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Zatrzymano złodzieja łańcuszków

Tego samego dnia jeszcze cztery
bełchatowianki zostały okradzione w podobny sposób - metodą
„na wyrwę”. Jak szybko ustalili
policjanci, ten sam złodziej z zaPolicjanci z Bełchatowa wykryli i zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzież zło- skoczenia zrywał przypadkowo
tych łańcuszków na szkodę pięciu bełchatowianek. 54-latek z powiatu wodzi- wybranym ofiarom złote łańcuszsławskiego i 23-letni częstochowianin zostali tymczasowo aresztowani. Funkcjo- ki i uciekał. Na ulicy Wojska Polskiego mieszkanka Bełchatowa
nariusze ustalają, czy przestępcy nie popełnili innych, podobnych przestępstw. straciła łańcuszek z przywieszką
warte około 1000 złotych. Na osieBełchatowscy policjanci 31 atakował ją od tyłu przy jednym z szyi kobiety złoty łańcuszek i
dlu Czapliniecka 81-latce złodziej
sierpnia 2015 roku zostali za- z bloków na osiedlu Dolnośląskim wyrwał z ucha złoty kolczyk, po
wiadomieni o rozboju na osobie w Bełchatowie. Znienacka ściska- czym uciekł. Wartość skradzio- skradł łańcuszek wartości 1000
61-letniej bechatowianki. Niezna- jąc za kark doprowadził do stanu nej biżuterii okradziona kobieta złotych, a na osiedlu Olsztyńskim
ny pokrzywdzonej napastnik za- bezbronności, a następnie zerwał oszacowała na około 900 złotych. 38-letnia bełchatowianka utraciła łańcuszek wart 500 złotych.
Najwartościowszą biżuterię przestępca ukradł 76-latce, zaatakowanej na ulicy Energetyków. Kobieta oszacowała wartość szkody
na 1500 złotych. W podjętych
Sześć osób zostało rannych w zderzeniu volkswagena z citroenem na niezwłocznie po zawiadomieniu i
skrzyżowaniu w Kalisku w powiecie bełchatowskim. Policjanci w docho- intensywnie prowadzonych dzia-

Wypadek w Kalisku

wieści z komendy
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dzeniu badają okoliczności zdarzenia.

Bełchatowscy policjanci wyjaśniają przyczynę wypadku drogowego, do którego doszło 25 września 2015 roku o godzinie 6.30,
na skrzyżowaniu dróg w Kalisku
(gmina Bełchatów). W zderzeniu
citroena berlingo kierowanego
przez 58-letniego mieszkańca
powiatu pajęczańskiego z volkswagenem transporterem kierowanym przez 23-letniego mieszkańca powiatu łaskiego sześć
osób - trzech pasażerów berlingo
i trzech volkswagena - doznało obrażeń ciała i zostało przewiezionych do bełchatowskiego
szpitala. Policjanci na miejscu
wypadku zabezpieczyli ślady, które pomogą w ustaleniu jego przyczyny. 

łaniach policjanci wykryli i ustalili
23-letniego sprawcę - mieszkańca
Częstochowy oraz jego 54-letniego wspólnika z powiatu wodzisławskiego, który przywiózł go
swoim samochodem opel astra do
Bełchatowa, podwoził na miejsce
kolejnych czynów i asekurował.
Bełchatowski sąd w oparciu o
zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych. Policjanci
sprawdzają teraz, czy przestępczy
duet nie dokonał w kraju podobnych przestępstw i apelują o do
ewentualnych pokrzywdzonych o
kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KPP w Bełchatowie, tel. 446355286. Aresztowanym mężczyznom grożą kary do
12 lat pozbawienia wolności. 

Tylko kilka minut złodziej cieszył się skradzionym
rowerem. Szybka informacja o kradzieży oraz natychmiastowe działanie policjantów z Bełchatowa doprowadziły do zatrzymania podejrzanego
20-latka w chwilę po dokonaniu przestępstwa.

Złodziej roweru złapany
na gorącym uczynku
Bełchatowscy
policjanci
zatrzymali na gorącym uczynku podejrzanego o dokonanie
kradzieży roweru. Do przestępstwa doszło w ostatnim dniu
września 2015 roku, kwadrans
po siedemnastej. Spod jednego
ze sklepów na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie zniknął
wart 1000 złotych jednoślad
klienta. Okradziony 18-letni
bełchatowianin zostawił swego
czarnego krossa bez zapięcia,
gdyż przewidywał, że zakupy
potrwają tylko chwilę. Informacja o przestępstwie trafiła do
policyjnych patroli. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli

penetrację pobliskiego rejonu.
Chwilę później załoga jednego
z radiowozów ujrzała młodego
mężczyznę, jadącego jednośladem podobnym do skradzionego. Na polecenie zatrzymania
cyklista porzucił rower i zaczął
uciekać pieszo w kierunku pobliskiego bloku. Po krótkiej
pogoni policjanci zatrzymali
20-letniego
bełchatowianina.
Pokrzywdzony 18-latek rozpoznał i odebrał odzyskany przez
funkcjonariuszy
rower.
Zatrzymany trafił do policyjnego
aresztu. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności 
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W pierwszej połowie września w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do PGE GiEK S.A.,
rozpoczęło się referendum strajkowe. Jego wyniki poznamy już po 12 października.

BĘDZIE STRAJK GÓRNIKÓW?

Pracownikom zadano pytanie, czy są za podjęciem
akcji protestacyjnej ze strajkiem włącznie w przypadku
nieuwzględnienia przez praco-

dawcę żądań Międzyzwiązkowego Zespołu NegocjacyjnoProtestacyjnego.
Jaki jest dokładnie przedmiot formułowanych żądań?
Związkowcy rozpisali je w pięciu punktach.
Pierwszy dotyczy zaprzestania czynności związanych
z wdrażaniem projektów restrukturyzacyjnych, które wg
strony związkowej, mają zagrażać interesom zatrudnionych pracowników. W kolejnym strona społeczna domaga
się przestrzegania porozumień
dotyczących gwarancji warunków pracy i płacy. W trzecim
MZNP upomina się o zaprzestanie działań, które mogą
skutkować pogorszeniem sytuacji pracowników działów
kadrowego i finansowego. W
kolejnym żąda od PGE GiEK
S.A. i PGE S.A. gwarancji, że
działania restrukturyzacyjne
nie będą skutkować ograniczeniem zatrudnienia lub zmianą
dotychczasowych miejsc pracy
pracowników bełchatowskiego
oddziału. W ostatnim związki
nawołują do podjęcia rozmów
na temat przedłużenia termi-

nu gwarancji zatrudnia dla jednak rozwiązać. Kością niepracowników KWB Bełchatów. zgody pozostała sprawa gwarancji i warunków zatrudnienia
Spory zbiorowe w wielu zakła- po 2017 roku. O to teraz toczy
dach Polskiej Grupy Energe- się bój.
tycznej rozpoczęły się na poPGE Górnictwo i Enerczątku 2015 roku. Większość
spornych kwestii udało się już gia Konwencjonalna S.A. - do

której należy Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów - to 12
kopalń, elektrowni i elektrociepłowni w całym kraju, które zaspokajają około 40% całkowitego krajowego zapotrzebowania
na energię elektryczną. 

Dajmy wiarę, że warto
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Odbywające się od blisko miesiąca referendum ws.
strajku na terenie KWB Bełchatów jest skutkiem braku
porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi związkami
zawodowymi a koncernem
PGE GiEK. Tematem rozmów były m.in. zakres planowej restrukturyzacji zakładu
oraz związane z nim sprawy
dotyczące gwarancji zatrudnienia. Pomimo kilku tur rozmów, trwającego od stycznia
bieżącego roku Sporu Zbiorowego nie udało się zakończyć na drodze kompromisu.
W wyniku fiaska negocjacji i
podpisania protokołu rozbieżności, strona związkowa przystąpiła – na mocy „Ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych” - do przeprowadzenia
na terenie zakładu referendum strajkowego. Zostało ono
zainaugurowane 7 września.
Ostatnim dniem głosowania
jest najbliższy poniedziałek (12
października).

