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Ośrodek Wawrzkowizna
dostanie drugie życie?
Nowi zarządcy zdradzaj plany
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Bełchatów, ul. Czapliniecka 58
Biuro: 509 872 201, SKP: 571 517 777

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
2. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
3. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
5. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
6. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w transporcie drogowym
7. Rusztowania Budowlano- Montażowe
8. Kurs ADR Podstawy, Cysterny
9. Koparkoładowarki, Koparki, Ładowarki klasa trzecia
10. Koparki,Ładowarki, spycharki - klasa PIERWSZA

codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
07.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
21.05.2021
11.06.2021
11.06.2021

UWAGA!!!

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości do
80% dla pracowników mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli firm. Po szczegóły zapraszamy do
naszego biura.

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

Ptasia grypa
w powiecie
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www.ogloszeniabelchatow.pl

tel:

536-860-730
Dzierżawca Wawrzkowizny ostro zabrał się do pracy i przyznaje, że chce
sprawić, aby to miejsce znów zaczęło tętnić życiem. Jakie ma plany i czy
zdoła przywrócić
ośrodkowi
dawny blask?
97-400podbełchatowskiemu
Be³chatów, Pi³sudskiego
15

2

Plan na Wawrzkowiznę
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl

Nasz region i szkoły Łódzkiego reprezentowali we Wrocławiu uczniowie ZSP nr 3
oraz przedstawiciele powiatu bełchatowskiego i PGE.

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143
Pośrednictwo finansowe

POŻYCZKI CHWILÓWKI

do 2000 zł w 15 minut na 30 dni
dla osób zadłużonych, z komornikiem i widniejącyh w BIK

MINIMUM FOR
MALNOŚCI
JEDYNA PRALNIA

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

502 630 624

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
ul. Przemysłowa
5/A4
www.pozyczkaokay.pl

wieści z powiatu

97-400 BEŁCHATÓW

PIORĄCA DYWANY METODĄ

Przegląd Bełchatowski

NA WSKROŚ
W KĄPIELI
pn.-pt.: 900
-1700Narutowicza
Bełchatów,
Plac
2 | tel. 530-850-611

HITY
OKNA PCV

DRZWI PARAPETY MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
nr 8/2021 (298)  23.04.2021 r.

POMIAR I MONTAŻ GRATIS!!
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•
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obrzeza przemysłowe i dekoracyjne
odwodnienia kanalizacyjne i rury PCV
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TEL. 603 565 647

- Jestem dumny, ze nasza
szkoła mogła uczestniczyć w
tym prestiżowym wydarzeniu,
udowadniając swoją nowoczesność, potencjał i markę - mówi
Waldemar Wyczachowski, sta-

rosta bełchatowski. - Chciałbym przypomnieć, że dzięki przychylności MEN i spółki PGE GiEK S.A. nasza szkoła została objęta patronatem
PGE. W klasach patronackich
będą kształcone przyszłe kadry dla branży energetycznej.
Uczniowie będą brali udział w
wizytach zawodoznawczych na
terenie kopalni i elektrowni w
Bełchatowie, odbędą praktyki,
a także dodatkowe szkolenia.
Dla najzdolniejszych ufundowane zostaną stypendia. 

- Szczerze? To spełnienie
Michał marzenia.
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Michał Bajor w Bełchatowie

Jak sam przyznaje, wyzwa„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
nia podjął się wspólnie z dwójtytuł nosi najnowsza trasa koncertoką wspólników - Sylwią i Marciwa Bajora, to prezentacja piosenek z
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warzystwie zespołu zaprezentuje
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najważniejsze
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ze swojej 45- To jest teren
z ogromnym
stadnina, do której zakupione
letniej działalności
potencjałem,
który artystycznej.
musi zacząć 
zostaną dwa dodatkowe konie.
tętnić życiem. Tutaj w jednym
W planach są m.in. zajęcia z himiejscu mamy wszystko, co jest
poterapii. Gruntownie oczyszpotrzebne do organizacji wypo- czone zostaną plaża i kąpieliczynku połączonego z rekreacją sko. Renowacji poddana bę– mówi Jarosław Wełna. - Chcę, dzie też niecka basenowa przy
aby WIOSNA
Wawrzkowizna była wizy- zjeżdżalni. Szykowana jest rówtówką
nie tylko dla miasta, ale nież nowa oferta gastronomiczRABATÓW
dla całego regionu – dodaje.
na. Działać będą budki z posiłRABATU
kami przy plaży. NiewykluczoZaznacza od razu, że nie ne że plac zabaw, pamiętający
chce być uznawany za zbawcę, jeszcze czasy PRL, zostanie zastąpiony siłownią. Dzierżawca
ośrodka chce poszukać sponsona okna
ra na tą inwestycję.

