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Pożyczki Pozabankowe

Pl. Wolności 14 | 97-400 Bełchatów

tel. 660-326-227, (44) 633-56-15 | www.dukatbelchatow.pl
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promocyjne oferty
dla wybranych
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wiele ofert
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TYLKO TERAZ!
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Tragiczny ﬁnał poszukiwań 19-latka
28 sierpnia 2016 roku tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego mieszkańca gminy Szczerców. Niestety,
mężczyzna nie żyje. Jego ciało wyłowiono ze stawu, przy
ośrodku agroturystycznym Grobla (gmina Kluki). W poszukiwaniach uczestniczyło ponad 100 policjantów i strażaków.

www.ogloszeniabelchatow.pl

27 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00 dyżurny bełchatowskiej policji został powiadomiony o zaginięciu 19-latka, który dzień wcześniej bawił się na
dyskotece w gospodarstwie
agroturystycznym Grobla. Ze
zgłoszenia wynikało, że ostatni raz był widziany przez znajomych 26 sierpnia około godziny
22.30. Zaraz po otrzymaniu zawiadomienia policjanci rozpoczęli poszukiwania zaginione-

Bełchatowscy policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca
Bełchatowa, który odpowie za sprowadzanie, rozpowszechnianie i posiadanie pornograﬁi z udziałem małoletniego. Taki
czyn zagrożony jest karą do 12 lat więzienia.

Zatrzymany za posiadanie

pornograﬁi dziecięcej

stępnie rozpowszechnia treści
pornograficzne z udziałem małoletniego. Kryminalni zweryfikowali tę informację i rankiem
1 września 2016 roku odwiedzili 52-letniego mężczyznę. W rozmowie z policjantami mężczyzna przyznał, że ściągnął i oglądał pliki z pornografią dziecięcą
jednak nie wiedział, że ją rozpowszechnia. W jego mieszkaniu
kryminalni zabezpieczyli laptop,
tablet oraz telefony komórkowe.
Urządzenia zostaną sprawdzone
pod kątem treści pedofilskich.
Mężczyzna usłyszał zarzut, za
który grozi kara nawet do 12 lat
pobawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
bełchatowska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury. 

go. Ponieważ prowadzone tego
dnia działania (penetracje terenów, sprawdzanie pobliskich
domostw, szpitali, rozpytywanie osób, łącznie z wykorzystaniem dostępnych środków
techniki operacyjnej) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w dniu 28 sierpnia rozpoczęto intensywne poszukiwania
zaginionego. W policyjną akcję
włączyli się strażacy oraz rodzina i znajomi zaginionego. Ścią-

gnięto również psy tropiące.
Przeczesywano okoliczne tereny i pobliskie zbiorniki wodne.
Około godziny 18.15 wyłowiono ciało 19-latka ze stawu nieopodal miejsc parkingowych
znajdujących się przy ośrodku Grobla. Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone w bełchatowskim prosektorium. Przyczynę śmierci pozwoli poznać sądowo-lekarskie badanie zwłok. 

Wpadły złodziejki
biżuterii
W ręce właścicieli jednej z posesji na terenie gminy
Rusiec w powiecie bełchatowskim wpadły dwie kobiety, które próbowały ukraść złotą biżuterię. Sprawczynie zostały ujęte w chwili kiedy plądrowały mieszkanie. 30 sierpnia usłyszały zarzut usiłowania kradzieży złotej biżuterii. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
29 sierpnia 2016 roku o go- ły, że weszły do domu ponieważ
dzinie 15:20 policjanci otrzyma- skupują stare zegary. Ponieważ
li sygnał od mieszkańca gminy kobiety nie chciały powiedzieć,
Rusiec, że właśnie przed chwi- w jaki sposób przyjechały na telą wspólnie ze swoją małżon- ren Ruśca policjanci ruszyli w tesklep
Librarium.com.pl
ką ująłinternetowy:
dwie kobiety, które
z ich ren. Dokładnie sprawdzili okolidomu chciały ukraść złotą biżu- cę i już po chwili uwagę policjanterię. Policjanci, którzy przyje- tów przykuł bordowy opel na obchali na miejsce zatrzymali dwie cych tablicach rejestracyjnych,
sklep internetowy: Librarium.com.pl
sprawczynie, którymi okazały który stał zaparkowany przy kosię 44-letnia mieszkanka Kalisza ściele na ulicy Świerczewskiego
oraz 35-latka zamieszkała w Sta- w Ruścu. 30 sierpnia 2016 roku
rachowicach. Kobiety wykorzy- podejrzane usłyszały zarzut usistując nieuwagę domowników łowania kradzieży złotej biżuteprzebywających na parterze bu- rii. Sprawa wydaje się być rozwojowa. Teraz policjanci
sprawdzą,
dynku, niezauważone weszły
sklepnainternetowy:
librarium.com.pl
piętro domu. Zostały ujęte przez czy kobiety te nie mają na swowłaścicieli jak przeszukiwały po- im koncie innych przestępstw.
kój, w którym pokrzywdzeni trzy- Za przestępstwo usiłowania kramali swoją złotą biżuterię. W roz- dzieży grozi kara do 5 lat pozbamowie z policjantami tłumaczy- wienia wolności. 

wieści z komendy / policja.pl

ntykwariat Librarium

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie, uzyskali

sygnał, że jeden z mieszkańców
Bełchatowa za pomocą portalu internetowego pobiera, a na-

www.oss-dent.pl

10% zniýki dla posiadaczy

Karty Duýej Rodziny!

Innowacyjna metoda bezbolesnego le

 IMPLANTY (BICON)
 BEZBOLESNE ZNIECZULENIE

KOMPUTEROWE (Calaject) NOWOŚĆ!!

NA IMPLANTACH,
ierniczych, szkolnych iPROTETYKA
zabawek
MOSTY PEŁNOCERAMICZNE, PROTEZY
 ESTETYKA (wybielanie , licówki porcelanowe, Componeer)
 ORTODONCJA (aparaty estetyczne)
 CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Bezbolesne GABINET PRZYJAZNY DZIECIOM
znieczulenie
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
komputerowe

www.oss-dent.pl
bez borowania i znieczulenia!
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W środę 24 sierpnia na jednym z bełchatowski
osiedli znaleziono zwłoki małżeństwa. Jeszcze
tego samego dnia zatrzymano syna zamordowanych, który przyznał się do winy, usłyszał zarzut
zabójstwa i traﬁł do aresztu.

Podwójne zabójstwo

w Bełchatowie
New Tech Investment sp. z o.o.
www.ogloszeniabelchatow.pl

DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

Wiadomość o tym, że w jednym z mieszkań na osiedlu Dolnośląskim osoba z rodziny znalazła zakrwawione zwłoki swojej siostry i szwagra dotarła do
funkcjonariuszy dokładnie 24
sierpnia o godzinie 18:30.

Kompleksowa obsługa
inwestycji z zastosowaniem
najnowszych technologii
Zapewniamy ekonomiczne
i ekologiczne źródła ciepła
i energii elektrycznej

POMPY CIEPŁA

FOTOWOLTAIKA

wieści z komendy

Do tej tragedii doszło w
mieszkaniu na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie. Prawdopodobnie w nocy z 23 na 24
sierpnia 2016 roku, na co wskazuje opinia lekarza patologa,
który po dokonaniu oględzin
zwłok stwierdził, że małżeństwo nie żyje już od mniej więcej dwudziestu godzin.

ul. Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów
biuro@ntinvestment.pl
www.ntinvestment.pl
tel. 531-260-750, 660-137-834

Bezzwłocznie na miejsce
wysłano grupę operacyjno-dochodzeniową. W mieszkaniu
znajdowały się ciała dwóch
osób, kobiety w wieku 66 lat i o
dwa lata starszego mężczyzny.
Wstępne oględziny wskazywały, że doszło do zabójstwa. Ciała ofiar posiadły liczne głębokie
rany kłute i cięte. Kobieta miała
otrzymać w sumie blisko czterdzieści ciosów. Jej mąż niespełna dziesięć. Do zabójstwa miało
dojść nocą.
Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do
zatrzymania osoby, która mogła mieć związek ze zdarzeniem. Ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że może być to
syn ofiar. Kilkanaście minut od
podjęcia informacji o tragedii
policjanci namierzyli i zatrzymali typowanego czterdziestolatka. Mężczyzna trafił w ręce
policjantów na ulicy Reymonta.
W chwili zatrzymania był trzeź-

Bełchatów

NAJLEPSZE profile w

ul. Mielczarskiego 2
(I piętro nad apteką)
NAJNI¯SZEJ
cenie!

