanie przyłącza do
miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu
zakwalifikować można:
a) przygotowanie niezbędnych
projektów i dokumentacji;
b) zakup i montaż fabrycznie
nowych urządzeń do produkcji
energii, w tym ze źródeł
odnawialnych, wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem;
c) demontaż istniejących
instalacji i urządzeń;
d) roboty budowlane niezbędne
do realizacji przedsięwzięcia;
e) wykonanie lub modernizację
wewnętrznej instalacji c.o.

Formularz deklaracji oraz formularz możliwości przyłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej
można pobrać - poniżej.
Informacji udziela i deklaracje przyjmuje: Wydział Rozwoju
Miasta, ul. Kościuszki 1, I piętro,
pok. 214 i 215 tel. 44 733 51 44,
44 733 51 45, w godz. 7.30-15.30,
wtorki do 18. Kontakt do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej:
Dział Nadzoru Inwestycji, ul.
Wojska Polskiego 132, tel. 44 633
33 36 wew. 285, 286 

www.mluksus.pl

8%
VAT

wieści z miasta

Miasto Bełchatów przystępuje do programu priorytetowego pn. ,,Poprawa
jakości powietrza poprzez
likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’, aby umożliwić
mieszkańcom
doﬁnanso-

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza
wszystkich
zainteresowanych do
składania wstępnych
deklaracji udziału w
w/w Programie.

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej proszone są o
kontakt w pierwszej kolejności
z Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej w Bełchatowie.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na prace z tej pory roku organizatorzy czekają do 22 grudnia.
Drugi etap konkursu – ZIMNA
–zamknięty zostanie 21 marca
2016 roku. Po tym terminie ruszy trzecia odsłona – WIOSNA,
na fotografie z tego etapu organizatorzy oczekiwać będą do 22
czerwca 2016. Konkursowe zma-

gania zakończy LATO – fotografie miasta w odsłonie tej pory
roku będzie można nasyłać do 22
września.

z poprawinami
tylko 160z³/ osobê!

Balu
Andrzejkowego
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Zwycięska inauguracja
wkrótce informacje
na temat

‘KiM’
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

www.ogloszeniabelchatow.pl

 wesela  komunie  chrzciny  imieniny
 imprezy integracyjne  emerytówki  bankiety i inne

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!

sport

75zl / osoba

Siatkarze PGE Skry Bełchatów od wygranej rozpoczęli sezon 2015/16. W piątek 30
października, w ramach zmagań w PlusLidze, żółto-czarni
pokonali w Kielcach tamtejszy
Effector. Zwycięstwo w stosunku 3:1 pozwoliło zainkasować
podopiecznym Miguela Falaski
pierwszy komplet punktów. W
startujących właśnie rozgrywkach o Mistrzostwo Polski.
Bełchatowianie do rywalizacja z kielczanami przystąpili
osłabieni. W spotkaniu tym nie
mógł zagrać bowiem Michał
Winiarski. Pod znakiem zapytania stał też występ Mariusza
Wlazłego, ale ostatecznie kapitan PGE Skry pojawił się na
parkiecie i był bezsprzecznie
najjaśniejszą postacią tego pojedynku. 17 zdobytych punktów
i skuteczność w ataku na poziomie 67% zdecydowały, że to do
popularnego „Szampona” powędrowała pierwsza statuetka
MVP w tym sezonie.
Potyczka klubów z Kielc i
Bełchatowa miała dość oczywisty przebieg. W pierwszym
secie gospodarze prowadzili
do pierwszej przerwy technicznej. Na drugiej tracili już cztery
oczka. W końcówce próbowali
jeszcze pościgu za faworytem,
ale ostatecznie musieli uznać
jego wyższość (22:25). Druga
odsłona to już pełna dominacja przyjezdnych, którzy od
początku narzucili swój rytm
i sukcesywnie odjeżdżali niżej
notowanemu rywalowi (16:25).
Najwięcej emocji mieliśmy w
trzecie partii, kiedy to uspokojeni prowadzeniem 2:0 w setach