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ
I GALANTERII BUDOWLANEJ
•
•
•
•
•
•

tryczno-energetycznej w ramach panelu dyskusyjnego. W
kongresie wzięło udział ponad
tysiąc przedstawicieli organów
prowadzących szkoły z całej
Polski oraz kuratorzy oświaty
z wszystkich województw. Gościem honorowym była Anna
Zalewska, Minister Edukacji
Narodowej.

impregnaty do kostki
i chemia budowlana
tarcze, młotki, miary
rekawice i inne

UL. PIŁSUDSKIEGO 94, 97-400 BEŁCHATÓW
KOST-JACK@WP.PL

To jednak nie wszystko. Planowane są zmiany organizacyjne .Scentralizowana mają zostać opłaty za usługi. Bilet na
korzystanie z kajaków, gokartów, parku linowego czy za wynajęcie boiska do tenisa, będzie
można zakupić w jednym miejscu. Nowy dzierżawca przejął
również pracowników zatrudnionych w ośrodku.
- Ci, którzy postanowili z
nami zostać, będą nadal pracować, bo co trzeba podkreślić, są
naprawdę dobrymi fachowcami. Tam gdzie są ubytki, to będziemy zatrudniać osoby. Wiadomo, że w szczytowym okresie

trzeba będzie zespół powiększyć - deklaruje Jarosław Wełna.
Jak zapewniają nowi zarządcy, podbełchatowski ośrodek ma stać się miejscem tętniącym życiem m.in. za sprawą obozów sportowych, letnich
turniejów koszykówki i siatkówki plażowej, a także innych
zabaw dedykowanych również
dla mieszkańców.
- Planujemy również nowe
atrakcje jak np. zajęcia jogi na
świeżym powietrzu czy usługi
SPA. To miejsce ma tyle możliwości, że chcemy je w pełni wykorzystać – mówi Sylwia Wieczorek, która zaangażowała się
w projekt jako wspólnik.
Wawrzkowizna ma działać
przez cały rok. Obozy sportowe planowane są rówież wiosną
i jesienią. Odwiedzający mają
pojawić się w ośrodku także
zimą. Tutaj szansą ma być organizacja wypoczynku dla dzieci w czasie ferii.
Dzierżawca przyznaje, że
na wielkie inwestycje, na które można pozyskać fundusze
zewnętrzne, przy tak krótkim
okresie dzierżawy, nie ma co liczyć. Jednak nie wyklucza tego
w przyszłości.
- Mamy plany rozwoju
ośrodka, ale na razie o tym nie
chcielibyśmy mówić. Na początek chcemy się wykazać i
sprawdzić. Jeśli dzierżawa zostanie przedłużona, to przystąpimy do większych działań. Pomysłów jest naprawdę dużo, bo
potencjał tego miejsca jest niesamowity – mówi Jarosław Wełna. 

Tatiana Kopala wystąpiła w ścisłym ﬁnale telewizyjnego show ''The Voice
Kids''. Bełchatowianka niestety nie wygrała programu. Nie pomogło brawurowe wykonanie przeboju Janis Joplin.
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Tatiana zaśpiewała w ﬁnale
w tym wieku. To jest piękne stwierdził Thomson.
- Jesteś skarbem (...) dysponujesz takim głosem i warsztatem - powiedział Baron.
Dumna ze swojej podopiecznej była trenerka - Cleo, która nie szczędziła jej pochwał za
zmierzenie się z przebojem legendy, jaką jest Janis Joplin.
- Tatiana ma zaledwie 10
lat i zaśpiewała... repertuar Janis Joplin. Jestem z Ciebie taka
dumna, bo z małego kotka, który przyszedł na początku programu w finale wyszła lwica powiedziała Cleo.
Tatiana Kopala wystąpiła w
ścisłym finale popularnego telewizyjnego programu "The Voice
Kids". Bełchatowianka na scenie stanęła jako pierwsza i brawurowo wykonała popularny
przebój Janis Joplin ''Piece of
My Heart''.
- Jesteś niesamowita, zasługujesz na ten finał w stu pro-

centach i teraz to potwierdziłaś - powiedział Dawid Kwiatkowski.
Z kolei Thomson i Baron zachwycali się warsztatem i chropowatą barwą głosu Tatiany.
- Natka ty masz to w sobie! W Tobie było tyle myśli, jak
chodziłaś po scenie, ty niosłaś
piosenkę, to się rzadko zdarza

W drugiej części finału bełchatowianka zaśpiewała piosenkę w języku polskim. Wykonała utwór "Mister Of America"
zespołu Lombard. W głosowaniu telewidzów ostatecznie wygrała "polska Whitney Houston"
czyli Sara Egwu-James, która
otrzymała statuetkę. 