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

Piotrków Tryb.
ul. Słowackiego 22 (I piętro)

tel. 44 616 80 82

LICEUm OgóLNOKSZtAłCąCE:

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

SZKOłY mEDYCZNE:

n Opiekun Medyczny
n Opiekunka Dziecięca
n Technik Sterylizacji Medycznej

NOWOŚĆ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK

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

Sekretariat czynny:
Pon. - Pt. 10.00-16.00

wy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również nóż kuchenny,
którym podejrzewany mógł zadać śmiertelne ciosy.
Mężczyzna miał przyznać,
że rodzice go zdenerwowali i
w ten sposób odreagował swoją frustrację. Współpracował z
policjantami ukazując miejsce,
w którym wyrzucił zakrwawioną odzież, a także odsłaniając
okoliczności zbrodni. Po postawieniu zarzutów przez prokuratora wszystkiego się jednak
wyparł i zaczął twierdzić, że to
nie on dokonał zabójstwa swoich rodziców.
Obecnie
funkcjonariusze
pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności
zdarzenia, sprawdzają faktyczne motywy działania podejrzanego, jak również docierają do
świadków zdarzenia.

Kodeks karny za tego typu
zabójstwo przewiduje karę od
12 lat pozbawienia wolności,
przez 25 lat pozbawienia wolności, aż po dożywocie.
Nie jest jednak przesądzone, że podejrzany czterdziestolatek usłyszy wyrok. Jak się
okazuje miał on być pacjentem
poradni zdrowia psychicznego i w związku z chorobą miał
przyjmować silne leki. W związku z tym nie można wykluczyć,
że w momencie dokonywania
zarzucanego mu czynu był niepoczytalny. O tym zdecydują
jednak biegli po przeprowadzeniu sądowo-psychiatrycznego
postępowania.

Zabójstwo małżeństwa z
osiedla Dolnośląskiego jest
kolejnym wydarzeniem, które wstrząsnęło Bełchatowem
i okolicami w ostatnim czasie.
Jak już wspomnieliśmy, beł- Mniej niż rok temu, w listopachatowianin usłyszał prokura- dzie 2015 roku, syn pod wpłytorskie zarzuty, a Sąd Rejono- wem alkoholu, podczas rodzinwy w Bełchatowie zastosował nej awantury, zabił matkę. W
wobec niego areszt tymczaso- pierwszej instancji usłyszał wy(profile
Salamander i Veka)
wy. Potrwa on co najmniej trzy rok 25 lat pozbawienia wolnomiesiące, ale praktyka wymia- ści. Niewiele ponad rok temu,
ru sprawiedliwości w takich w sierpniu 2015 roku, pisaliśmy
sprawach pokazuje, że może z kolei o wnuczku, który zabił
być on przedłużany aż do mo- swoją babcię. W lutym usłyszał
mentu wydania prawomocne- wyrok 15 lat pozbawienia wolności. 
go wyroku przez sąd.
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W Carrefour
duże rodziny płacą mniej

10%

DO

NA CODZIENNE ZAKUPY
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

H_Plakat_PLV_880x1100mm_KDR.indd 2

09/05/16 12:22

www.ogloszeniabelchatow.pl

Więcej informacji znajdziesz na www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i na carrefour.pl

NISK A CENA
G WA R A N T UJ Ę!

Pizza

Kurtka
damska,
2865 ulotka DL hipery.indd 1
męska

25.07.2016 12

pikowana
różne wzory
i rozmiary

NISK A CENA
Oferta handlowa ważna

Winogrona
jasne

kraj pochodzenia:
Włochy, Grecja

Oferta
handlowa
Oferta handlowa
ważna ważna
07.09 do 19.09.2016
wodlubdn.
7-19.09.2016
do wyczerpania
zapasów.
na www.carrefour.pl
lubWięcej
do wyczerpania
zapasów.

G WA R A N T UJ Ę!

59

79

99

335 - 440 g
różne rodzaje
10,04/cena za 2 szt.
11,41 - 14,99/koszt kg
przy zakupie 2 szt.
Oferta handlowa ważna

od 07.09handlowa
do 12.09.2016ważna
Oferta
do wyczerpania zapasów.
wlub
dn.
7-12.09.2016
Więcej
na
www.carrefour.pl
lub do wyczerpania zapasów.

50

% DRUGI
TANIEJ

PIERWSZY
DRUGI
PRODUKT PRODUKT

669 335

NISK A CENA

NISK A CENA

G WA R A N T UJ Ę!

G WA R A N T UJ Ę!

3

99
kg

Łopatka
wieprzowa
bez kości

Oferta handlowa ważna
od 07.09 do 19.09.2016
lub do wyczerpania zapasów.
Więcej na www.carrefour.pl

Oferta handlowa ważna
w dn. 7-19.09.2016
lub do wyczerpania zapasów.

8
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Oferta
handlowa
od 07.09
do 12.09.2016ważna
do wyczerpania zapasów.
wlub
dn.
7-12.09.2016
Więcej
na
www.carrefour.pl
lub do wyczerpania zapasów.

99

GUSEPPE
DR. OETKER

99
kg

Bełchatów ul. Kolejowa 4
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Nowe grafﬁti
przy Pl. Narutowicza

www.ogloszeniabelchatow.pl

Na murze oddzielającym teren paraﬁi
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Bełchatowie od Placu Narutowicza pojawiły się nowe grafﬁti. Prace powstały
w ramach akcji „Give Me The Colour”.

Poprzednie malunki, które
znajdowały się w tym miejscu
nawiązywały m.in. do Adama i
Ewy, biblijnych postaci znajdujących się w herbie Bełchatowa. Nowe prace również zostały
utrzymane w tematyce religijnej. Nie mogło być inaczej, bo
mur należy przecież do kościoła pw. Narodzenia NMP.

artystów z Bełchatowa i województwa śląskiego. Zajęło im
to dwa dni, a całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na początku sierpnia w ramach festiwalu sztuki ulicznej „Give Me
The Colour”.

wieści z miasta

Celem tej akcji było odnowienie oblicza muru, na którym
Nowe dzieła zostały przy- od kilkunastu lat funkcjonował
gotowane przez grupę siedmiu stary mural. 
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Obwodnica północna jeszcze w tym roku
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Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jeszcze w tym roku kierowcy będą
mogli skorzystać z obwodnicy północnej Bełchatowa.
Inwestycja,
która
miała
zgodnie z planem zostać oddana do kwietnia 2017 roku jest już
na ukończeniu. Szacuje się, że
do zrealizowania całości brakuje już tylko trzech procent. Do
końca bieżącego miesiąca powinny zostać zakończone prace
na wszystkich odcinkach poza
jednym.

Poseł PiS odpowiedź na pismo z 22 lipca 2016 roku otrzymał niespełna tydzień później.
Czytamy w niej, że proponowany termin to okres od 1 do 9 października. Z całością korespondencji w tej sprawie można zapoznać się na profilu posła Dariusza Kubiaka na portalu Facebook.

Chodzi o przebudowę linii
220 kV Pabianice- Rogowiec,
która znajduje się na piątym kilometrze obwodnicy. O tym fragmencie drogi głośno jest już od
jakiegoś czasu. Pisaliśmy o tym
kilka miesięcy temu, kiedy okazało się, że roboty idą tak szybko, że niemal na pewno dojdzie
do wcześniejszego otwarcia wyczekiwanej trasy.

Gdyby faktycznie doszło do
wyłączenia linii na początku
października, to jest ogromna
szansa na to, że kierowcy z północnej obwodnicy Bełchatowa
zaczną korzystać jeszcze w tym
roku. Prace, wraz z odbiorami,
powinny wówczas zostać ukończone do końca przyszłego miesiąca.
Wszystko wskazuje na to,
że akurat ta inwestycja zostanie oddana nie tylko w terminie,
co powinno być przecież normą,
ale wręcz z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem.