bełchatowianie nieco spuścili z
tonu. Przez długi czas gra toczyła się punkt za punkt, ale po
drugiej przerwie regulaminowej
gospodarze odskoczyli na trzy
tylko
oczka. Tę przewagę dowieźli
do końca i mogli się cieszyć z
pierwszego wygrane seta w sezonie 2015/16. Czwarta partia
była niemal kopią drugiej, kiedy
od początku do końca na parkiecie panowali niepodzielnie
zawodnicy PGE Skry. Wygrali ją
w stosunku 25:18 i tym samym
sięgnęli po pierwsze trzy punkty w tegorocznym sezonie.
Cieszyć może nie tylko sam
os
rezultat, ale też styl. Żółto-czarni, z wyjątkiem seta numer trzy,
grali naprawdę niezłą siatkówkę. Trochę za dużo było błędów
własnych w polu serwisowym,
ale skuteczność ataku oraz gra
w pozostałych elementach stały
na wysokim poziomie. Zwłaszcza jak na początek sezonu.
W starciu z Effectorem w
Kielcach oficjalnie w żółto-czarnych barwach zadebiutowali
Mariusz Marcyniak, Marcin
Janusz, Marcel Gromadowski
i Mihajlo Stanković. Wszyscy
pojawiali się na parkiecie w roli
dublerów.
Zawodnicy PGE Skry pierwszy mecz w nowym sezonie rozegrali na terenie rywala, ale jak
zawsze mogli liczyć na wsparcie
swoich niesamowitych kibiców.
Wśród nich byli m. in. uczniowie
z Chmielnika, którzy dołączyli
do projektu „Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów”. 

/

16

B.B.

W ostatnim tygodniu października do projektu
„Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów” dołączyły cztery nowe podmioty.

Akademia Siatkówki

rośnie w siłę
Trzy porozumienia w zakresie organizacji szkoleń siatkarskich podpisano w województwie lubuskim. Do projektu
dołączyły Gmina Brody i dwa
klubami z Żagania. Mowa o WKS
-ie Sobieski i UKS-ie Spartak.
Wszystkie te umowy dotyczą

szkolenia dzieci z klas 4-6 szkoły
podstawowej.
Zawarto również pierwsze
porozumienie w województwie
świętokrzyskim. Tym pierwszym
ośrodkiem
współpracującym
z Akademią Siatkówki będzie
Chmielnik. 
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Przegląd Bełchatowski

Pracowity listopad V zlot kibiców za nami

PGE Skry Bełchatów

Pierwsze dwa mecze żółto-czarnych, które odbędą się
na samym początku miesiąca,
to swoista rozgrzewka przed
naprawdę trudnymi, pod każdym względem, konfrontacjami.
Mowa o wyjazdowym starciu
z Duklą Liberec w siatkarskiej
Champions League (5 listopada)
oraz domowej inauguracji sezonu 2015/16, kiedy to rywalem będzie MKS Będzin.
Później podopiecznych Miguela Falasci czeka tydzień wielkich wyzwań, bo za takie należy
uznać starcia z Asseco Resovią
Rzeszów (11 listopada), Lotosem Trefl Gdańsk (14 listopada)
i Cucine Lube Civitanovą (18
listopada). Gratka dla kibiców
siatkówki w całym kraju i nie
tylko, ale dla siatkarzy to przede
wszystkim czas dużych obciążeń.
Po 20 listopada żółto-czarni
rozegrają jeszcze trzy pojedynki
ligowe. Najpierw z AZS-em Częstochowa (21 listopada), a następnie z Jastrzębskim Węglem

(25 listopada). Mariusz Wlazły i
jego kompani miesiąc zamkną 28
listopada potyczką z Łuczniczką
Bydgoszcz.
Gros z tych pojedynków
transmitowane będzie na antenach sportowych telewizji
Polsat, ale wszyscy dobrze wiemy, że prawdziwe emocje przeżywa się jednak na trybunach.
Szczegółowe informacje o wejściówkach na poszczególne mecze można znaleźć tradycyjnie
na oficjalnej stronie internetowej
PGE Skry (www.skra.pl). Ponadto, podobnie jak w poprzednim
sezonie, w Galerii Olimpia funkcjonować będzie klubowa wyspa
handlowa, gdzie również będzie
można nabyć bilety na mecze
bełchatowskich siatkarzy. Ten
najbliższy już 7 w sobotę listopada; jego początek zaplanowano
na godzinę 15:00!