Rozmowa z Agnieszką Wysocką - bełchatowską kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu RP.
25 października wybierzemy nowych
parlamentarzystów, Pani zdecydowała
się na kandydowanie do Sejmu z listy
Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego?

Ambitna i trudna do spełnia misja...
- Zgadza się, ale szczerze i głęboko wierzę, że nie niemożliwa. Potrzeba nam
determinacji i wiary w możliwość zmiany. Polityka wielu Polaków zniechęciła

Czego nam potrzeba?
- Z pewnością wielu powie, że pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.
Oczywiście, to element niezbędny na
przykład do przeprowadzenia inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
a tym samym dający poczucie stabilizacji. Ale będąc aktywną w życiu społecznym od kilku ładnych lat, wiem,
że kołem zamachowym pozytywnych
przemian są też wartości nieekonomiczne. Jako nauczyciel, ale przede
wszystkim jako społecznik związany z
klubem Gazety Polskiej niejednokrot-

nie byłam świadkiem, że to patriotyzm
czy przywiązanie do tradycji stają się
zalążkiem dążenia do zmian. To idea, a
nie przepastny budżet stawała się motorem napędowym. Ale jest rzecz dla
mnie osobiście elementarna, ta idea
musi być uczciwa. To uczciwość zdeterminowała moje zaangażowanie w życie
społeczne i dała mi siłę by je rozwijać.
Jakie jeszcze doświadczenia wypłynęły
dla Pani w związku ze społeczną pracą
w klubie Gazety Polskiej?
- Inicjowałam, organizowałam czy
uczestniczyłam w przedsięwzięciach,
których celem była budowa społeczeństwa obywatelskiego. Przyjmowało to
różne formy, od spotkań z pisarzami,
publicystami, historykami czy twórcami filmów po koncert fortepianowy,
wystawy, akcje charytatywne i cotygodniowe spotkania, na których po prostu wymieniano się poglądami. Nagle
okazywało się, że ludzie, którzy byli zamknięci na dyskusję zaczynali ze sobą
rozmawiać. Spierali się, czasem nawet
solidnie emocjonowali, ale pojawiała
się aktywność - dlatego właśnie jest we
mnie takie głębokie przekonanie, że Polak potrafi!

wieści z miasta i regionu

- Powiem wprost, choć może to zabrzmieć górnolotnie - mam poczucie
misji i społecznej odpowiedzialności.
Zaproszenie na listę wyborczą PiS to dla
mnie z jednej strony zaszczyt, z drugiej
uznaję to za swój obywatelski obowiązek. Od blisko roku, po zwycięskich
dla Prawa i Sprawiedliwości wyborach
samorządowych piastuję funkcję wiceprezydenta Bełchatowa. Polem mojej
działalności są edukacja, kultura i sprawy społeczne. W związku z tym spotykam się i rozmawiam z mieszkańcami
każdego dnia. Większość z tych rozmów
dotyczy sytuacji życiowych, lęku przed
brakiem perspektyw na przyszłość.
Bełchatowianie - nie są tu zresztą odosobnieni od rzeszy Polaków - pragną
godnego życia, chcą Polski bezpiecznej
i zamożnej. Chcą żyć w kraju, w którym
instytucja „państwa” będzie stała po ich
stronie, dając im tym samym poczucie
sprawiedliwości.

i zniechęca do jakiejkolwiek obywatelskiej postawy. Odpychani językiem
nienawiści rezygnują z aktywności na
rzecz kraju czy lokalnej społeczności.
Spotykając się z ludźmi wiem jednak, że
tkwi w nich dużo pozytywnego potencjału. W Polakach - za co przecież jesteśmy cenieni na świecie - jest dużo energii do działania, werwy, pomysłowości
i determinacji. Ja bardzo bym chciała
- również jako matka dwóch wchodzących w dorosłe życie córek - byśmy mogli realizować swoje plany i marzenia, tu
nad Wisłą. Mandat poselski daje dużo
większe możliwości do działania na
rzecz poprawy sytuacji życiowej wielu
polskich rodzin, ale także stymulowania tych działań, które dadzą młodym
ludziom wiarę, że warto.

Przegląd Bełchatowski
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Już czas oddać głos!
21. Zagospodarowanie terenu
po boisku na plac zabaw
przy Ulicy Mieszka I na
osiedlu Dolnośląskim.
22. Piknik seniora.
23. „Bełchatów Biega”
– cykliczne, bezpłatne biegi
na 5 km z elektronicznym
pomiarem czasu.
24. Zdrowie od dziecka – wczesne
wykrywanie i zapobieganie
wadom postawy u dzieci
w wieku przedszkolnym.
25. Budowa chodników oraz
ścieżki rowerowej na
odcinku ulicy Ludwikowskiej,
od ulicy Brzechwy do ulicy
Granicznej.
26. Zakup tablic interaktywnych
dla szkół na osiedlu Binków.
Opisy poszczególnych projektów oraz szczegółowe informacje dotyczące głosowania
dostępne są na stronie www.
decydujemy.belchatow.pl. 

Od kandydatów oczekujemy:

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

Naszym Doradcom oferujemy:

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

l ROLETY l OKNA
l PARAPETY l BRAMY
l DRZWI l PODŁOGI

RABATY do 25%

ul. Okrzei 2
(OBOK SĄDU)

tel. 44 632 21 11

Wymienili makulaturę na drzewka
Po drzewka za makulaturę
już po raz szósty w historii powiatu mieszkańcy zgłosili się
w sobotę, 3 października. Niektórzy czekali na parkingu przy
bełchatowskim starostwie już od
5 rano, na cztery godziny przed
oficjalnym startem akcji. Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, witając wszystkich
uczestników
sztandarowego,
ekologicznego wydarzenia w powiecie, podziękował mieszkańcom za aktywność i cierpliwość
w oczekiwaniu na swoją kolej
oraz życzył satysfakcji i cieszenia
się nowymi drzewkami w swoich
ogródkach. Jako symbol akcji
i niejako na pamiątkę kolejnej
edycji starosta wsadził na zielonym skwerze obok biurowca
młode drzewko.
Mieszkańcy natomiast otrzymali za makulaturę 11 tysięcy
sadzonek m.in. sosen, dębów,
modrzewi, świerków i jodeł oraz
berberysów. Około 3500 osób
przyniosło w sumie 32 tony makulatury, o 3 tony więcej niż w
roku
ubiegłym.
Rekordzista
zgromadził 330 kilogramów starych gazet i pudeł. Potrzebował

wieści z miasta i powiatu

W trzeciej edycji Budżetu do
spożytkowania jest 1,5 miliona
złotych. Do realizacji zostaną
przekazane te projekty, których szacunkowa wartość nie
przekracza tej kwoty. Wszystkie
zdania mają być zrealizowane w
2016 roku. - Nie będę ukrywać,
że liczę na sporą aktywność
mieszkańców.
Ubiegłoroczne
edycje Budżetu Obywatelskiego wskazują bowiem na fakt, że
po pierwsze: jest to ważne zadanie dla Miasta Bełchatowa,
po drugie: skuteczne narzędzie
dla bełchatowian do wyrażenia
swoich pomysłów. To inicjatywy
mieszkańców stanowią przecież kompendium wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań, stając
się jednocześnie impulsem do
efektywnej ich realizacji – mówi
o inicjatywie, jednocześnie zachęcając do głosowania prezydent Mariola Czechowska.