Północna obwodnica naszego miasta liczyć będzie 11 kilometrów. Koszt jej budowy to
O tym, kiedy ostatecznie niespełna 150 milionów złotych.
dojdzie do wyłączenia linii przez Jej ukończenie pozwoli wyproPSE i przeprowadzenia niezbęd- wadzić z centrum miasta ruch
nych prac na budowie obwodni- ciężarówek, co powinno zwiękcy dowiedzieliśmy się dzięki za- szyć nie tylko płynność, ale i
pytaniu Dariusza Kubiaka.
bezpieczeństwo ruchu. 

www.ogloszeniabelchatow.pl

Odcinek ten miał zostać
przebudowany już w kwietniu
tego roku, ale Polskie Sieci Elektroenergetyczne przesuwały termin wyłączenia linii aż nastało
lato, kiedy ze względu na wysokie temperatury było to niemożliwe.

wiadomości
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Podziękowanie
za rolniczy trud

Około 8 tysięcy osób bawiło się w niedzielę na Dożynkach Powiatowych w Wadlewie. Tłumy przyciągnął zespół Akcent. Rolnicze święto odbyło się pod patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Honorowym gościem był Minister Obrony
Narodowej Antoni Macierewicz. Goście spróbowali chleba z tegorocznego ziarna, wyróżniający
się rolnicy
PHU Bieniek
Zbigniewodebrali statuetki.
DŻEMY ASORT 280g

3,29 zł

CZEKOLADA 70%
KAKAO ASORT 100G

2,19 zł

OFERTA WAŻNA od 12-25.09.2016r

WITAMINKA
ASORT 0,25l

www.ogloszeniabelchatow.pl

0,97 zł
MAKARON
KRAJANKA
4 JAJ 250G

1,99 zł


OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

PARAPETY

ROLETKI


¯ALUZJE


OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

wieści z powiatu

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

Dożynki rozpoczęło nabożeństwo w wadlewskim koście97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
le, Udział w nim wzięli wierni, ale
44 635
także 26 grup tel./fax.
wieńcowych,
re- 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
prezentujących sołectwa i gminy. Wieńce, symbolizujące owoce
i płody ziemi, zostały poświęcone. Po nabożeństwie uczestnicy
dożynek przemaszerowali przez
Wadlew w barwnym i głośnym
korowodzie. Rolnicy, mieszkańcy powiatu, władze samorządowe
gmin, województwa i regionów
partnerskich z Myślenic, Solecznik, Kętrzyna, Słupska, Berchtesgaden w Bawarii, Nowego Brzeska oraz przedstawiciele firm i instytucji zgromadzili się na placu
przy Świetlicy Wiejskiej.
żena Zielińska, wójt gminy Druż- Nie ma takich słów wdzięcz- bice. Zaszczytną funkcję staroności, które należałoby powie- stów dożynek pełniła Katarzydzieć polskim rolnikom, bo rze- na Łuczyńska i Karol Wypych,
czywiście jak mało która grupa którzy przekazali Gospodarzom
społeczna zasłużyli się Ojczyźnie chleb - jako symbol tegorocznych
– mówił Antoni Macierewicz, Mi- zbiorów.
nister Obrony Narodowej. - Rolnicy to fundament polskości, fun- Dożynki to tradycyjne święto
dament naszego bytu narodo-
wesela
chrzcinyczas
komunie

polskich
rolników,
podsumowego, którzy nas żywią i bronią. wań całego roku wytężonej pracy,

przyjêcia okolicznoœciowe
To jest rzeczywista siła, z któ- czas podziękowań za plony i zbioimieniny
emerytówki
rej wszyscy czerpiemy, ale aby się
ry – mówił
Waldemar
Wyczachowmogła rozwijać konieczne są pew- ski, starosta bełchatowski. - Przy
ne warunki wstępne i długo się o tej okazji należy również pamięto staraliśmy.
tać o postawie rolników podczas
wszystkich wojen, które dotykały nasz kraj, o ich zaangażowaniu
Wśród gości byli również Wie- w obronę naszej ojczyzny, o przesław Dobkowski, senator RP, po- lanej krwi. Dziękuję społeczności
słowie: Anna Milczanowska, Da- wiejskiej za kultywację naszych
riusz Kubiak, Grzegorz Wojcie- tradycyjnych obrzędów, za podchowski, Marek Mazur, przewod- trzymywanie szeroko rozumianej
niczący Sejmiku Województwa polskości, za każdy dzień rolniŁódzkiego i wicewojewoda łódzki czego trudu i poświęcenia.
Karol Młynarczyk. Rolę gospodaStarostowie przekazali gosporzy dożynek sprawowali Waldemar Wyczachowski, starosta i Bo- darzom chleb, symbol zakończo-

nych żniw. Wyróżniającym się rolnikom zostały wręczone statuetki. Otrzymali je: Szczepan Frączkowski, Aneta Tomczyk, Aneta
i Rafał Grzejdziak, Mieczysław
Błaszczyk, Anna i Rafał Wysoccy, Łukasz Sikora, Barbara i Maciej Biesaga, Zbigniew Moszyński, Jan Brzozowski, Katarzyna Rzepkowska, Krzysztof Pędziwiatr, Grzegorz Wysocki, Stanisław Cebula, Martyna i Łukasz
Pawełoszek, Anna i Mirosław Kurowscy.
Wieńce dożynkowe, które delegacje gmin i sołectw przekazali
gospodarzom dożynek, były – jak
zawsze – piękne, misternie wykonane i oryginalne. Ozdobiły one
estradę, na której wystąpiły zespoły, takie jak Ale Babki, śpiewacze Reszelanie z Kętrzyna oraz
orkiestra Suchcice Okolice. Wystąpił również Janusz Nastarowicz, a zespół Akcent, jako gwiazda wieczoru, zaśpiewał swoje największe przeboje. 
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Symbioza Extreme Day czyli W starostwie rozmawiali
wielkie otwarcie Skateparku! o odkrywce w Złoczewie
Już w najbliższą sobotę odbędzie się oﬁcjalne otwarcie Skateparku na osiedlu Binków. Na bełchatowskiej Skateplazie będzie można zobaczyć zmagania zawodników, którzy w trzech kategoriach:
BMX, deskorolka oraz rolki powalczą o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego odbędzie
się w najbliższy poniedziałek 12
września o godzinie 10:00 w Hotelu Sport w Bełchatowie. Na
spotkaniu zostanie przedstawione m.in. stanowisko w sprawie poparcia działań dla Zespołu Parlamentarnego ds. Inwestycji „Złoczew” - eksploatacja
węgla brunatnego jako element
bezpieczeństwa
energetycznego kraju” w celu uruchomienia kopalni odkrywkowej „Złoczew”.
O znaczeniu i możliwościach
uruchomienia kopalni w Złoczewie rozmawiali również samorządowcy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Waldemar Wyczachowski, bełchatowski starosta, podkreśla, że
inwestycja jest ogromną szansą
na rozwój regionu i zapewnieniem miejsc pracy.

SuperEnduro w wykonaniu zawodników Łódzkiego Klubu Motorowego, natomiast Bełchatowska Grupa Offroadowa WYR 4x4
zaprezentuje ekstremalne widowisko „Crush Derby”. Ponadto,
członkowie grupy EBE bO4rd poprowadzą naukę jazdy na Longobardach, a przy Green Power
Station odbędą się animacje i po-

kazy jazdy na rolkach, Jumping
Frog oraz Zumby.
Organizatorzy zapraszają do
wspólnej aktywnej zabawy już
10 września! Wszystkie atrakcje
będzie można obejrzeć na nowo
wybudowanym obiekcie przy ul.
Turkusowej 3 na osiedlu Binków
w godzinach 11.00-19.00. 

W spotkaniu uczestniczyli: Radosław Wojtczak, reprezentujący rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira
Wiaka, Mariusz Bądzior, starosta powiatu sieradzkiego, Jarosław Janiak, wójt gminy Burze- Budowa odkrywki gwa- nin, Wiktor Płóciennik, koordyrantuje rozwój naszych regio- nator projektu Złoczewskie Obnów, utrzymanie istniejących szary Funkcjonalne, reprezenoraz utworzenie nowych miejsc tujący Jadwigę Sobańską, burpracy – mówi Waldemar Wycza- mistrz Złoczewa.
chowski. – Inwestycja jest również ważna w kontekście bezWypracowane na spotkaniu
pieczeństwa
energetycznego
stanowisko
zostanie przedstaPolski. Jednocześnie chcemy
naszym działaniem wspierać i wione na Konwencie Starostów
mobilizować Zespół Parlamen- Województwa Łódzkiego. 