W dniach 25-26 października w Bełchatowie odbył się V Ogólnopolski
Zlot Kibiców PGE Skry. Po raz kolejny naszym miastem zawładnęły
żółto-czarne barwy, a dobrej zabawy nie było końca.

Pierwszego dnia imprezy
przygotowano wiele atrakcji.
Kulminacyjnym punktem była
prezentacja drużyny, która bronić będzie klubowych barw w sezonie 2015/16. Bełchatowscy siatkarze zaprezentowali się kibicom
tuż po wygraniu VI Międzynarodowego Turnieju Charytatywnego „Giganci Siatkówki”, gdzie
pokonali Galatasaray Stambuł i
Noliko Maaseik. Nie może, więc
dziwić, że mimo trudów podróży
powrotnej ze Szczecina, nastroje

W sprzedaży znajdują się już
także wejściówki na hitowe starcia z Resovią, Lotosem Trefl i Civitanovą. Osoby, które zakupią
bilet na ostatnie z tych spotkań
(poprzez internet) otrzymają
rabat w wysokości 50% na kartę
wstępu na mecz z belgijskim Roeselare. Szczegóły tej oferty znajdują się na stronie internetowej
bełchatowskiego klubu. Wciąż
można nabyć też karnety na sezon 2015/16. 
B.B.

dopisywały. Zadbali o nie kibice,
którzy przywitali swoich pupili w
iście mistrzowskim stylu.
- Chciałbym w imieniu zespołu podziękować za Waszą
obecność. To dla nas ogromne
wyróżnienie. Cieszymy się, że kolejny raz powitaliście nas przed
startem sezonu. Mam nadzieję,
że każdy z nas ma w sobie na
tyle wiele ambicji i woli walki, że
wspólnie stworzymy w tym sezonie coś wielkiego. Cieszę się, że
nowy sezon już się rozpoczyna
– mówił kapitan PGE Skry, Mariusz Wlazły.
- Dziękuję, że zawsze jesteście z nami. Postaramy się grać
jak najlepiej, abyście byli z nas
dumni. Chcę, aby zespół grał tak
dobrze, jak Wy kibicujecie – zadeklarował trener, Miguel Falasca.
Przed prezentacją pierwszej drużyny na scenie pojawili
się siatkarze występujący na co
dzień w Młodej Lidze, a jeszcze
wcześniej kibice, którzy dotarli
do Bełchatowa z różnych zakątków Polski.
Zgromadzoną w Hali KBW
publikę rozgrzał zespół Future
Folk, który był muzyczną gwiazdą V Zlotu. Formacja Stanisława
Karpiela-Bułecki zagrała swoje
największe przeboje, które porwały do dobrej zabawy uczestników tego niezwykłego spotkania.

- Cieszymy się, że mogliśmy
zagrać dla tych wszystkich kibiców i siatkarzy. To było piękne!
Był to dla nas debiut przed sportową publicznością. Oczywiście
każdy koncert jest inny. Każda widownia ma swoją duszę,
nasi dzisiejsi słuchacze – kibice
PGE Skry byli fantastyczni. Nie
można ich porównać do innej
publiki. Zawsze powtarzam, że
nie liczy się ilość, ale jakość. Tutaj było jedno i drugie – mówił
S.Karpiel-Bułecka po zakończeniu występu.
Drugiego dnia imprezy, w
poniedziałek, w Galerii Olimpia
odbyła się konferencja z udziałem członków PGE Skry, a później rozegrano mecz pokazowy.
Rywalem żółto-czarnych była legenda polskiej siatkówki, zespół
Legii Warszawa. Starcie obecnej
potęgi z tą dawną zakończyło się
tak, jak musiało się zakończyć.
Bełchatowianie wygrali gładko
3:0, ale w tym wypadku nie wynik
był najważniejszy.
V Ogólnopolski Zlot Kibiców
PGE Skry Bełchatów, tak jak
wszystkie poprzednie edycje,
był przede wszystkim czasem
znakomitej zabawy. Potwierdził
też, że zespół, pracownicy klubu,
sponsorzy i wreszcie fani stanowią jedną żółto-czarną rodzinę.
B.B.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Rozgrywki klubowe ruszają z kopyta. Tylko w listopadzie
siatkarze PGE Skry rozegrają aż
osiem spotkań o stawkę. Sześć
w PlusLidze i dwa w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz w bełchatowskiej hali Energia już w sobotę 7 listopada. Rywalem będzie
MKS Będzin.
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sport