Poniżej lista propozycji
poddanych pod głosowanie:
1. Zagospodarowanie terenów
na osiedlu Dolnośląskim za
blokami 219, 220, 221.
2. Adaptacja osiedlowego lasku
oraz siłownia zewnętrzna
na os. Dolnośląskim w celu
stworzenia strefy aktywnego
wypoczynku.
3. odDOLNIE zmieniamy
osiedle.
4. Bezpieczne miasto – AED
w Bełchatowie Instalacja
systemu Automatycznych
Defibrylatorów Zewnętrznych
na terenie miasta.
5. Zwiększenie bezpieczeństwa
na osiedlach Bełchatowa.
6. Szkoła XXI wieku – e – dziennik
w bełchatowskich gimnazjach.
7. Taniec dla niepełnosprawnych
– integracja rehabilitacja.
8. BIEDRONKOWO - plac
zabaw (na os. Dolnośląskim
koło sklepu Biedronka).
9. Oświetlenie ulicy
Przedwiośnie.
10. Stop udarom i zawałom
– zadbaj o swoje życie.
11. Centrum Rehabilitacji Dzieci
Przystań – remont
i doposażenie placówki.
12. Budowa toalety
w centrum miasta.
13. Zagospodarowanie terenów
zieleni przylegających do
Działek Szpitala w Bełchatowie.
14. Budowa oświetlenia ciągu
pieszego łączącego osiedle
Okrzei z osiedlem Dolnośląskim.
15. Rozbudowa istniejącego
placu zabaw.
16. Zatoczka postojowa wsiadaj
powoli i bezpiecznie.
Monitorowana zatoczka
i mini parking oraz stojaki
rowerowe na terenie szkoły.
17. Wesoły zakątek w centrum
– plac zabaw z siłownią
zewnętrzną oraz uniwersalne
boisko do gry w piłkę nożną,
ręczną oraz koszykówkę.
18. Rewitalizacja Osiedla
Żołnierzy POW dla
najmłodszych.
19. Powstanie miejsca do
rekreacji i spotkań
międzypokoleniowych
poprzez zagospodarowanie
terenu przy OSP Bełchatów
– Grocholice.
20. Plac zabaw i rekreacji dla
Ludwikowa.

Doradca ds. Ubezpieczeń i Inwestycji
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Trzecia edycja Budżetu
Obywatelskiego
Bełchatowa
wchodzi w fazę decydującą –
magistrat przedstawił listę projektów zakwalifikowanych do
głosowania. -W trzeciej edycji
Budżetu łącznie zgłoszonych
zostało trzydzieści dziewięć
propozycji projektów. Po weryfikacji na listę do głosowania
zakwalifikowało się dwadzieścia sześć z nich – mówi Marta
Blada, koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury. Głosowanie internetowe
rusza 12 października, potrwa
osiem dni, do 20 października
do godziny 18.00. Mieszkaniec
na internetowym formularzu
będzie mógł zagłosować jeden
raz poprzez postawienie znaku
„x” przy maksymalnie trzech
wybranych projektach. Miejscy
urzędnicy pomyśleli o tych osobach, które nie dysponują komputerem bądź dostępem do
sieci internetowej, jak tłumaczy
Marta Blada -w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy Kościuszki 1, w holu głównym zostaną
uruchomione stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Każdy będzie miał więc
możliwość zagłosowania. Wyniki głosowania mieszkańców
zostaną podane do publicznej
wiadomości 23 października.

W związku z rozwojem ﬁrmy poszykujemy
kandydatów na stanowisko:

do transportu ogromnego worka i lawety! Najliczniejszą grupę
stanowili mieszkańcy Bełchatowa i okolicznych miejscowości.
Na zbiórkę makulatury przyjechały także osoby z Zelowa,
Drużbic i Ruśca.
Tomasz Głowacki, kierownik
Referatu ds. edukacji ekologicznej, koordynujący przedsięwzięcie, podsumowuje tegoroczne
„Drzewko za makulaturę” jako
wielki sukces, mierzony wymiernymi efektami uratowanych

przed wycięciem drzew czy liczbami kolejnych, nowych nasadzeń na terenie powiatu.
VI edycja akcji kosztowała
budżet powiatu 45 tysięcy złotych, z czego za 43,8 tys. zł kupiono sadzonki, za pozostała kwotę
torby do ich pakowania. Warto
wspomnieć, że bełchatowski pomysł ma już swoich naśladowców. Nasz region partnerski, powiat stalowowolski, zachęcony
naszym sukcesem, także organizuje „Drzewko za makulaturę”. 
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Dofinansowanie ze środków unijnych pozwala

na inwestowanie w nowoczesny sprzęt
diagnostyczny bełchatowskiego Szpitala

wieści z miasta
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Już po raz kolejny dzięki
środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szpital
Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył realizację projektu
pn.: „Wzrost wykorzystania
nowoczesnych
technologii medycznych w procesie
diagnozowania pacjentów
Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana Pawła II w Bełchatowie
zakup – 64-rzędowego tomografu komputerowego ”.

rowy, który dzięki niezwykłej precyzji doskonale sprawdza się w
diagnozowaniu wielu schorzeń.
W minionym okresie pro- Pozwala wykryć zmiany chorogramowania w ramach Re- bowe, których mniej zaawansogionalnego
Programu
Ope- wane tomografy nie mają szans
racyjnego
Województwa uwidocznić. Ponadto zastosowaŁódzkiego na lata 2007 – 2013 ne w tomografie nowoczesne rozaplikowano o dofinansowanie wiązania technologiczne wykona zakup nowego tomografu rzystywane są w szerokiej gamie
komputerowego, gdyż poprzed- badań pozwalając również na
ni aparat nie spełniał potrzeb- skrócenie czasu trwania badanych wymagań, był już stary i nia. Tomograf wyposażony jest
przestarzały oraz nie był w sta- w automatyczną strzykawkę
nie przeprowadzać precyzyjnych stosowana do dożylnego podabadań. W 2009 r. rozpoczęto wania środków kontrastowych.
pracę nad realizacją projektu Pozwala ona programować szybi tak w 2011 r. został zakupiony kość oraz dawki środka kontra64 – rzędowy tomograf kompute- stowego, co dodatkowo podnosi

jakość wykonywanych badań.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś
priorytetowa V Infrastruktura
społeczna Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 705 594,37 zł, w tym środki
pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 736 298,70 zł oraz z dotacji budżetu Województwa Łódzkiego –
1 964 260,00 zł. 
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Wybory okiem bukmaherów
KORWiN. Outsiderem w tym
zestawieniu jest Partia Razem.
interesująco
Szczególnie
wyglądają najbardziej prawdopodobne opcje koalicyjne
już po wyborach. Tą której
bukmacherzy dają największe
szanse są samodzielne rządy PiS. Następną koalicja tej
partii z PSL, co może zaskakiwać w kontekście obecnego
stosunku obu partii do siebie.
W obu tych wypadkach kursy
mieszczą się w przedziale 2,002,50. Dalej mamy koalicję PiS
z Kukiz’15 (8,00) i PiS razem z
ugrupowaniem Janusza Korwin-Mikkego(20,00). Najbardziej prawdopodobne koalicje
budowane w kontrze do PiS
to według analityków PO+PSL+ZL+Nowoczesna (5,00) i
PO+PSL+ZL+Nowoczesna
(8,00).

Kursom wystawianym przez
firmy oferujące zakłady wzajemne, podobnie jak tradycyjnym sondażom, będziemy
uważnie się przyglądać i z
pewnością wrócimy do nich w
kolejnym numerze naszej gazety. Choć mamy świadomość,
że oba narzędzia w przeszłości
zawodziły. Nie trzeba zresztą
daleko sięgać pamięcią. Wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich - przed
pierwszą turą - nie przewidywał nikt. 