i zobacz jak wiele zyskasz
ŁÓDŹ | ul. LIŚCIASTA 104 | TEL. (42) 616-24-44
ŁÓDŹ | ul. KOLUMNY 3 | TEL. (42) 640-96-12

wieści z miasta i regionu

* szczegółowe informacje u dealerów

www.ogloszeniabelchatow.pl

Uroczyste otwarcie miejskiej
inwestycji urozmaicone będzie
również wieloma atrakcjami towarzyszącymi. Swoje umiejętności tego dnia zaprezentuje Mistrz
Świata we Freestyle Football Paweł Skóra, który chętnych nauczy podstaw żonglowania piłką. Dla miłośników sportów wyczynowych odbędzie się pokaz

tarny ds. Inwestycji „Złoczew
– eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju”, w skład którego wchodzą
m.in. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i posłanka Anna Milczanowska, a
jego przewodniczącym jest poseł Dariusz Kubiak. Myślę, że
wspólne działanie samorządowców pomoże uruchomić kopalnię odkrywkową w Złoczewie,
byśmy mogli nadal rozwijać region w oparciu o tę inwestycję.
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Artur Szalpuk

www.ogloszeniabelchatow.pl

– skazany na siatkówkę

PGE Skra Bełchatów w
przerwie pomiędzy sezonami
dokonała czterech transferów,
stawiając bez wyjątku na graczy, którzy najlepsze mają wciąż
przed sobą. Do klubu dołączyli Nikołaj Penczew, Drażen Luburić, Bartosz Bednorz i Artur
Szalpuk. Dziś prezentujemy sylwetkę ostatniego z nich.
Artur Szalpuk jest najmłodszym z grona nowych nabytków
bełchatowskiego klubu. Przyjmujący żółto-czarnych urodził
się 20 marca 1995 roku w Olsztynie. Jest synem Jarosława Szalpuka, który występował na siatkarskich parkietach w latach
80. i 90. XX wieku. W barwach
AZS-u Olsztyn zdobył mistrzostwo i krajowy puchar, a z Legią
Warszawa puchar i wicemistrzostwo. Ma na swoim koncie również kilkadziesiąt występów w
drużynie narodowej.

sport

Można więc powiedzieć, że
Artur Szalpuk był skazany na
siatkówkę. Zwłaszcza, że na
warszawskim podwórku oraz na
meczach spotykał się z dziećmi
innych siatkarzy Legii. Mowa
między innymi o synu Wojcie-

grywek ligowych wybrany został
MVP VIII Memoriału Zdzisława
Ambroziaka, wyjątkowo mocno
wówczas obsadzonego, bo pojawiły się na nim m.in. kluby z Perugii i Kędzierzyna-Koźla.
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sportową złość, która powinna
się przełożyć na jeszcze cięższą
pracę i zaprocentować w niedalekiej przyszłości.

Okazji do gry w nadchodzących rozgrywkach będzie spoPonadto
kilka
miesięcy ro, bo żółto-czarni rywalizować
przed wejściem do świata se- będą aż na trzech frontach, ale
niorskiej siatkówki sięgał po me- ambicją każdego siatkarza jest
dale rozgrywek młodzieżowych. występować w tych najważW kategorii kadetów z repre- niejszych meczach, a nie tylko
zentacją Polski zdobył srebrne w pojedynkach ze zdecydowamedale prestiżowego Europej- nie słabszymi rywalami. To zaskiego Festiwalu Olimpijskiego powiada nam niesamowicie cieSiatkówki i Mistrzostw Europy, kawą rywalizację o miejsce w
a także brąz Mistrzostw Świa- składzie, co powinno pozytywta. Śmiało można powiedzieć, nie wpłynąć na formę i rozwój
że 2013 okazał się być przełomo- zwłaszcza tych najmłodszych
wym rokiem w jego karierze.
graczy.
Po udanym roku spędzonym
w zespole Jakuba Bednaruka,
który słynie z wprowadzania
młodzieży, Artur Szalpuk postanowił kontynuować swoją karierę w barwach AZS-u Politechniki Warszawskiej, gdzie w kolejnych rozgrywkach potwierdził
swój wielki talent. Do tego stopnia, że został dostrzeżony przez
sztab szkoleniowy naszej drużyny narodowej, na którego czele
stali Stephane Antiga i Philippe
Blain. Do dziś w seniorskiej reprezentacji rozegrał 20 spotkań.

Największymi atutami Artura Szalpuka są świetne parametry fizyczne (202 cm wzrostu
i 350 cm zasięgu w ataku), gra
w ataku oraz trudna i różnorodna zagrywka. Największe mankamenty to gra defensywna.
Zwłaszcza przyjęcie. Można powiedzieć, że jest typem gracza
ofensywnego. Dobrze się jednak składa, bo w Bełchatowie
młody przyjmujący będzie mógł
pracować z wybitnymi fachowcami, jeśli chodzi o ten aspekt

siatkarskiego rzemiosła, który wymaga największej poprawy. Mowa o trenerach Philippe
Blainie oraz Krzysztofie Stelmachu, a także Michale Winiarskim, który powinien być wzorem dla wszystkich młodych
przyjmujących w naszym kraju.
To czy Artur Szalpuk wykorzysta swoją szansę i stanie
się jednym z liderów bełchatowian, będziemy mogli stwierdzić za kilka miesięcy. Nie ma
jednak żadnych wątpliwości co
do tego, że PGE Skra Bełchatów zakontraktowała jednego
z najzdolniejszych zawodników
młodego pokolenia. Nie tylko w
Polsce, ale i na świecie.
„W jego żyłach płynie krew
gęsta od talentu” - tak o Arturze Szalpuku przeszło dwa lata
temu, dla warszawa.sport.pl,
mówił Wojciech Drzyzga. Miejmy nadzieję, że ten talent ponownie eksploduje. Tym razem
w Bełchatowie. 
B.B.

cha Drzyzgi, Fabianie, który
również poszedł w ślady swojePo dwóch latach w klubie
go ojca i robi karierę na siatkar- ze stolicy przyszły oferty z mocskich parkietach.
niejszych drużyn PlusLigi. Między innymi z Cerrad Czarnych
Świeżo upieczony przyjmu- Radom. Klubu, który również
jący PGE Skry profesjonalne stawiał na młodzież, ale miał
treningi siatkarskie rozpoczął też możliwość zbudowania lepw 2008 roku w MKS-ie MDK szego zespołu i walki o wyższe
Warszawa, którego zawodni- cele niż „Inżynierzy”. Tak młokiem był do 2013 roku. Sezon dy przyjmujący trafił pod skrzy2013/14 spędził już w barwach dła Argentyńczyka Raula LoAZS-u Politechniki Warszaw- zano, jednego z najlepszych faskiej. W PlusLidze zadebiuto- chowców w świecie siatkówki.
wał 12 października 2013 roku, W Radomiu zrobił kolejny krok
kiedy to w Arenie Ursynów „In- w swojej karierze, stał się jeszżynierzy” podejmowali Effector cze lepszym i bardziej kompletKielce. Mecz zakończył się wy- nym zawodnikiem.
graną gospodarzy w stosunku
3:0, a 18-letni debiutant został
Po sezonie 2015/16 postanowybrany MVP spotkania. Naj- wił zaryzykować i dołączyć do
więcej punktów w zespole (15), jednego z klubów ścisłej czobardzo wysoka skuteczność w łówki PlusLigi. Mowa oczywiataku (59%), bezbłędna zagryw- ście PGE Skrze Bełchatów, z
ka, dwa punktowe bloki i więcej którą związał się roczną umoniż przyzwoite przyjęcie. Praw- wą. O miejsce w składzie będzie
dziwe wejście smoka.
musiał walczyć z Michałem Winiarskim, Nikołajem PenczeNie było to jednak wielkie za- wem i Bartoszem Bednorzem. Z
skoczenie. Artur Szalpuk pomi- tym ostatnim, starszym od siemo bardzo młodego wieku dla bie o rok, przegrał na ostatniej
siatkarskich ekspertów nie był prostej rywalizację o wyjazd na
już postacią całkowicie anoni- Igrzyska Olimpijskie w Rio de
mową. W przededniu startu roz- Janeiro, co musiało wyzwolić

Znajdź nas w sieci na

Dołącz do ponad

148.000

internetowych kibiców!
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RAZEM PRACUJEMY I POMAGAMY
DOŁĄCZ DO NAS!
Od kupna materiałów budowlanych po wybór podłogi, drzwi, wystrój wnętrza i aranżację ogrodu – pracownicy Leroy Merlin towarzyszą klientom na wszystkich etapach powstawania ich wymarzonych domów. „To daje ogromną
satysfakcję” – zapewniają i zachęcają, aby dołączyć do ich zespołu w otwierającym się sklepie w Bełchatowie.

Piotr Dendek zaczynał pracę w Leroy Merlin od stanowiska Doradcy Klienta. Najpierw rozwijał swoje umiejętności w łódzkich sklepach sieci. Teraz, jako
Kierownik Działu Drzewnego, dołączył do
zespołu nowego sklepu w Bełchatowie i
poszukuje osób, które chciałyby budować swoją karierę w Leroy Merlin. „Miła
atmosfera, szacunek, dogodne warunki
pracy i możliwość rozwoju są największymi atutami Leroy Merlin. Kierownicy, którzy
często – tak jak ja – poznali firmę od podszewki, doskonale rozumieją potrzeby pracowników. Praca w wieloosobowych zespołach owocuje dobrą współpracą i przyjaźniami na wiele lat.” – podkreśla Piotr.