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!
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NIEZWYKŁA POSTAĆ
–ROTMISTRZ PILECKI

Rotmistrz Witold Pilecki był
dobrowolnym więźniem obozu
w Oświęcimiu. Specjalnie dał się
złapać, by dla polskiego podziemia zbierać informacje o obozie
Auschwitz i zorganizować na jego
terenie ruch oporu.
Po zakończeniu kampanii
wrześniowej przedostał się do
Warszawy, był jednym z twórców
powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej.
Nadzorował i zakładał sieć tajnych skrytek na dokumenty, podziemną bibułę oraz broń palną,
jedną z nich założył we własnym
mieszkaniu. Na przełomie 1941/42
roku Tajna Armia Polska weszła
w skład Związku Walki Zbrojnej.
W obozie Auschwitz pod koniec sierpnia 1940 roku kierownictwo TAP zwołało naradę
omawiającą bieżącą sytuację
podczas, której poruszono również sprawę obozów koncentracyjnych, masowo wówczas
zakładanych przez Niemców
w okupowanej Polsce. Na zebraniu tym przedstawiono propozycję, aby ktoś ze ścisłego kierownictwa przedostał się do obozu w
Auschwitz, w celu skontaktowania się z uwięzionymi tam członkami kierownictwa TAP, zebrania
informacji wywiadowczych na temat funkcjonowania obozu oraz
zorganizowania wewnątrz ruchu
oporu. Deklarowanym celem tej
akcji było uwolnienie więźniów
przez ucieczkę względnie ich odbicie.
Według różnych źródeł Pilecki był inicjatorem tego planu, a według innych rotmistrz
jedynie zgłosił się do wykonania tego zadania na ochotnika.
TAP stworzyła dla Pileckiego fałszywe dokumenty na nazwisko
poległego w kampanii wrześniowej polskiego żołnierza „Tomasza Serafińskiego” z Krakowa. 19
września 1940 roku Niemcy przeprowadzili w Warszawie łapankę
na roboty do Niemiec. Niemiecka
żandarmeria przeszukiwała też
domy zatrzymując wszystkich
zdolnych do pracy mężczyzn w
wieku od 18 do 40 lat. Kiedy żandarmi zapukali do mieszkania

Eleonory Ostrowskiej pytając czy
w mieszkaniu znajdują się jacyś
mężczyźni Pilecki wyszedł z pokoju i został przez nich zatrzymany.
Do obozu Auschwitz Pilecki
trafił w nocy z 21 na 22 września
1940 wraz z tzw. drugim transportem warszawskim. Jako więzień
nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej przez niego siatce
nazwanej przez Pileckiego Związek Organizacji Wojskowej byli
Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech.
Witold Pilecki opracowywał
pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz przesyłane przez pralnicze komando do
dowództwa AK i przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej, na
Zachód. Meldunki o sytuacji w
obozie przekazywane były także do głównej kwatery AK za
pomocą uciekinierów z obozu.
Jedna z takich ucieczek na polecenie Pileckiego odbyła się
16 maja 1942. Kolejna ucieczka
z meldunkami ZOW miała miejsce 20 czerwca 1942.
Więźniowie dokonali najbardziej spektakularnej w historii
Auschwitz ucieczki, kiedy uzbrojeni po zęby i w przebraniu SSmanów ukradli samochód komendanta obozu Rudolfa Hoessa.
Za swoją działalność konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień
obozu, w listopadzie 1941 został
awansowany przez gen. Stefana
Roweckiego- Grota do stopnia
porucznika. W nocy z 26 na 27
kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec
z obozu. Witold Pilecki odnalazł
prawdziwego Tomasza Serafińskiego, który skontaktował go z
oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku na obóz w
Oświęcimiu. Jednak projekt ataku na obóz nie uzyskał aprobaty dowództwa, ponieważ został
uznany za nierealny ze względu na zbyt małe siły podziemia.
Ochrona obozu Auschwitz liczyła
od 6,5 tys. do 8 tys. osób. Jednakże zdanie rotmistrza podczas pobytu w obozie było następujące:
„Nie prosiliśmy przecież nikogo