Ponadto warto zwrócić
uwagę na zakłady dotyczące
frekwencji. Wynika z nich, że
analitycy prognozują ją obecnie na poziomie 46,00%. Gdyby
tak faktycznie było to mielibyśmy najniższy odsetek głosujących w wyborach parlamentarnych od 2005 roku, kiedy
to zaledwie 40,57% uprawnionych pofatygowało się do urn.
W 2007 roku było to aż 53,88%,
a przed czterema laty 48,92%.

www.ogloszeniabelchatow.pl

nie da się wzbogacić, bo ewentualny
zysk jest niższy niż
podatek, jaki jest
potrącany z każdego kuponu. Co
innego, jeśli ktoś
wierzy w trzecią
kolejną
wygraną
Platformy Obywatelskiej. Średni kurs
w tym wypadku
to aż 9,50. Jeszcze
większa przebitka
występuje w przypadku pozostałych
komitetów.
Ich
kolejność na mecie
– patrząc na kursy
– powinna wyglądać tak: Zjednoczona Lewica, Polskie
Stronnictwo LudoOd kilku lat firmy bukma- wzajemne, legalnie działających we, Nowoczesna Ryszarda Pecherskie w Polsce wystawiają w Polsce, dostarcza bardzo tru, Kukiz’15, KORWiN i Partia
kursy nie tylko na zdarzenia podobnych wniosków, co ba- Razem.
sportowe, ale też te polityczne. dania preferencji wyborczych
Ta tradycja jest bardzo rozpo- prowadzone przez profesjoJakie jeszcze płyną wnioski
wszechniona w Wielkiej Bry- nalne ośrodki demoskopijne. z kursów wystawianych przez
tanii. Jednak i w naszym kraju
firmy oferujące zakłady wzaWedług
bukmacherów jemne? Na dziś w parlamencie
komentatorzy polityczni – w
faworytem powinno się znaleźć pięć-sześć
formie ciekawostki - coraz czę- zdecydowanym
ściej odwołują się do kursów wyborczej rywalizacji, której komitetów. Poza partiami o
wystawianych przez bukma- zwieńczeniem będzie akt głoso- ugruntowanej na politycznym
cherów. Poszliśmy tym tropem. wania 25 października jest Pra- rynku pozycji, obecnymi w parwo i Sprawiedliwość. Kurs na lamencie od kilku kadencji, najAnaliza kursów – z dnia 7 wygraną partii Jarosława Ka- więcej szans na to miałyby mieć
października - trzech najwięk- czyńskiego to średnio zaledwie formacje Ryszarda Petru i Pawszych firm oferujących zakłady 1,02. Stawiając na taką opcję ła Kukiza.
Trochę mniejsze
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www.vertirol.pl

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

 Bramy

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO

HURT-DETAL

garażowe
 Rolety, żaluzje
 Automatyka
bram i rolet
 Serwis

wieści z miasta

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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www.oss-dent.pl

Startuje kolejna edycja szczepień przeciwko wirusowi HPV, ﬁnansowana w całości z budżetu powiatu bełchatowskiego. Starostwo zaprasza dziewczynki z rocznika ‚99 na bezpłatne szczepienia przeciwko wirusom, które są jednym z głównych przyczyn
Jesteœmy
powstawania
raka szyjki macicy.
z Pañstwem od
17 lat. Dziêkujemy
za zaufanie!

Powiatowa oferta bezpłatnych

szczepień przeciwko HPV

Innowacyjna metoda bezbolesnego lecz

n IMPLANTY (BICON)
n BEZBOLESNE ZNIECZULENIE

www.ogloszeniabelchatow.pl

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

www.oss-dent.pl
bez borowania i znieczulenia!

Bezbolesne NOWA PORADNIA DZIECIĘCA
znieczulenie komputerowe
MECHANIKA POJAZDOWA

...bo liczy
się jakość

n rozrządy, zawieszenia
n naprawy bieżące
n montaż haków holowniczych
www.mechanika-speed.pl

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 105, tel. 536-738-118
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ
DO REMONTU.
WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
- wyburzeniu ścian działowych;
- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, futryn, itp;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- sprzątaniu poremontowym,
wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic, ;
- wnoszeniu ciężkich materiałów
budowlanych: kleje, gipsy, płytki, panele itp.

wieści z powiatu
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TEL: 503-760-481

Konferencja prasowa w starostwie zainicjowała kolejną edycję akcji bezpłatnych szczepień
- Zdrowie jest wartością
najwyższą, dlatego zachęcam
do skorzystania z naszego programu profilaktycznego – mówi
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Jesteśmy
jednym z nielicznych samorządów w kraju, który prowadzi
akcję bezpłatnych szczepień
całej populacji z danego rocznika. W ciągu ostatnich sześciu
lat zaszczepiliśmy 2245 dziewczynek z terenu powiatu, w tym
roku ze szczepień mogą skorzystać 484 dziewczynki. Przypomnę, że również realizujemy
inne inicjatywy prozdrowotne,

akcję „Mój ekologiczny styl życia”, czyli bezpłatne badania
dla mieszkańców, czy też badania gruczołu krokowego dla
mężczyzn.
Do chwili obecnej z darmowych szczepień fundowanych
przez powiat skorzystały dziewczynki z roczników ‚93, ‚94, ‚95,
‚96, ‚97 i ‚98. Wyszczepialność
waha się od 81 procent (w
pierwszej edycji) do 54 procent
w zeszłorocznej. Do tej pory powiat na szczepienia przeciwko
HPV wydał 1.330.000 złotych.
- Rak szyjki macicy jest najczęstszą przyczyną zgonów w
Polsce, na tle innych krajów Unii
Europejskiej niestety zajmujemy ostatnie niechlubne miejsce
jeśli chodzi o umieralność, bowiem codziennie aż pięć Polek
umiera na raka szyjki macicy –
mówi doktor Krzysztof Grzegorzewski, członek zarządu BCM.
- Szczepienia służą profilaktyce
pierwotnej, mającej na celu wytworzenie przeciwciał w organizmach dziewcząt, które będą
odpowiedzią na infekcję wirusem, który przenosi się drogą
płciową. Sprzyja temu wczesna
inicjacja seksualna, wielu partnerów, a nawet palenie papierosów. Profilaktyka wtórna, to
badania cytologiczne. Zainteresowanie wszelkimi szczepieniami sukcesywnie spada, jednak
nie wiem skąd ta konstatacja
skuteczności tych działań, ale

taka jest rzeczywistość. My dołożymy wszelkich starań, aby
jak najwięcej dziewczynek skorzystało z tegorocznej edycji
szczepień
Światowa
Organizacja
Zdrowia opublikowała oficjalne
stanowisko, w którym uznaje
wirus HPV za problem zdrowia
publicznego o zasięgu globalnym. Co roku na raka szyjki macicy zapada około pół miliona
kobiet na świecie, z czego 260
tysięcy umiera.
- Szczepienia rozpoczynamy
w listopadzie, jednak już teraz
prowadzimy rejestr chętnych,
wyznaczamy terminy szczepień
dla poszczególnych dziewcząt –
mówi Magdalena Mosiołek, pielęgniarka koordynując z BCM
-u. - Zapraszamy osobiście do
siedziby przychodni przy ulicy
19 stycznia 12 w Bełchatowie,
do punktu szczepień w pokoju
21, lub telefonicznie pod numerem 44 733 12 21, wewnętrzny
29, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i umówić się
na termin szczepienia. Jesteśmy na etapie reklamowania
przedsięwzięcia, organizujemy
spotkania w szkołach, rozdajmy materiały oświatowo- zdrowotne.
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Październik miesiącem studentów!
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Indeksy rozdane, studia
rozpoczęte! W niedzielę, 4 października Prezydent Mariola Czechowska
wspólnie z profesorami
piotrkowskiej ﬁlii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i
członkami Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego
uroczyście
zainaugurowała działalność Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

***
Rok akademicki zainaugurowała także piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
uroczystość odbyła się 2 października.

Zanim studencka brać odebrała indeksy, na murach Muzeum
Regionalnego – będącego siedzibą
Uniwersytetu – zawisła tablica informacyjna. Później licznie zebrana młodzież w asyście rodziców
złożyła ślubowanie i przy akompaniamencie tradycyjnej studenckiej
pieśni „Gaudeamus Igitur” odebrała najważniejszy dla każdego
żaka dokument. -Z tej innowacyjnej na skalę regionu oferty edukacyjnej skorzystało czterdziestu
młodych bełchatowian. Cieszę się,
że podjęta przez nas inicjatywa
Uniwersytetu Pierwszego Wieku
spotkała się z tak dużą przychylnością zarówno młodzieży jak i ich
rodziców. Jestem głęboko przekonana, że innowacyjny sposób przekazania wiedzy na studenckich
wykładach i ćwiczeniach przyczyni się do aktywności tych młodych
ludzi. Sądzę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak pozytywnie
wpłynie to na ich przyszłość – mówiła podczas inauguracji Prezydent Mariola Czechowska.