W Bełchatowie są miejsca, gdzie mimo obowiązujących obostrzeń, możemy spacerować bez maseczki. Zgodnie z rozporządzeniem, ust i nosa nie
trzeba zakrywać m.in. w parkach czy ogrodach. W tych miejscach nie musimy obawiać się mandatu.

TARTAK W.L.G.

kawe, na oficjalnej stronie magistratu, jako park określony
jest również teren przy Placu
Wolności — wszystko wskazuje więc na to, że i tam możemy
spacerować bez przymusu zakrywania ust i nosa. 

DREWNO

KOMINKOWE I OPAŁOWE
BRYKIET, PELLET

Nowy Swiat 4B
510 572 361

Przegląd Bełchatowski

Spacer bez maseczki

www.otomed.org

li zabytkowy park przy ul. Hellwiga położony nad Rakówką,
a także Park 1000-lecia, zlokalizowany na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z al. Wyszyńskiego. Miejsc, gdzie nie musimy
zakrywać twarzy, jest jednak
więcej, a są to:

W rządowym rozporządze- • Park im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego na os. Dolnoniu wskazane są jednak miejśląskim.
sca, w których możemy spacerować bez maseczki na twa- • Park im. prof. Juliana Sarzy. Są to lasy, parki, zieleńmujłły na Binkowie.
ce, ogrody botaniczne, ogrody • Park przy ul. Częstochowzabytkowe, rodzinne ogródskiej w Grocholicach.
ki działkowe, a także plaże –
gdzie znajdziemy je w BełchaDo listy należy też dopisać
Zieleniec przy ul. Witosa, zretowie?
witalizowane niedawno tereNajbardziej rozpoznawal- ny zielone nad Rakówką oraz
nymi parkami w Bełchatowie zlokalizowaną na os. Budowwydają się tzw. Olszak — czy- lanych miejską plażę. Co cie-

APARATY SŁUCHOWE

SZUMY USZNE

dofinansowania NFZ i PFRON
W naszych przychodniach spełniamy wszystkie procedury bezpieczeństwa przed COVID-19

Przychodnia „Eskulap”
97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 3a
środa: 10:00-15:00, czwartek: 13:00-16:00

43 824 70 08
609 394 187
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Obowiązek zakrywania ust
i nosa w przestrzeni publicznej towarzyszy nam już od
wielu miesięcy. W ostatnim
czasie dało się też zaobserwować wzmożone działania policji wobec osób, które nie dopełniają tego obowiązku.
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Nie milkną echa niedawnych kontroli przeprowadzanych w bełchatowskich siłowniach. Tym razem w sprawie głos zabrał sanepid. Czym spowodowane były kontrole i czy wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy w klubach ﬁtness naprawdę dochodzi do zakażeń?

Czy bełchatowskie siłownie
były ogniskami koronawirusa?
materiału, co pozwoli na zajęcia
stanowiska – informuje sanepid.

W ostatnich tygodniach trwały naloty na placówki fitness w
Bełchatowie. W siłowniach pojawiali się policjanci wraz z urzędnikami z sanepidu i skarbówki,
a powodem kontroli było przestrzeganie obostrzeń COVID. Do
tej pory funkcjonariusze pojawili
się w "FitFormie" oraz "GymCity".

Ta sprawa ma jeszcze jeden
ciekawy wątek. Branża fitness
jest jedną z tych, które w Polsce
najbardziej ucierpiały na pandemii koronawirusa. Kluby i siłownie zamknięte są już od wielu miesięcy i na chwilę obecną
nie widać szansy na odmrożenie
branży. Kontrastuje to z danymi zbieranymi przez sanepid, ponieważ jak się okazuje – na siłowniach nie odnotowuje się ognisk
zakażeń.

nr 8/2021 (298)  23.04.2021 r.

Przegląd Bełchatowski

Przeprowadzane
kontrole wzbudziły sporo kontrowersji
wśród internautów, zwłaszcza,
że właściciele siłowni twierdzili,
że działają całkowicie legalnie. W
środę, stanowisko w tej sprawie
zajęła bełchatowska policja. Teraz, w temacie wypowiedział się
sanepid. Jak argumentuje swoje
działania? Placówka potwierdziła, że celem wizyty w "FitFormie"
było sprawdzenie, czy w placówce przestrzegane są obostrzenia.
- Kontrole w obiekcie prowadzone były w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii – informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie.