o jakąkolwiek pomoc, czekaliśmy
na rozkaz – zezwolenie do wszczęcia akcji samodzielnej.”
11 listopada 1943 Pilecki został awansowany do stopnia rotmistrza. W 1943–1944 służył w
oddziale III Kedywu KG Armii
Krajowej, m.in. jako zastępca
dowódcy Brygady Informacyjno- Wywiadowczej „Kameleon”„Jeż”.
W Powstaniu Warszawskim
początkowo walczył jako zwykły
strzelec, później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania
Chrobry II w tzw. Reducie Witolda, niezdobytej przez Niemców
do końca Powstania.
W latach 1944–1945 przebywał w niewoli niemieckiej. 8 maja
1945 r. wyzwolony w obóz Murnau
odwiedzili generałowie: Tadeusz
Bór-Komorowski, p.o. Naczelnego Wodza, Antoni Chruściel i
Tadeusz Pełczyński. Rotmistrz
Pilecki stanął do raportu u gen.
Pełczyńskiego, ponieważ Pileckiemu jako żołnierzowi „NIE”
nie wolno było włączać się do
walk w Powstaniu Warszawskim
i opuszczać kraju. Witold Pilecki otrzymał polecenie zgłoszenia
się do Naczelnego Wodza do gen.
„Bora”. Do tej rozmowy nie doszło.
„Witold” otrzymał przydział do
2 Korpusu Polskiego. 5 i 11 września Pilecki rozmawiał z gen. Władysławem Andersem o powrocie
do kraju, by realizować cele organizacji „NIE”.
8 grudnia 1945 roku Witold
Pilecki wrócił do Warszawy. Jego
siatka byłą głęboko zakonspirowana, współpracownicy nie składali przysięgi, nie byli oficjalnie
przyjmowani, nie było łączników.
Nie wydawano pism ani nie atakowano funkcjonariuszy MBP.
Grupa zbierała informacje o powojennej sytuacji politycznej w
Polsce, kontaktowała się z partyzanckimi oddziałami leśnymi.
W
czerwcu
1946
Pilecki dowiedział się, że otrzymał rozkaz opuszczenia kraju.
Do września unikał kontaktu z
wysłanniczką II Korpusu kpt.
Jadwigą Mierzejewską. Nie opuścił kraju, bo nie miał zastęp-

cy, któremu mógłby przekazać
swoje obowiązki, a żona Maria
Pilecka zdecydowanie odmówiła
wyjazdu z kraju razem z dziećmi.
Rozważał skorzystanie z amnestii w 1947 r., ostatecznie postanowił jednak nie ujawniać się. 8
maja 1947 został aresztowany.
W
areszcie
był
torturowany
przez
funkcjonariuszy UB, m.in. przez jednego
z najokrutniejszych śledczych
Eugeniusza Chimczaka.
W trakcie ostatniego, jak
się później okazało, widzenia
z żoną, wyznał jej: „Oświęcim
to była igraszka”. 3 marca 1948
przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął
się proces tzw. „grupy Witolda”.
15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci.

Wyrok wykonano dnia 25 maja
w więzieniu mokotowskim na
Rakowieckiej, poprzez strzał
w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański,
zwany „Katem z Mokotowa”.
Witold Pilecki pozostawił żonę,
córkę i syna.
Po
przeprowadzonych
w
2012 ekshumacjach i badaniach
jednoznacznie ustalono, że został pochowany na tzw. Łączce
na warszawskich Powązkach,
gdzie potajemnie chowano ofiary
UB. Prace archeologiczne prowadzi tam zespół IPN pod kierownictwem dr Krzysztofa Szwagrzyka. Jednak badacze do tej pory
nie odnaleźli szczątków Witolda
Pileckiego.
Monika Borkowska

KONTAKT: 503-760-481
A?
WC
CHO
A
F
A
YĆ
ZN
KAS
IESZ ?
CZE
OŚP TOWE
P
Z
ON
ES
CHC CE REM
A
R
P

KOMPLETNE
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ
DO REMONTU:

SKUWANIE PŁYTEK,
ZRYWANIE PARKIETU, ITP.