Podczas spotkania podsumowania minionego roku akademickiego oraz wydarzeń z działalności Uniwersytetu dokonał rektor
uczelni prof. dr hab. Jacek Semaniak. W swoim przemówieniu
wspomniał o rozwoju UJK, powołaniu nowych kierunków oraz sukcesach studentów i naukowców.
Natomiast, prorektor ds. filii prof.
UJK Zygmunt Matuszak zwrócił
uwagę na uzyskanie przez uczelnię zgody na utworzenie studiów
II stopnia bezpieczeństwa narodowego oraz przypomniał, że w
przyszłym roku filia UJK będzie
obchodzić 35-lecie swego istnienia. Spośród licznie przybyłych
gości głos zabrała również Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola
Czechowska, która życzyła społeczności akademickiej dalszych
sukcesów i rozwoju oraz podkreśliła znaczenie piotrkowskiej filii
dla rozwoju naszego regionu.

Restauracja - Sala Weselna

Balu
Andrzejkowego

Jak podkreślają wykładowcy
program studiów został skonstruowany tak, by nie pokrywał się
z programem szkolnym. Przede
wszystkim nacisk zostanie położony na historię Polski i regionu. -To
ma być studiowanie, nie uczenie
się. Studiowanie, czyli pogłębianie wiedzy, rozmawianie o historii
i wspólne jej odkrywanie. Staraliśmy się stworzyć program zajęć
w taki sposób by sami słuchacze
dochodzili do pewnych wniosków,
kierowali się intuicją i zadawali
nam pytania. A my postaramy się
by żadne nie pozostało bez odpowiedzi – wyjaśnia prof. UJK dr
hab. Marek Dutkiewicz, Dziekan
Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim.
Dla wykładowców rozpoczęcie
zajęć na Uniwersytecie I Wieku to
również wyzwanie, sami podkreślają, że kilkunastoletni słuchacz
to z pewnością inny student niż
ten dorosły. -Największym wyzwaniem dla nas jest oczywiście ta
najmłodsza grupa studentów. To
dla nas sprawdzian czy tą ciekawą
historię będziemy potrafili przekazać w taki sposób, aby rozpalić
zainteresowanie tym przedmiotem. Mamy pełną świadomość, że
w tym przypadku nie będziemy
mogli przeprowadzić „suchego”
wykładu, po którym powiemy:
„doczytajcie sobie, sprawdźcie...”
. Tym najmłodszym trzeba dokładnie od przysłowiowego „A” do
„Z” wyłożyć – mówi dr hab. Jacek
Bonarek, Prezes Piotrkowskiego
Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego.

godę z UTW odbierając podczas
inauguracji legitymacje. Podczas
spotkania dr. Adam Gogacz ze
Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Edukacja wielokulturowa”.
Warto dodać, że Uniwersytet
dla seniorów właśnie wszedł w
dziesiąty rok funkcjonowania.

W takcie uroczystości, społeczność akademicka Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, w podziękowaniu za aktywne wspieranie
uczelni w realizacji jej zadań nadała Prezydent Marioli Czechowskiej
honorowe wyróżnienie. 

przy
zp
tylko

wkrótce informacje
na temat

‘K
Pierwsze zajęcia Uniwersytetu I Wieku ruszyły w czwartek, 10
października. Przed słuchaczami
podzielonymi na trzy grupy wiekowe cztery semestry wykładów i
ćwiczeń. Każdy niespełna półroczny czas nauki zakończony będzie
quizem wiedzy.
***
W piątek, 2 października w sali
PGE Giganty Mocy uroczyście
zainaugurowano kolejny rok akademicki Uniwersytety Trzeciego
Wieku. Jak przystało na prawdziwą immatrykulację uroczystość
rozpoczęła się od wysłuchania pieśni „Gaudeamus Igitur”. Wraz ze
studentami wykonał ją chór UTW.
W tegorocznych zajęciach - wykładach, warsztatach, zajęciach
językowych, artystycznych i ruchowych - udział weźmie dwustu
trzydziestu seniorów. Pięćdziesięciu z nich właśnie rozpoczęło przy-

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

dekoracja stołów żywymi kwiatami

NOWA SALA -150 gości

wolne terminy 2016 i 2017!
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Siatkarski Weekend Mocy
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W dniach 25-26 października w Bełchatowie odbędzie się III Siatkarski Weekend Mocy. Najważniejszym punktem imprezy, organizowanej wspólnie przez klub i miasto, będzie już V Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry.
ciu edycjach Pucharu Polski
(1952, 1961, 1984, 1986, 1995).
Jak widać powyżej ostatnie
duże sukcesy siatkarskiej Legii
to połowa lat 90-tych, ale wyniki
to nawet w sporcie przecież nie
wszystko.

Pierwszego dnia zlotu - 25
października w hali widowiskowo-sportowej KWB Bełchatów - przed kibicami zaprezentują się Klub Kibica PGE
Skry, zespół występujący w
MłodejLidze oraz główni bohaterowie, a więc drużyna, która
w sezonie 2015/16 powalczy o
trofea w PlusLidze, Lidze Mistrzów i w krajowym pucharze.
Nie zabraknie oczywiście też
innych atrakcji dla uczestników spotkania. Będą liczne
konkursy i zabawy oraz niespodzianki dla najmłodszych.

z gatunku dubstep z wpływami folku góralskiego. Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon
Chyc-Magdzin rodem z Zakopanego wnoszą typowe dla regionu elementy ludowe, natomiast
Matt Kowalsky wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.
Przed dwoma laty wystąpili w V
edycji programu „Must Be the
Music. Tylko muzyka”, gdzie
dotarli do półfinałowego odcinka. W zeszłym roku w konkursie Trendy, podczas XII Sopot
TOPtrendy Festiwal, utworem
„Malinowa dziewczyno” wygrali
główną nagrodę.

Równie ciekawie powinno
być podczas drugiego dnia III
Siatkarskiego Weekendu Mocy
i V Ogólnopolskiego Zlotu Kibiców PGE Skry Bełchatów,
kiedy to będziemy świadkami m.in. konferencji prasowej
inaugurującej oficjalnie nowy
sezon. Członkowie pierwszej
drużyny – podobnie jak przed
rokiem – zaprezentują się przed
Tradycyjnie już wieczór zwień- kibicami i ludźmi mediów w
czy koncert gwiazdy polskiej Galerii Olimpia (godzina 16:30).
muzyki. W tym roku będzie to Następnie przeniesiemy się do
zespół Future Folk. Formacja Hali Energia, gdzie rozegrany
ta jest przedstawicielem elek- zostanie mecz pokazowy (gotronicznej muzyki tanecznej dzina 18:00).

Dołącz do ponad

140.000

internetowych kibiców!

Patrząc na plan V Ogólnopolskiego Zlotu Kibiców PGE
Skry Bełchatów i całego III
Siatkarskiego Weekendu Mocy
na myśl przychodzi od razu hasło PGE Skra - more than volleyball, more than passion! Nic
dodać, nic ująć. Na przestrzeni
lat formuła imprezy zmieniała
się wielokrotnie, ale zawsze najważniejszy był w niej kibic. Nie
inaczej będzie tym razem.