Leroy Merlin to jednak nie tylko zakupy i możliwość skorzystania z porad ekspertów w zakresie budowy czy dekoracji wnętrz. „Dla najmłodszych mieszkańców organizujemy akcję „Dzieciaki – sadzeniaki”. Przedszkolaki rozwijają swoje
umiejętności manualne, obcują z naturą i
budują świadomość ekologiczną.” – opowiada Piotr. Działania ekipy Leroy Merlin
widać także poza murami sklepu. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Leroy
Merlin pracownicy sklepu mogą pomagać potrzebującym i zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze. Dwa razy w
roku każdy z pracowników ma możliwość

zgłoszenia projektu służącego rozwojowi
lokalnej społeczności i uzyskania na niego grantu od Fundacji. Zgłoszone projekty są oceniane przez specjalną komisję,
która wyłania zwycięzców. Sama Fundacja powstała we wrześniu 2012 roku. W
czterech pierwszych edycjach Programu
Grantowego wzięło udział ponad 1,5 tysiąca wolontariuszy. Teraz w projektach
będą mogli uczestniczyć także pracownicy z Bełchatowa.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu,
wejdź na stronę

www.kariera.leroymerlin.pl
i zaaplikuj już dziś.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Wyzwanie i satysfakcja

materiał informacyjny

Jak wygląda praca na dziale kierowanym przez Pawła? Z całą pewnością nie
można narzekać na monotonię i brak wyzwań. To właśnie w kierunku Działu Budowlanego kierują swoje pierwsze kroki
klienci, którzy rozpoczynają budowę wymarzonego domu. „Praca Doradcy Klienta zdecydowanie cechuje się wielozadaniowością, ponieważ to zarówno praca z produktem – wymagająca siły fizycznej, zmysłu estetycznego i logistycznego – jak i praca z ludźmi, czyli współpraca z kolegami z
działu oraz kompleksowa obsługa klienta.” – wyjaśnia. Innym działem chętnie
odwiedzanym przez osoby, które planują budowę domu czy generalny remont
mieszkania jest Dział Drzewny, który w
Bełchatowie będzie zarządzany przez Piotra. On sam chce stworzyć zespół pracowników, którzy z łatwością nawiążą kontakt
z klientami i będą służyć im radą. „To na
tym dziale klient wybiera podłogę i drzwi,
które zostają na lata. Pomaganie mu na saPaweł Błaszczyk
mym początku projektu wymaga dużego
- Kierownik Działu Budowlanego
zaangażowania i indywidualnego traktow Leroy Merlin Bełchatów
wania. Śledzenie rynku, wiedza produktoMożliwość rozwoju, duża autono- wa i fachowe doradztwo budują relacje na
mia pracowników, którzy mogą realizo- wiele lat.” – podkreśla Piotr.

Dzielimy się pomysłami
i wynikami

Pomagajmy razem

www.ogloszeniabelchatow.pl

Piotr Dendek
- Kierownik Działu Drzewnego
w Leroy Merlin Bełchatów

wać swoje pomysły i usprawniać funkcjonowanie sklepu, prężnie działający fundusz świadczeń socjalnych, obejmujący
m.in. pakiet medyczny, bony świąteczne
czy pomoc finansową dla pracowników
w trudnej sytuacji – takie benefity wysoko ceni sobie Paweł Błaszczyk, Kierownik Działu Budowlanego w nowym sklepie Leroy Merlin w Bełchatowie. „Rozwój
pracownika jest jednym z priorytetów firmy. Świadczą o tym chociażby programy
rozwojowe, liczne szkolenia, awanse wewnętrzne, chęć budowania kadry zarządzającej z własnych pracowników. Tu każdy może śmiało dać coś od siebie, zaproponować nowe rozwiązania. Pracownik ma
otwartą drogę, by się wykazać, czego przykładem są np. pewne różnice w poszczególnych sklepach.” – tłumaczy i dodaje, że
jest jeszcze coś, co wyróżnia Leroy Merlin na tle innych pracodawców. Co to takiego? Chodzi o zagadkowo brzmiący akcjonariat. „To w naszych rękach znajduje
się spora część Leroy Merlin, bo co roku pracownikom naliczane są udziały naszej firmy, które można zamienić na akcje. To bardzo atrakcyjne wsparcie finansowe uzależnione od wyników przedsiębiorstwa, czyli
poniekąd właśnie naszej pracy.” – podkreśla Paweł.
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Brunatni
w
streﬁ
e
spadkowej
Przed nami

VI zlot kibiców

Za dwa tygodnie odbędzie się VI Ogólnopolski Zlot
Kibiców PGE Skry Bełchatów. 23 i 24 września nasze miasto znowu będzie całe żółto-czarne.

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Prezentacja zespołu w obecności tłumu fanów z całej Polski i nie tylko, przedsezonowy mecz pokazowy z uznanym
przeciwnikiem, spotkania i rozmowy z siatkarzami, a także zabawa przy dźwiękach najpopularniejszych, polskich zespołów
muzycznych. Wszystko to elementy charakteryzujące Ogólnopolskie Zloty Kibiców PGE
Skry, które od 2011 roku goszczą w Bełchatowie fanów z całej
Polski. Nie inaczej będzie przed
startem sezonu 2016/17.

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie kibicie biało-zielono-czarnych początek rywalizacji na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Nie dość, że
klub został ukarany karą dyscyplinarną w postaci trzech ujemnych punktów, to jeszcze na boisku nie radzi sobie najlepiej. Po
rozegraniu 7 z 34 kolejek Patryk
Rachwał i jego koledzy mają na
koncie 5 oczek i zajmują czwartą od końca pozycję. Na ten dorobek punktowy, pomniejszony
karą dyscyplinarną, składają 2
wygrane, 2 remisy i 3 porażki.
Problem polega na tym, że
zwycięstwa zostały odniesione
na samym początku rozgrywek,
w dwóch pierwszych kolejkach,
a od pięciu „Brunatni” nie mieli
okazji cieszyć się z wygranej. Złą
passę zapoczątkowała porażka 1:2 z Rakowem Częstochowa.
Po niej przyszła kolejna, tym razem z Polonią Bytom (0:2). Sierpień bełchatowianie zakończyli
bezbramkowym remisem z Odrą
Opole i porażką z Polonią Warszawa (1:2).

Zlot kibiców będzie głównym punktem programu IV
Siatkarskiego Weekendu Mocy,
organizowanego od 2013 roku
wspólnie przez Miasto BełchaPrzeszkodą nie do przejścia okazał się również pierwszy
tów i PGE Skrę.
wrześniowy przeciwnik. W ostatSiatkarski Weekend Mocy nią sobotę, na stadion przy ulibędzie jedną z ostatnich oka- cy Sportowej w Bełchatowie, zazji do zobaczenia siatkarzy żół- witała Olimpia Elbląg. Mecz dla
to-czarnych przed oficjalną in- gospodarzy rozpoczął się w spoauguracją sezonu 2016/17, która sób wymarzony. Już po czterech
minutach wyszli na prowadzenie
nastąpi 5 października.
za sprawą Artura Lenartowskiego. Radość nie potrwała jednak
Po tym wydarzeniu bełdługo, bo mniej więcej tyle samo
chatowianie wystąpią już tylczasu na wyrównanie potrzeboko podczas Międzynarodowego
wali przyjezdni. Po strzelonej
Turnieju Charytatywnego „Gi- bramce nie spoczęli na laurach
ganci Siatkówki”, który odbę- i trafili po raz drugi, tym razem
dzie się w Szczecinie dniach 30 tuż przed gwizdkiem na przerwę.
września - 2 października.
Po niej do głosu doszli ponownie
piłkarze PGE GKS-u, ale udało
Podopieczni Philippe Blaina im się tylko doprowadzić do reswoje mecze rozegrają 1 i 2 paź- misu. Autorem bramki na wagę
dziernika, a ich rywalami będą jednego punktu był Dawid Dzięnajlepsze zespoły z Niemiec. gielewski.
Kolejno Berlin Recycling Volley
Po słabym starcie, zespół zooraz VfB Fredrichshafen. Bilety w cenie 30-50 zł można nabyć stał wzmocniony. We wtorek zaza pośrednictwem portalu ABI- kontraktowano dwóch nowych
zawodników, Takeru Okadę i
LET.pl. 
Wołodię Papikyana.
B.B.