DEMONTAŻ BOAZERII, ZABUDÓW
KARTON-GIPS, FUTRYN, ITP.

WYBURZANIE ŚCIAN
DZIAŁOWYCH

SPRZĄTANIE POREMONTOWE,
WYNIESIENIE i WYWÓZKA GRUZU ITP.

ZRYWANIE TAPET,
WYKŁADZIN ITP.

WYNOSZENIE STARYCH MEBLI,
OPRÓŻNIANIE PIWNIC

WNOSZENIE CIĘŻKICH MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH: KLEJE, GIPSY, PŁYTKI, PANELE ITP.

Przegląd Bełchatowski

nr 21/2015(167)  6.11.2015r

13

Skład fabryczny kotłów PEREKO

WYPRZEDAŻ rocznika 2014!

www.mast-instal.pl

Automatyczny kocioł
KSP DUO 19kW

8350 PLN

6999 PLN*
*ceny netto

1499 PLN*

...i wiele innych
W związku z trwającą
wyprzedażą, punkt sprzedaży
w sobotę 7.11.2015 czynny

Oferta ważna od 09.11 do 15.11.2015 r.

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

w zgodzie
z naturą...
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PARKING

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

tel. 506-140-483, 601-956-444

reklama

ul.

ul.

jest od 10:00 do 15:00

97-400 Bełchatów | Zawady 20 P
tel/ fax: (44) 635 01 10
kom. 603 610 444

www.ogloszeniabelchatow.pl

Kotły zasypowe
KSW Alfa 5 kW

Przegląd Bełchatowski
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 Transport surowców z magazynu i zwrot
niewykorzystanej partii.

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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bełchatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Bełchatowie uchwały Nr XIII/87/15 z dnia 24 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bełchatowa,
97-400 Bełchatów, ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: bppb@op.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania:
 zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa,
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Bińków,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany planu

ogłoszenia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zmianami)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z
późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie następujących uchwał:
1. NR XIII/881/14 z dnia 24 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa,
2.Nr XIII/89/15 z dnia 24 września 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obszaru osiedla Bińków.

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.
1. Brygadzista (Lider linii produkcyjnej)
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 działkę 1300m2, Bukowie
Dolne. Działka zagospodarowana,
ogrodziona. Cena 50tys.
Tel. 509-670-566
Sprzedam działkę pod zabudowę
7arów, cena 90tys.
Tel. 609-447-864
Sprzedam działki budowlane po
1500m2 w miejscowości Janów.
Tel. 605-608-304
Sprzedam: dwie działki z prawem
zabudowy o pow. 1000 m2 każda w
miejscowości Zawady k/Bełchatowa
Tel. 607-863-435
Sprzedam działkę pod zabudowę w
Kurnosie Pierwszym (29 arów). Cena
do negocjacji.
Tel. 608-139-837

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

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
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.”

zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
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 15arów, Niedyszyna.
Tel 608-079-738
Sprzedam działkę o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem
do remontu, prąd+woda. Miejscowość
Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 35tys.
Tel. 536-560-707

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do
dnia 31 grudnia 2015r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bełchatowa,
97-400 Bełchatów, ul Kościuszki 1,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: bppb@op.pl

3. Mechanik

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.