Więcej szczegółowych informacji na temat opisywanego wydarzenia, które odbędzie
- Cieszymy się niezmiernie z się w naszym mieście w dniach
możliwości rozegrania sparingu 25-26 października można znaz PGE Skrą. Obie drużyny mają leźć na oficjalnej stronie interna swoim koncie po osiem ty- netowej PGE Skry (www.skra.
tułów mistrza Polski. Jednak w pl) oraz na profilach klubu na
tej chwili są w zupełnie innych portalach społecznościowych
miejscach. Zespoły dzielą dwa takich jak Facebook czy Twitpoziomy rozgrywek, ale jeste- ter. 
śmy pewni, że nasz młody zespół tanio skóry nie sprzeda i
B.B.

W swojej długiej historii „Wojskowi” ośmiokrotnie świętowali
tytuł mistrza Polski (1962, 1964,
1967, 1969, 1970, 1983, 1984,
1986), dwanaście razy kończyli
sezon ze srebrnymi krążkami
(1956, 1957, 1958, 1959, 1963,
1965, 1966, 1971, 1981, 1982,
1985, 1996) i ośmiokrotnie mogli cieszyć się z brązowych
medali (1952, 1955, 1960, 1961,
1968, 1973, 1978, 1980), co czyni
ich rekordzistami w liczbie medali Mistrzostw Polski. Do tych
wszystkich osiągnięć ligowych
dorzucili też zwycięstwa w pię-

sport

Znajdź nas w sieci na

Wiemy już, że rywalem podopiecznych Miguela Falaski
będzie drużyna Legii Warszawa. Będzie to wyjątkowe spotkanie. Prawdziwy pojedynek
mistrzów. PGE Skra i Legia to
obecnie jedne z najbardziej utytułowanych klubów w historii
polskiej siatkówki. W sumie
te dwa klubu zdobyły blisko
40 medali Mistrzostw Polski
w piłce siatkowej mężczyzn
oraz 11 razy okazywały się najlepsze w krajowym pucharze.
Jeśli do tego dodać sukcesy
na arenie międzynarodowej to
uzyskamy grubo powyżej 50
rozmaitych medali i trofeów.

Rywalizacja przeciwko legendarnemu klubowi ze stolicy
będzie z pewnością wyjątkowym przeżyciem dla Andrzeja
Wrony i Karola Kłosa, którzy
są nie tylko rodowitymi warszawiakami, ale też byłymi zawodnikami „Wojskowych”.

www.ogloszeniabelchatow.pl

Od pięciu lat przynajmniej
raz w roku Bełchatów opanowywany jest przez kibiców w żółto-czarnych barwach. Nie inaczej będzie tym razem. Znowu
do naszego miasta zjadą kibice
PGE Skry z całej Polski (i nie
tylko), żeby móc uczestniczyć
w prawdziwym siatkarskim
święcie, które wzmacnia więź
pomiędzy klubem a jego fanami.

- Pomysł rozegrania takiego meczu pojawił się w naszym
klubie już jakiś czas temu. Legia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek sportowych
w Polsce, z naszym krajem kojarzy się również za granicą. W
przeszłości sekcja siatkarska
osiągała wiele sukcesów, przecież to ośmiokrotny mistrz Polski. Zgodnie z naszym hasłem
- „Więcej niż siatkówka, więcej
niż pasja”, chcemy rozegrać
taki pojedynek, aby pokazać
wszystkim kibicom, że mimo
upływu czasu, najważniejsze
jest piękno siatkówki i połączenie historii z teraźniejszością –
tak Konrad Piechocki, prezes
PGE Skry, opowiada o zamyśle,
jaki stał za organizacją tego pojedynku.

przeciwstawi się drużynie z Bełchatowa – zapowiedziała prezes
Legii Warszawa, Karolina Szewczyk.

Przegląd Bełchatowski

12

nr 19/2015 (165)  09.10.2015r

PGE Skra w Atlas Arenie

Dwa ostatnie pojedynki ligowe PGE GKS-u Bełchatów nie dostarczyły zbyt wielu emocji. Zarówno wyjazdowe starcie z MKS-em Kluczbork, jak i
Dwa z trzech spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów PGE Skra Bełchatów ro- pojedynek na własnym terenie z Pogonią Siedlce
zegra w łódzkiej Atlas Arenie. Bełchatowianie w Łodzi zmierzą się z włoską zakończyły się bezbramkowi remisami.
A.S. Volley Lube Civitanovą Marche i belgijskim Knack Roeselare.

Brunatni na remis

sport

www.ogloszeniabelchatow.pl

Już dawno na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej nie
mieliśmy tak zaciętej rywalizacji jak w sezonie 2015/16. Nie
ma zdecydowanego faworyta
do awansu. Nie ma też wyraźnych outsiderów. W aktualnych
rozgrywkach w praktycznie
każdym meczu wynik jest sprawą otwartą, o czym zdążyliśmy
się przekonać już wielokrotnie.
Stawka jest bardzo wyrównana,
co dobrze widać też po tabeli I
ligi, gdzie różnice są niewielkie.

Zmagania w rozgrywkach
siatkarskiej Champions League
żółto-czarni zainaugurują w
dniach 3-5 listopada, kiedy to
na wyjeździe zmierzą się z czeską Duklą Liberec. Czesi będą
jedynym europejskim rywalem
podopiecznych Miguela Falaski, który zawita do Bełchatowa. Dwa pozostałe mecze domowe Wlazły i spółka rozegrają
bowiem w Łodzi.

w całej Polsce i szkoda by było,
gdyby tak niewielu z nich mogło
oglądać starcia żółto-czarnych
z tak dobrymi przeciwnikami
jak siatkarze z Civitanowy czy
Roeselare.

tym razem. Mecze zapowiadają
się niezwykle atrakcyjnie – wyjaśnił Konrad Piechocki, prezes
PGE Skry.

Włosi z Civitanovy do Polski
przylecą w dniach 17-19 listo- Kiedy kilka lat temu mie- pada i zmierzą się z PGE Skrą
liśmy wątpliwość, czy dobrze w ramach rywalizacji w 2. korobimy, przenosząc rozgrywki lejce najbardziej prestiżowego
Ligi Mistrzów do Łodzi, rozgry- z europejskich pucharach. W
wane przecież w środku tygo- kolejnej, zaplanowanej na 1-3
dnia, to życie pokazało, że była grudnia, w Łodzi pojawią się
Przeniesienie dwóch najbar- to dobra decyzja. Kibice po- Belgowie z Roeselare. Fazę grudziej interesujących pojedyn- twierdzili, że kochają siatkówkę pową LM ośmiokrotni mistrzoków w fazie grupowej Ligi Mi- i przyjeżdżają na nasze mecze z wie naszego kraju zakończą 26
strzów z Hali Energia do Atlas całej Polski. Przez te wszystkie stycznia 2016 roku w BełchatoAreny jest ukłonem w stronę lata, praktycznie każde z roz- wie meczem z Duklą Liberec.
kibiców. Wszyscy doskonale grywanych tam spotkań, oglą- 
zdajemy sobie sprawę jak wie- dał komplet publiczności. Wielu fanów bełchatowianie mają rzymy, że kibice będą z nami i
B.B.

grze i walce o każdy centymetr
boiska. Niemniej nie wszystkim
przeszkadza to w kreowania
zagrożenia pod bramką rywala.
Mniej bramek od biało-zielonoczarnych, którzy mają ich na
koncie 10, strzelił tylko zamykający stawkę Rozwój Katowice.