Japończyk
jest
ofensywnym pomocnikiem i związał się z
„Brunatnymi” umową do czerwca 2017 roku. Okada występował
ostatnio w rodzimym FC Tiamo,
w GKS-ie zagra z „28” na plecach. Nowy nabytek jest pierwszym Japończykiem w barwach
bełchatowskiego klubu.
Z kolei Wołodia Papikyan to
starszy brat Agwana. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca bieżącego sezonu. Ormianin
został już potwierdzony do gry i
być może będzie miał szansę na
występ podczas środowego meczu rezerw z LKS Kwiatkowice
w IV lidze łódzkiej.
Przed pierwszą drużyną w
najbliższym czasie wyjazdowy
pojedynek z Wartą Poznań (10
września, godzina 17;00) oraz tydzień później, już na własnym te-

renie, ze Stalą Mielec (godzina
16:00).
To niejedyne zmiany jakie w
ostatnim czasie zaszły w klubie.
Michał Antczak nie jest już prezesem PGE GKS-u Bełchatów.
Zastąpił go Wiktor Rydz.
Nowy sternik bełchatowskiego klubu jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, ma także ukończone studia podyplomowe z zarządzania finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Pracował w Urzędzie
Miasta Bełchatowa, jest także członkiem Bełchatowskiego
Klubu Lekkoatletycznego oraz
wiceprezesem Bełchatowskiego
Towarzystwa Sportowego „As”,
zarządzającego obiektami sportowymi. 

Oferta ważna od 06.09 do 11.09.2016 r.

M

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

azowsze
i Kurpie

1899
1 kg

2999

1599

Salceson
szefa

1 kg

1 kg

Szynka
biebrzówka
JBB

Kiełbasa z szynki
JBB

Ś

JBB

P

omorze
i Kaszuby

ląsk

259
1 szt.

Makaron śląskie
nudle 4 jajeczny
CDK Wytwórnia
250 g
cena za 1 kg = 10,36

699
1 szt.

Likworki
gdańskie
cukierki

Bałtyk
180 g - 116 g
cena za 1 kg = 38,83-60,25

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

sport

Dokładnie w ostatni weekend miesiąca, 23 i 24 września,
sympatycy ośmiokrotnego mistrza Polski spotkają się ponownie pod wspólną żółto-czarną
flagą. VI Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry Bełchatów zainaugurowany zostanie na Placu Narutowicza, czyli w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. To tutaj stanie główna scena, na której odbędzie się prezentacja zespołu. Dzień później
siatkarskie święto przeniesie się
do hali „Energia”, gdzie rozegrany zostanie mecz pokazowy
z udziałem PGE Skry.

Po rozegraniu pierwszych siedmiu kolejek II ligi piłkarze PGE GKS-u
Bełchatów znajdują się w czterozespołowej streﬁe spadkowej. Ostatni
pojedynek, z Olimpią Elbląg, zakończył się remisem 2:2.

www.mluksus.pl

8%
VAT
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Potrójna Moc - potrójne Szczęście!

Ty też możesz zostać TRI !!!!!
Nie musisz kochać sportu po to, aby podziwiać sportowców. Istnieje jednak ryzyko, że podziwianie ich sprawi, że zauroczysz
się ich pasją, walką, żelaznym charakterem. I być może będzie to
najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek spotkała cię w życiu.
Jestem wdzięczna losowi,
że znalazłam się w Bełchatowie i poznałam grono biegaczy,
sportowców, a wśród nich samych Ludzi Radosnych. Najbardziej cieszę się z poznania i
możliwości wzorowania się na
tych najbardziej „Żelaznych”.

aerobic

yoga

zumba

pilates
rehabilitacje
step
i wiele innych
Oferujemy szeroką gamę
zajęć fitness DLA PAŃ
w różnym wieku i o różnych
potrzebach aktywności
fizycznej!

Bieganie to podstawa. Każde kolejne lato charakteryzuje
się w Polsce zwiększoną liczbą
biegaczy. Wygląda na to, że lawina ruszyła i ani myśli się zatrzymać. Rzecz nader pozytywna, odczuwalna i zauważalna.
W zawodach biegowych można
wziąć udział praktycznie w każdym mieście w Polsce. Pokazuje
to, że Polacy zafascynowali się
sportowym trybem życia. A to
najlepsze koło zamachowe dla
rozwoju triathlonu, który pokochałam i propaguję od roku.

www.juvenafit.pl

1/2 Ironman, dystans 113 km:
Maciej Bukowy czas: 04:38:14
podium: msc 2/M2
Krzysztof Nowak czas: 04:42:20…
Piotr Cieślik czas: 04:58:56………
Michał Grabowski czas: 05:39:24
Henryk Kępiński czas: 05:42:16…
podium: msc 1/M5
1/4 Ironman, dystans 56,5 km:
Rafał Pleszewski czas: 03:06:32
Genowefa Lange czas: 03:10:32…
podium: msc 2/K3

Dlaczego akurat triathlon?
Łamanie granic, pokonywanie
barier stanowi nagrodę i cel sam
w sobie, dążenie do celu nagradzane jest satysfakcją. Najlepiej
podsumował to Piotrek Cieślik:
triathlon jest fajniejszy od biegania dlatego, że po przekroczeniu mety mamy potrójną radość.
Niektórzy jeszcze się wahają,
wątpią w swoje możliwości. Ale

BAGAŻÓWKA

tel. 660-513-894

Tak więc, z własnej perspektywy stwierdzam, że można zacząć w każdym wieku. Ja się
rozpędziłam jako 44 latka i kto
wie, czy w wieku 60 lat nie porwę się na pełnego Ironmana
(226 km). Bo cele trzeba wyznaczać ambitne, póki mamy czas.
A gdy wiek zrobi swoje, i zostaną mi już ewentualnie tylko
przechadzki, to z pewnością zamiast mówić domownikom, że
idę pobiegać, będę mówiła, że
biegnę pochodzić. Ale za to „do
upadłego”.
z biegowym pozdrowieniem

Genowefa Lange

sport

TRANSPORT

nie zdają sobie sprawy, że czas
ucieka a Kenijczycy nie odpuszczają. Na nasze młode pokolenie trudno liczyć, więc bierzmy
się za siebie!

www.ogloszeniabelchatow.pl

W sobotę na Słoku mieliśmy okazję przekonać się z bliska, jak ciekawą dyscypliną
jest TRI. To sukces, że w pobliżu Bełchatowa udało się organizatorom stworzyć warunki
do ścigania się zarówno w wodzie, jak i na trasie kolarskiej
oraz biegowej. Kilkoro Bełchatowian wzięło czynny udział w
tej imprezie. Najwięksi twardziele pokonali dystans 1/2
Ironman, trochę mniejsi, do
których się zaliczam, mieli do
przebycia 1/4 IM (bagatela 56,5
km), a najszybsi - 1/8 IM. Organizatorzy dali też szansę spróbować sił w sztafecie, czyli jedna osoba płynęła, druga jechała, a trzecia biegła. Na podium
staliśmy kilkakrotnie. To cieszy najbardziej. Bo Bełchatów
przecież sportem stoi. Nie tylko biegowym, piłkarskim, siatkarskim, kolarskim, ale też triathlonowym. Oto nasze wyniki:

ul. Kościuszki 17
Bełchatów
tel. 723-904-573
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Tylko tydzień dzieli nas od 3. edycji zawodów Red Bull 111 Megawatt. Pełen adrenaliny weekend (17 – 18 września)
czeka nie tylko uczestników, ale i kibiców. Kiedy na trasie rywalizować będzie kilkaset zawodników, nad nimi podniebne, zapierające dech ewolucje wykona pilot Łukasz Czepiela. Popis swoich umiejętności da również międzynarodowa ekipa FMX 4 Ever. To tylko część atrakcji, których w tym roku doświadczyć będzie można na terenie Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów.