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

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet
medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom dwurodzinny w
Bełchatowie (2 oddzielne wejścia i
wjazdy). Cena 690tys. Zagospodarowana działka, przystosowana pod
działalność gospodarczą. Dom bardzo

energooszczędny(koszt ogrzewania ok. 300zł/miesięcznie-w okresie
grzewczym.
Tel. 792-142-145 po godz. 18
Sprzedam mieszkanie M-3 pow.
49m2, os. Okrzei, p.I. Cena 132tys.
-do negocjacji.
Tel. 518-602-276
Sprzedam mieszkanie na Os. Okrzei
o pow. 48,60m2. Mieszkanie znajduje
się na 4 piętrze czteropiętrowego
bloku. Składa się z 2 pokoi i jest
częściowo umeblowane. Zapraszam
do oglądania.
Tel. 501-092-547
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
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego(naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
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

SPRZEDAM
Ubranka dziewczynka 5-7 lat, chłopiec
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3-5 lat.TANIO.
Tel. 692-052-927
Betoniarkę -dużą oraz słupki do siatki.
Tel. 517-364-375
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny.
Kolor srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Pianino-tanio. Bełchatów
Tel. 500-722-869
Stemple budowlane 3,2zł/szt
Tel. 513-147-209
Tanio toaletę drewnianą nową . Na
działkę lub budowę.
Tel. 693-094-570

PRACA
Zatrudnię pracownika do docieplenia
budynków i wykończenia wnętrz.
Tel. 509-238-115
Zatrudnię dorywczo-praca ﬁzycznaprzerób drewna.
Tel. 510-572-361
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do
remontów.
Tel. 726-325-664

Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
Odpowiedzialna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą w
każdym wymiarze czasowym.
Tel. 514-199-500
Uczciwa, emerytowana pielęgniarka z
doświadczeniem zaopiekuje się osobą
starszą.
Tel. 516-666-477

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
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
Sprzadam przyczepę campingową
HOBBY EXCELLENT 500 rok produkcji 2006, elegancko wyposażona w
bardzo dobrym stanie
Tel.607-863-435
Sprzedam przyczepę camp.Hobby

Sprzedam używane opony zimowe z
felgami o wym. 195/60R15
Tel. 724-264-119
Skup samochodów do wyzłomowania. Odbiór lawetą!
Skup starych motocykli.
Tel. 791-096-871
1zł za 1kg AUTOSKUP-wszystkie.
Tel. 888-460-461

USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne/kolor!!!
Promocja 10.000 szt/cena 370zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
e-mail: ulotki@activmedia.net.pl
Tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 28zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim” już od 67zł/netto(format
wizytówki)
Graﬁka Gratis!!!
Zapraszamy na naszą stronę WWW
po pełną ofertę.
www.przegladbelchatowski.pl
Tel. 791-012-334
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Profesjonalny manicure hybrydowy.
Cena 40zł.
Tel. 505-178-103
Dotacje, pożyczki, biznesplany.
Tel. 664-955-928
Sukienki tiulowe dla Twojej córeczki!
Szyjemy na wymiar, na każdą okazję!
tel.604-867-051

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 kelnersko-barmańskie. Obsługa wesel, komunii, 18-stek, przyjęć
okolicznościowych itp.
Doświadczenie, kurs barmana II stopnia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 510-867-514
Regulacja i konserwacja okien
(dotyczy PCV)
-wieje, skrzypi, obciera?
Zadzwoń po godz. 18
Tel. 503-758-659

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
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 malowanie wewnątrz
oraz zewnątrz budynku.
Tel. 886-338-458

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

 Bramy

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis

Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Pranie dywanów, wykladzin, tapicerki meblowej. Atrakcyjne ceny!
www.multi-blysk.pl
Tel. 604-570-834

KUPIĘ
Przetwórnia Owoców i Warzyw
„Korkus” w Pajęcznie skupuje
jabłka w cenie 0,35zł/kg
Tel. 34 311-17-90
Kupię bursztyn, bryłki bursztynu,
różnej wielkości.
Tel. 798-857-283

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

KOREPETYCJE

Manicure

hybrydowy
tel. 505-178-103

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Jak nadać ogłoszenie drobne

Matematyka.
Tel. 518-510-432

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).

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

Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer

Nauczyciel j. 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

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)

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

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

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

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.

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

ogłoszenia drobne

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

Excellent 560 2006r. wyposażenie. komfort stan bdb.
Tel. 607-863-435
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www.ogloszeniabelchatow.pl

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

Przegląd Bełchatowski
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