Jeśli „Brunatni” mają się liczyć w walce o awans do Ekstraklasy, to z pewnością ten
aspekt swojej gry muszą poprawić. Na chwilę obecną – po 11
kolejce zmagań – podopieczni
W związku z tym nikogo nie Rafała Ulatowskiego zajmują
powinno dziwić to, że mecze
pozycję nr 7. Ich bilans to 4 mePGE GKS-u w trzech miniocze wygrane, 4 zremisowane i 3
nych kolejkach kończyły się
przegrane, co złożyło się na 16
remisami. Mowa o starciach z
punktów. To o 5 mniej od lideArką Gdynia (1:1), MKS-em
rującej Zawiszy Bydgoszcz i o
Kluczbork (0:0) i Pogonią Sietrzy więcej od znajdującego się
dlce (0:0).
na miejscu barażowym, bezpoTe dwa ostatnie mają zresz- średnio nad strefą spadkową,
tą ze sobą wiele wspólnego. GKS-u Katowice.
Przede wszystkim to, że były to
Obecnie w najwyższej klasie
słabe widowiska, w których sytuacji bramkowych było jak na rozgrywkowej trwa przerwa ze
lekarstwo. Pomału zaczyna to względu na mecze międzynarobyć problemem bełchatowian. dowe. I liga jednak nie zwalnia
W tyłach grają solidnie (druga tempa. Już 10 października o
najlepsza obrona), ale z kre- godzinie 17:00 Patryka Rachwaowaniem akcji ofensywnych i ła i jego kolegów z zespołu czestwarzaniem sobie dogodnych ka wyjazdowe starcie z Miedzią
sytuacji jest naprawdę spory Legnica. Tydzień później, o tej
problem. Pewien wpływ na to samej porze, tym razem u siebie
ma oczywiście specyfika zma- podejmą Wigry Suwałki. 
gań na zapleczu elity, polegająB.B.
ca przede wszystkim na twardej

nr 19/2015(165)  09.10.2015r

Przegląd Bełchatowski

Zdrowo i bezpiecznie z GKS!

SPÓDNICZKI
DLA KSIĘŻNICZKI
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30 września na GIEKSA Arenie zainaugurowana została kampania społeczno-edukacyjna „Bezpieczne Dziecko z GKS Bełchatów”. Tego dnia na północnej trybunie stadionu było wyjątkowo gwarno i wesoło, choć cel wizyty
uczniów klas IV – VI był o wiele poważniejszy niż zabawa, chodziło o edukację w zakresie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

tel.
604 867 051

WYJĄTKOWE
OPASKI

SOK PYSIO
ASORTYMENT
AgROS NOvA 0,9L

1,99 zł

PETITKI LUBISIE
ASORTYMENT

SER KRÓLEWSKI , KASZTELAN
PLASTRY SIERPC ASORTYMENT
135g / 150g

3,59 zł

MONdELEZ 0,99 zł
PŁATKI
OWSIANKI
ASORTYMENT
KUPIEC

0,99 zł

Oferta ważna od 13.10 do 18.10.2015 r.

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

499
1 szt.

Żwirek dla kota
7l
cena za 1 l = 0,71

E.Leclerc wiem, że kupuję najtaniej!

Podczas
dwugodzinnego
bloku siedmiuset uczniów obejrzało pokazy policyjne z udziałem wyszkolonego psa. Swoje
umiejętności i sprzęt prezentowali strażacy. Uczniowie zostali też przeszkoleni w ramach
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Była nauka, były też prezenty, oczywiście takie, które
wpływają i propagują bezpieczne zachowania. Każdy z uczestników akcji obdarowany został
między innymi przewodnikiem
bezpiecznego
kibicowania.
Praktyczny gadżet ze szkolnym
kalendarzem z jednej strony i
cennymi radami z drugiej.
Akcja „Bezpieczne Dziecko
z GKS Bełchatów” będzie przeprowadzana w kilku blokach
czasowych. W październiku w
PGE Gigantach Mocy w projekcji filmu o uzależnianiach
wezmą udział gimnazjaliści i
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W listopadzie organizatorzy zapraszają milusińskich
z rodzicami na mecz, a w grudniu do akcji zaproszeni zostaną
najmłodsi uczniowie klas 0- III.
Projekt ten realizowany jest
w ramach większej kampanii
„GKS Bełchatów łączy” jego
odbiorcami są uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych miasta i powiatu bełchatowskiego. Akcja ma na celu szeroką
edukację w zakresie zdrowego
i bezpiecznego stylu życia wolnego od nałogów i ryzykownych
zachowań, w tym promocję
bezpiecznego poruszania się po
drogach, uczestnictwa w imprezach masowych, jak np. mecze
piłki nożnej czy też wskazywaHonorowym
Patronatem
nia zagrożeń, jakie niesie ze
sobą spożywanie niedozwolo- kampanię objęła Prezydent
Miasta Bełchatowa Mariola
nych substancji.

sport

DLA
NASZYCH
PUPILI

www.ogloszeniabelchatow.pl

OFERTA WAŻNA od 12-25.10.2015r

Czechowska oraz Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski. 
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Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ok. 32ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 47tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam działkę rolno-bud. 35
ar.12.50zł/m2. Nowy Janów gm.Kluki. Woda i prąd przy działce.
Tel. 509-512-472

ogłoszenia

Sprzedam bardzo ładna działkę 27ar
cena 52000 tys. W gminie Belchatow, przy drodze asfaltowej, prąd,
woda po stronie działki, obok działki
powstają nowe domki jednorodzinne, spokojna okolica. Wydane warunki
zabudowy.
Tel 884-012-088
Sprzedam działkę pod zabudowe w
Kurnosie Pierwszym (29 arow). Cena
do negocjacji.
Tel. 608-139-837
Sprzedam działke budowlaną w
Wadlewie o pow. 3200m2. Działka połozona jest przy trasie Piotrków-Łask,
18km od Bełchatowa. Prąd i woda
przy działce. Cena do uzgodnienia.
Tel. (44) 632-57-91, 721-997-484
Sprzedam działkę 1300m2, Bukowie
Dolne. Działkazagospodarowana,
ogrodziona. Cena 50tys.
Tel. 509-670-566
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
0,85 ha w miejscowości Bujny Książe
przy Patykach.
Tel. 601-150-086
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 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 atrakcyjny dom w centrum
Bełchatowa, wszystkie media, c.o.
Miejskie, 9 pokoi, łazienki, duży
strych do adaptacji. Cena 350tys-d
neocjacji.
Tel. 505-358-292
Sprzedam nowy dom gotowy do
zamieszkania z wyposażeniem. Miejscowość Księży Młyn, pow. 160m2 na
działce 36ar. 6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia,+jadalnia, garderoba, kotłownia.
Cena 400tys.-do negocjacji.
Tel. 512-034-750
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 o pow. 35ar.
Działka zadbana ze starym domkiem
do remontu, prąd+woda. Miejscowość

Sprzedam działkę z warunkami
zabudowy w miejscowości Zdzieszulice Górne (ok. 3km od Bełchatowa)
o pow. 1500m2(szer. 27,5mb długość
55mb). Przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.Prąd na
działce w odległości ok. 150M znajduje się sklep spożywczy. Cena 55tys.
Do uzgodnienia.
Tel 515-124-688
Sprzedam atrakcyjną działkę o pow.
1,64ha , 4km od Radomska, 2km od
trasy Warszawa- Katowice. Działka
z lasem 70-letnim i łąką sięgająca od
rzeki Warty. Szerokość 37m, prąd i
woda. Cena 80tys do uzgodnienia.
Tel. 505-358-292
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełchatowskim (10km od
Bełchatowa) w obrębie 6km znajduje
się Góra Kamieńsk. Działka w cichej
okolicy. Istenieje możliwość zamiany
na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę ok. 11ar gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Cena 35tys.
Tel. 536-560-707
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w centrum Bełchatowa. Pow.
180m2. Przystosowany do prowadzenia działalności gosp. np. gabinet
medyczny.
Tel. 608-869-863
Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 32,30m2, os. Żołnierzy POW,
blok 8, p.X, klatka IV.
Tel. 514-564-500
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Sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 36m2, IVp., duzy balkon, winda w bloku. Bełchatów, os. Okrzei.
Tel. 505-464-484
Sprzedam mieszkanie M-4 na o.
Okrzei.
Tel. 531-935-227
Sprzedam mieszkanie pow. 48m2,
dwupokojowe, Bełchatów, os. Czaplinieckie (za przychodnią Mega Med),
p. IV, piwnica, blok ocieplony, cicha,
zielona okolica, wolna od zapachów
z oczyszczalni, szybki internet, tv
kablowa. Cena 118tys.-do negocjacji(możliwość odkupienia garażu).
Tel. 603-381-052, 512-916-704
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje pow.
60m2, os. Binków. Mieszkanie posiada taras 16m2. Wyremontowane,
wysoki standard.
Tel. 791-853-373
Sprzedam M-4, pow. 65,05m2, pietro
IV, 3-pokoje, os. Żołnierzy POW.
Tel. 660-490-374, 606-268-896
Sprzedam mieszkanie 53m na osiedlu
Czaplinieckim.3pokoje +kuchnia.4pietro zadbane po remoncie gotowe
do zamieszkania.Cena 129tys.do
negocjacji.
Tel.793-001-480
Sprzedam mieszkanie M-3, pow.
48,56m2 własnościowe, umeblowane,
Bełchatów, os. Okrzei, p.III(winda).
Tel. 513-766-045
Samotna 62-letnia emerytka poszukuje nieumeblowanego, taniego pokoju
do wynajęcia. Bełchatów.
Tel. 783-213-603
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Do wynajęcia 52m2, 56m2,