1000 MOTOCYKLI NA STARCIE, POKAZ AKROBACJI
LOTNICZYCH I FREESTYLE MOTOCROSS

www.ogloszeniabelchatow.pl

fot. Tomek Gola

„Miejmy nadzieję, że w myśl
powiedzenia do trzech razy
sztuka, trzecia edycja przebije poprzednie dwie i będziemy

NIERUCHOMOŚCI
Pilnie sprzedam działkę odrolnioną 30ar z budynkiem warsztatowym
70m2 w gminie Rusiev. Dodatkowo
działkę obok 90ar z lasem.
Tel. 723-528-175
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę pod zabudowę
7arów. Cena 82tys.
Tel. 609-447-864

ogłoszenia

Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.11zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472
Sprzedam dzialke w Kielchinowie o
powierzchni 44 ary dzialka częściowo
zalesiona cena 100 tys do negocjacji.
Tel. (44) 632-58-99
Sprzedam działki przy ul. Górniczej. Budowlana o powierzchni:1219m2 w cenie 125zl m2 i rolna o pow:9977m2 w cenie 33zl
m2. Prad, woda i kanalizacja w drodze obok działek.
Tel.536-516-115
Sprzedam działkę na ogródkach działkowych „Poziomka”.
Tel. 609-447-864
Sprzedam dwie działki budowlane w
Bełchatowie na ul. Żytniej (nowe osiedle domków), pow. 961m2 cena 190
000zł, pow. 1004m2, cena 200 000zł,
media: C.O., Wod-Kan, prąd, droga
utwardzona kostką betonową.
Tel. 500-540-000
Sprzedam działkę budowlaną w Łobudzicach przy trasie Bełcható-Zelów,
pow. 3939m2 cena 80 000zł, media:

mieli jeszcze ciekawsze zawody” – zapowiada Bartek Obłucki, dyrektor sportowy Red Bull
111 Megawatt – „PrzygotowaC.O., Wod-Kan, prąd. Wymiary: szerokość 26m, długość 150m.
Tel. 500-540-000
Sprzedam 1,5ha lasu z ziemią w miejscowości Wólka Łękawska.
Tel. 691-641-660
Sprzedam w całości dwie oddzielne
działki. Jedna działka 1300m2 ogrodzona, studnia, światło, wiejski domek. Druga działka pow. 5800m2- zadrzewiona brzozami. Miejscowość Bukowie Dolne. Cena 52tys.
Tel. 509-670-566
Sprzedam działkę w Porębach dobrze usytuowaną o pow. 2109m2
pod zabudowę. Działka jest ogrodzona z dwóch stron i znajduje
się przy drodze asfaltowej.
Tel. 691-641-660
Sprzedam działkę pod zabudowę 7ar
w Bełchatowie. Cena 85tys.
Tel. 609-447-864
Sprzedam działkę rekreacyjną na „Poziomce”.
Tel. 791-727-686
Sprzedam siedlisko w woj. małopolskie, miejscowość Porąbka,
urokliwe miejsce otoczone lasami,
niedaleko jezioro. Gospodarstwo
7ha+5ha lasu+duży dom. Więcej
informacji udzielę telefonicznie.
Tel. (18) 333-01-91
Sprzedam działki rolno-budowlane na
obszarze siedliska (3,23ha i 4,74ha)
w Danielowie, położone w pobiżu
zjazdu z drogi A1.
Tel. (44) 681-75-20
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30Ar (30x100), położona w Bełchtowie, ul. Graniczna. Działka uzbrojona : woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285

nia idą pełną parą, można powiedzieć, że na kopalni wszystko już wrze. Chcemy, by uczestnicy mogli sprawdzić się w takim terenie, na takich przeszkodach na jakich nie mają możliwości jeździć na co dzień”.
To właśnie urozmaicona trasa, w części wykorzystująca naturalne przeszkody, ale i specjalnie zbudowany tor, to argumenty które sprawiły, że lista startowa zapełniła się błyskawicznie. Co więcej – impreza mimo swojej krótkiej historii już zyskała miano kultowej,
zajmując obowiązkową pozycję w kalendarzu polskich i zagranicznych riderów. W Kleszczowie spodziewać się można
zawodników z 18 krajów (m.in.
Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Hiszpanii USA, a nawet RPA). Swoją obecność potwierdzili także najlepsi zawodnicy w branży: Tadek Błażusiak,
Jonny Walker, Graham Jarvis,
Manuel Lettenbichler czy Alfredo Gomez. To jedyna w Polsce

okazja, aby wystartować z nimi
w jednym wyścigu czy zobaczyć
jak panują nad motocyklami.
To, co można zrobić ze swoją maszyną pokaże także międzynarodowa grupa freestyle motocross. Triki na motocyklach crossowych, wykonywane
12 metrów nad ziemią i loty na
odległość ponad 21 metrów, publiczność będzie mogła podziwiać trzykrotnie podczas finałowego dnia zawodów (niedziela). Show wykona legendarny
zespół FMX 4 Ever, w składzie:
Nick Franklin (NZL), Martin
Koren (CZE), Julien Vanstippen (BEL), Radek Bilek (CZE),
Zdenek Fusek (CZE).
Zarówno w sobotę, jak i niedzielę, w południe, nad terenem
imprezy, partner wydarzenia –
Red Bull MOBILE – przygotowuje pokaz akrobacji lotniczej.
W samolocie Extra 300 zaprezentuje się Łukasz Czepiela, jedyny Polak występujący w prestiżowych zawodach – Mistrzostwach Świata Red Bull Air

Race. W miniony weekend, podczas przystanku serii w Niemczech, Czepiela uplasował się na
drugim stopniu podium.
W tym roku z jeszcze większym rozmachem przygotowane zostanie miasteczko kibica. Partnerzy imprezy: Gmina
Kleszczów, GoPro, KTM, FOX,
Peugeot zaplanowali specjalne atrakcje dla publiczności. O
te technologiczne zadba w swojej strefie Saturn, gdzie chętni
będą mogli m.in. przetestować
sprzęt firmy Samsung. Szczególnych emocji dostarczą okulary Samsung Gear VR – pokazany w technologii 360 przejazd
z perspektywy ridera pozwoli przenieść się w centrum akcji i poczuć, jak uczestnik zawodów. Oczywiście nie zabraknie
stworzonych specjalnie na okoliczność imprezy pamiątek – na
miejscu będzie można kupić koszulki i czapki z oficjalnym logo
Red Bull 111 Megawatt. Do dyspozycji kibiców będzie też strefa gastronomiczna. 

Sprzedam działkę o pow. 35ar. Działka zadbana ze starym domkiem do remontu, prąd+woda. Miejscowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509

Sprzedam mieszkanie własnościowe
przy os. Okrzei, 6 pięrto, M-3 po remoncie i umeblowane.
Tel. 506-754-328

z pojemnikami na pościel. Tapicerka w
kolorze brąz. Stan bdb.Proszę dzwonić wieczorem.
Tel. 605977-900

Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30arów (30x100)m położona w Bełchatowie, ul. Graniczna. Działka
uzbrojona, woda, energia elektryczna, kanalizacja, działka przyległa do
ul. Granicznej.
Tel. 726-325-664, 507-053-285
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej. Blisko centrum Bełchatowa, o
pow. mieszkalnej 136m2, 6 pokoi, 2
łazienki. Cena 310tys.
Tel. 796-359-995
Sprzedam dom w centrum Bełchatowa na osiedlu domków jednoodzinnych blisko hotelu Santin.
Tel. 730-671-988
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o pow. użytkoej 175m2, a mieszkalnej 109 lub zamienię na mieszkanie w bloku o pow. 60-70m2(poza parterem i poddaszem).
Tel. 500-157-560
Sprzedam mieszkanie 53m2, 2 pokoje, IVpiętro, wieżowiec, Os. Dolnośląskie, pełna własność.
Tel. 609-288-901

Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, po remoncie, umeblowane, księga
wieczysta. Bełchatów, os. Okrzi
6, IIIp. (winda)
Tel. 513-766-045
Sprzedam zadbany lokal handlowo-usługowy z kacikiem sanitarnym
25m2 Mały rynek ul.Dąbrowskiego.
Cena do uzgodnienia.
Tel.669-016-138
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie, ul.
Wojska Polskiego(naprzeciwko targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
Atrakcyjne lokale biurowe w centrum Bełchatowa (22m2 oraz
52m2)
Tel. 601-375-438
Zamienię mieszkanie o pow.
35m2(duża kuchnia, duży pokój , łazienka z wc). Mieszkanie na Ip. Szukam mieszkania o podobnym metrażu z możliwością spłaty niedużego zadłużenia.
Tel. 881-217-790

SPRZEDAM
Meble dziecięce (wąska szafa, komoda, biurko z nadstawką, fotel oraz łóżko z materacem). Stan bdb.
Meble stołowe-Kent (komoda z lustrem, kredens, witryna narożna, szafka pod telewizor, duży stół rozkładany+ 6 krzeseł.
Kanapa rozkładana 2 osobowa.
Tel. 500-015-880
Tanio sprzedam wersalke i dwa fotele