108m2. Bełchatów, ul. Kościuszki.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia lokale handlowo-usługowe przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie.
Powierzchnia parter 30m2, piętro
135m2.
Tel. 601-074-263
Do wynajęcia lokal 21m2 przy salonie
kosmetycznym i fryzjerskim.
Tel. 531-935-227
Do wynajęcia lokal usługowobiurowy pow. 22m2, w centrum
Bełchatowa.
Tel. 601-375-438
Salon fryzjerski wynajmie tanio pomieszczenie na gabinet kosmetyczny.
Bardzo dobry punkt w Bełchatowie,
ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko
targowiska miejskiego).
Tel. 603-703-706
Do wynajęcia na kwaterę pracowniczą dla mężczyzny, pokój z kuchnia i
łazienką w domu jednorodzinnym w
centrum Bełchatowa.
Tel. 606-177-641
Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy,
1 piętro, 22m2, Bełchatów.
Tel. 601-375-438
Do wynajęcia 52m2, 56m2, 108m2.
Lokale usługowo-biurowe na 1
piętrze. Bełchatów ul. Kościuszki.
Atrakcyjne ceny.
Tel. 601-374-438
Wynajmę lokal usługowo-handlowy w
Bełchatowie, pow. 70m2, ul. Piłsudskiego przy automyjni CKS. Dostepny
parking.
Tel. 663-683-745
Zamienię mieszkanie komunalne o
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pow. 43,39m2 po generalnym remoncie na większe, znajdujące się się na
os. Dolnośląskim . Możliwość spłaty
zadłużenia.
Tel. 664-095-279
Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia
od 20-tego października.
Tel 721-054-992

SPRZEDAM
Piec centralnego ogrzewania1kw”Olsztyn” w dobrym stanie.
Przyczepę bagażową w dobbrym
stanie -tanio.
Tel. 505-398-292
Piec C.O. Na miał 12kW z nadmuchem i sterownikiem używany w
dobrym stanie.
Tel. 665-075-234
Betoniarkę -dużą oraz słupki do siatki.
Tel. 517-364-375
Telewizor LG 29cali wraz z oryginalnym stolikiem. TV w 100%sprawny.
Kolor srebrny. Cena 350zł do negocjacji.
Tel. 792-957-594
Owczarki niemienckie.
Tel. 600-817-186

Zakład krawiecki w Bełchatowie
zatrudni szwaczki.
Tel. 607-676-477
Zatrudnię szwaczki do zakładu oraz
chałupniczki (bluzki).
Tel. 609-015-122
Przyjme szwaczki – bluzka.
Tel.733-246-255
Apteka w Bełchatowie poszukuje
magistra farmacji w pełnym wymiarze
godzin.
Tel. 698-930-434
Firma Puuka Form poszukuje:
-montera meblowego z doświadczeniem,
-lakiernika elementów drewnianych,
-projektanta mebli
Bełchatów, ul. Lipowa 67
ul. (44) 633-01-12
Zatrudnię szwaczki biegle szyjące
(stebnówka, owerlok, dwuigła)
oraz prasowaczkę. Praca całoroczna.
Tel. 668-038-978

Młody, przedsiębiorczy, komunikatywny szuka dodatkowej pracy w
systemie prowizyjnym, bez wymiaru
czasowego. Prócz MLM.
Tel. 660-716-807
Podejmę się opieki nad osobą
starszą. Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie medycznym oraz
dośwadczenie w opiece nad osobami
starszymi.
Tel. 881-689-953
Odpowiedzialny 29-letni mężczyzna
podejmię pracę stała lub dodatkową
na terenie Bełchatowa lub okolic.
Posiadam wykształcenie wyższe,
prawo jazdy kat. B+własny samochód,
doświadczenie zawodowe w handlu
oraz chęć do pracy.
Tel. 796-151-919
Uczciwa solidna emerytka zaopiekuje
się dzieckiem.
Tel. 721-459-063

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

MOTORYZACJA
Sprzedam Citroena C3, rok 2004, stan
bdb, przebieg 32.000km poj.1,124
Tel. 44 632-35-50
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 29zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!!!
UWAGA ZMIANA ADRESU:
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail: baner@activmedia.net.pl
Zapraszamy : pon-pt, godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
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
Profesjonalny manicure
hybrydowy. Cena 40zł.
Tel. 505-178-103

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

Certyﬁkaty. Świadectwa energetyczne
budynków.
Tel. 790-791-191
PARKIETY, SCHODY, TARASY, DRZWI

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

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
BAGAŻÓWKA
tel. 660-513-894

WYTNIJ, kiedyś się przyda!

Remonty, budowy, wykończenia,
gładzie, docieplenia, dachy, więźby
dębowe, ogrodzenia, kostka brukowa
i inne.
Tel. 726-325-664
Balustrady, Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej. Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378
Remonty, wykończenia wnętrz.
Gładzie, suﬁty podwieszane, zabudowy k-g, malowanie, panele, płytki,
łazienki od podstaw.
Dojazd, wycena-gratis!
Tel. 669-740-404
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Malowanie dachów,
malowanie elewacji. Cena 8zł/m2
Tel. 886-338-458

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

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

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

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

KOREPETYCJE
Nauczyciel JĘZYKA ANGIELSKIEGO oferuje: indywidualne
korepetycje, regularne lekcje,
konwersacje. Wszystkie poziomy
nauki, w tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące
wyjady do pracy za granicę.Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia, profesjonalizm i
dobrą cenę. Możliwość dojazdu
do ucznia.
Tel. 797-344-972
Matematyka.
Tel. 518-510-432

darmowy portal ogłoszeniowy
www.OgloszeniaBelchatow.pl

Manicure hybrydowy
tel. 505-178-103
PRZYGOTOWANIE MIESZKAŃ
DO REMONTU.
WYRĘCZYMY PAŃSTWA W:
- wyburzeniu ścian działowych;
- skuwaniu płytek, zrywaniu parkietu, itp.;
- demontażu boazerii, zabudów, futryn, itp;
- zrywaniu tapet, wykładzin itp.;
- sprzątaniu poremontowym,
wyniesieniu i wywózce gruzu itp.;
- wyniesieniu starych mebli, opróżnianiu piwnic, ;
- wnoszeniu ciężkich materiałów
budowlanych: kleje, gipsy, płytki, panele itp.

TEL: 503-760-481

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

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz pracownika do
remontów.
Tel. 726-325-664

Krojczy podejmie pracę w zakładzie
szwalniczym, krawieckim.
Tel. 692-640-703
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PRACA

Przegląd Bełchatowski

Bełchatów
Pabianice
Bełchatów,2aul. Mielczarskiego
ul. Mielczarskiego
ul. Zamkowa 182a

SKŁAD DREWNA
Z CERTYFIKATEM
NAJWIĘKSZY WYBÓR
POKRYCIA DACHOWE

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

8% VAT

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

PROMOC

JA!

BLACHA
TRAPEZO
WA

13,50zł
brutto
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