Sprzedam agregat pradotworczy
,,EVOLUTION,, o mocy 2,4 kw , jednofazowy , stan idealny .
Tel.798-657-467
Solarium używane nowe lampy „super turbo”
Tel. 536-853-661, 506-754-328
Dywan jasny wełniany 280x380.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 603-378-084
Wzmacniacz gitarowy Peavy
express112. Cena 600zł.
Tel. 782-154-798
Siatkę ogrodzeniową nową,
powlekaną .
Tel. 728-355-553
Nowe stemple budowlane o długości 3,10m ilosc 300szt. -cena do uzodnienia.
Tel. 600-011-381
Ławę rozkładaną , szafkę narożną
pod telewizor, 12 krzeseł koloru jasnego, witryna częściowo przeszklona.
Tel. 500-294-551
Rower 3-kołowy w dobrym stanie.
Tel. 535-092-011
Ubranka dla dzieci: chłopiec roz.0-92,
dziewczynka 74-110
Tel. 604-867-051

PRACA
Firma handlowa zatrudni SPEDYTORA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem. Praca
okolice Tomaszowa Maz. CV pod
adres rafal_karp.biuro@o2.p

Przegląd Bełchatowski
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Praca w remontach Bełchatów i okolice.
Tel. 726-325-664

bą starszą.
Tel. 516-666-477

Firma budowlana zatrudni pracowników budowlanych cieśli oraz zbrojarzy
dobre warunki ﬁnansowe.
Tel. 793-216-790

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

Zlecę przeszycia (tkanina).
Tel. 792-329-254

Zatrudnię doświadczonego kucharza
lub kucharkę do pracy w restauracji.
Tel. 604-204-058

Zatrudnię specjalistę ds sprzedaży obsługi klientów krajowych i zagranicznych, praca w Bełchatowie, wymagana
znajomość języka angielskiego w stopniu średnim, umowa zlecenie. CV proszę przesyłać na maila: olgaow@wp.pl

Kierowca Kat. A, B szuka pracy. 30 lat
prawo jazdy. Dyspozycyjny.
Tel. 690-675-208

Zatrudnię chałupniczki( dobre warunki).
Tel. 606-362-796

Sprzedam Fiata Linea 1.4 77kM,
2007r, pierwszy właściciel, kolor beżowy metalic+komplet kół zimowych,
przebieg 101tys. Km
Tel. 696-664-801

Zatrudnię pracownika budowlanego na
wykończenia i docieplania budynkówdo 45 roku życia oraz pomocnika.
Tel. 603-745-808
Zatrudnię panią do pracy w kwiaciarni
z doświadczeniem zawodowym.
Tel. 506-020-336

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Zatrudnię asystentkę stomatologiczną. Osoby zainteresowane proszę o
dostarczenie CV pod adres ul. Wojska
Polskiego 23/H, Bełchatów w godz.
13-16
Zatrudnię kierowcę na kraj kat. C+E
Tel. 601-991-598
Szkoła językowa poszukuje lektorów
języka angielskiego i niemieckiego w
Bełchatowie. Wymagana biegła znajomość języka, motywacja. Mile widziani
również studenci ﬁlologii obcych i osoby z certyﬁkatem językowym. Praca od
września 2016r. CV na adresinfo@latinum.pl
Zatrudnię szwaczki.
Tel. 609-026-555
Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny
szuka dodatkowej pracy w systemie
prowizyjnym, bez wymiaru czasowego.
Prócz MLM.
Tel. 660-716-807

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 oso-

USŁUGI
Usługi Ogrodnicze „Rabarbar”
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów,
aanżacja. Formowanie i przycinanie tui, drzew. Zakładanie trawników.
Sprzątanie ogrodów i dbanie o piękny wygląd.
Rajski Eden w Twoim Ogrodzie.
Tel. 537-673-747
Czysty Ogród
Pielęgnacja kompleksowa ogrodów.
Od sprzątania do zakładania nowych
ogrodów, strzyżenie i formowanie żywopłotów, krzewów, drzew. Zakładanie nowych trawników z wymianą podłoża, koszenie tawników, nawożenie i
opryski oślin i drzew. Oświetlenie i podświetlenie ogrodó. Sprzątanie ogrodów
po zimie i przygotowanie do zimy. Rozdrabnianie gałęzi. Pamiętaj ogród do
zimy musi być przygotowany!!!
Tel. 782-036-955
OGRÓD Pielęgnacja ogrodów od Aranżacji do Ż-ywopłotu. Kompleksowa pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych. Zakładanie nowych trawników,
wymiana podłoża , rekultywacja terenu,
areacja trawników, formowanie żywopłotów, zasadzenie i przycinanie drzew.
Pielenie i zakładanie rabat kwiatowych.
Ławki ogrodowe – parkowe, architektura ogrodowa, nawożenie roślin, opryski
usuwanie kretowisk, sprzątanie ogrodów po zimie, po żywiołach, wygrabianie liści, przygotowanie ogrodu do
zimy i inne prace nietypowe w ogodzie.
Oferta do osób prywatnych , instytucji,
wspólnot mieszkaniowych, szkół.
W pięknym ogrodzie marzenia się
spełniają.
Tel. 668-174-280

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

SKUP1 AUT
1
NAJLEPSZE CENY

ZŁ ZA KG

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

ka
gotów
od ręki

tel. 888-460-461
ZANIM ZACZNIESZ REMONTOWAĆ - ZADZWOŃ!

Usługi hydrauliczne.
Kompleksowo i solidnie.
Tel. 691-967-304
Pożyczki bankowe i pozabankowe
z BIK i bez BIK-u w 10 minut
bez zbędnych formalności
do 1600 zł bez kosztów
Szybko ,tanio ,profesjonalnie
Dukat PL.Wolności 14 p I
Tel.660-326-227 lub 44/633-56-15
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki, łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
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
Sprzątanie domów, mieszkań(sprzątanie codzienne, po remontach i innne).
Tel. 723-528-175

KOREPETYCJE
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje.
Wszystkie poziomy nauki, w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby
planujące wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam indywidualne podejście
do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę.
Możliwość dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972
Udzielam indywidualnych lekcji gry na
pianinie . Zapraszam dzieci, młodzież,
osoby dorosłe. Przygotowuję również
do egzaminów muzycznych i udzielam
korepetycji z muzyki oraz nauczania
początkowego.
Tel. 697-180-008
Korepetycje z chemii, przygotowanie
do matury.
Tel. 791-855-592

Rzecznik TWOICH spraw
Centrum Pomocy
Administracyjno - Prawnej

Plac Narutowicza 26
(wejście od strony ul. Fabrycznej)

97 - 400 Bełchatów
Zapraszam!
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 11:00
(lub w innym terminie
po wcześniejszym uzgodnieniu)

tel. 795 074 444
mail: kontakt@pomocap.pl
 Profesjonalne porady i informacje;
 Przygotowywanie pism (m.in. podania, wnioski, pełnomocnictwa);
 Wsparcie w relacjach z instytucjami i firmami (m.in. we wszelkich

sprawach urzędowych, w tym kwestia zwolnienia z podatku, a także
reklamacje, odwołania itp.);
 Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej (m.in. gdzie
i jak pozyskać środki na start) oraz wsparcie rozwoju Twojej firmy (gdzie
i jak zdobyć pieniądze na zatrudnienie pracownika, utworzenie nowych
miejsc pracy, zakup urządzeń itp.).

Przyjazneedlacroedzniny!

Preferencj
niorów!
wielodzietnych i se

www.pomocap.pl

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

74567, w treści wpisując

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

4,92 zł (z VAT

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

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

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

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu nadawania
ogłoszeń prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem
790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od 10:00 do 16:00.

ogłoszenia drobne

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

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

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

Beata Kwiecińska-Pintos

www.ogloszeniabelchatow.pl

Firma Handlowa zatrudni HANDLOWCA ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego oraz doświadczeniem Praca okolice Tomaszowa Maz.
CV pod adres rafal_karp.biuro@o2.pl
Poszukujemy pracowników ochrony na
terenie Piotrkowa Tryb i okolic. Stawka
za roboczogodzinę 8,5 zł/netto. Oferujemy umowę o pracę. Wymagania niekaralność, aktualna książeczka sanepidowska, wiek do 50lat.
E-mail: kubecki@locus-security.pl
Tel. 660-520-385

MOTORYZACJA

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

15

wizażysty, dekoratora wnętrz, kosmetyczki, biomasażysty,
sekretarki/asystentki, dyspozytora transportu samochodowego

Posiadamy pracownie:

np. informatyczną, kosmetyczną, biurowo-administracyjną,
rachunkową, opieki nad osobą chorą
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