Sanepid zaznacza też, że do
tej pory w "FitFormie" przeprowadzono aż 4 kontrole sanitarne, dwukrotnie urzędnicy zjawili się na miejscu, gdy placówka była zamknięta. Niestety, na
chwilę obecną sanepid nie wska-

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie do tej pory nie zarejestrowała ognisk mających miejsce
w siłowniach na terenie powiatu bełchatowskiego – informuje
PSSE w Bełchatowie.

Po jednym z urzędniczych i policyjnych nalotów na bełchatowskie siłownie, głos zbrał Adam Klawiński,
zawodowy kulturysta. Sportowiec
został wyproszony z sali, mimo że
przygotowywał się do Mistrzostw
Świata.
Adam Klawiński wystąpił na konferencji zorganizowanej 12 kwietnia
na placu Narutowicza w Bełchatowie. Kulturysta nie ukrywał, że czuje się poszkodowany całą sytuacją.
- Kulturystyka wyczynowa nie jest
sportem, do którego można przygotować się w domu. Do przeprowadzenia odpowiedniego treningu potrzeba naprawdę ogromnych
ciężarów i sporo przestrzeni – mówił Adam Klawiński - Jeśli nie mogę
ćwiczyć, to mój występ na Mistrzostwach Świata stoi pod ogromnym
znakiem zaptania - dodał.

zuje bezpośrednio na wnioski czy
uchybienia, jakie wykazały konJednocześnie urzędnicy zatrole.
znaczają, że znany jest przypadek, że w jednej z siłowni w po- Państwowy Powiatowy In- wiecie bełchatowskim trenowa- wskazując przy tym jednak, by w
spektor Sanitarny w Bełchatowie ła osoba, która uzyskała dodatni tym czasie zaraził on innych kojest w trakcie analizy zebranego wynik testu na koronawirusa. Nie rzystających z placówki. 

Pochodzący z Bełchatowa Szymon Broncel dał
istny pokaz siły i hartu ducha podczas gali EFM
Show, która odbyła się w piątek, 9 kwietnia. Bełchatowianin po krwawym starciu pokonał Piotra
Wołownika poprzez techniczny nokaut.

Krwawy triumf
Szymona Broncla

To było naprawdę niesamowite widowisko, walka Szymona z Piotrem Wołownikiem
trwała aż 24 minuty. Obaj zawodnicy udowodnili, że nie brakuje im zarówno charakteru,
jak i sportowych umiejętności.

Klub Protector w Woli Krzysztoporskiej to miejsce, które w niemal każdy
weekend przyciągało tłumy spragnionych muzyki i zabawy bełchatowian.
Teraz budynek popadł w ruinę. Jak dziś wygląda dyskoteka, która dorobiła
się nawet miejskiej legendy?

Królestwo dyskotek
popada w ruinę

lej. Dogrywka trwała aż... 16 minut. Szymon Broncel zwyciężył,
kiedy po trzecim liczeniu Wołownika sędzie przerwał krwawe starcie.

Facebook.com/Piękne lecz zapomniane

Zupełnie inne nastawienie
do klubu w Woli Krzysztoporskiej mieli okoliczni mieszkańcy. Nie brakowało w nim bo-

wiem bójek czy spraw dotyczących chociażby przestępstw
narkotykowych. Co ciekawe,
w latach świetności klubu, po
okolicznych miejscowościach
krążyła miejska legenda – opowiadała o dziewczynie, której
podczas zabawy dosypano coś
do drinka, kobieta miała się
ocknąć z wyciętą nerką... 

To popularne miejsce funkcjonowało aż do 2018 roku, kiedy to odbyła się tam ostatnia
impreza. Już rok później właściciele "Protectora" postano-

ODWODNIENIA KANALIZACYJNE
OGRODZENIA BETONOWE (gładkie i łupane)
PĘDZLE, WAŁKI, FOLIE
IMPREGNATY I CZYŚCIKI I INNE

661 - 937 - 265

UWAGA! NOWY ADRES
ul. Pabianicka 72 (była siedziba PGM)

bełchatów | ul. budryka 2, tel. 668-408-288

studio nowoczesnej protetyki
i stomatoLogii estetycznej
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne
l protezy bezkLamrtowe
l endodoncja
l chirurgia stomatoLogiczna

Pantomograf 2D

pełna diagnostyka
stomatologiczna
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BAS BUD
PŁYTY TARASOWE
KRUSZYWA DEKORACYJNE
CEMENT
TARCZE DO CIĘCIA BETONU
RURY PCV

wili przenieść biznes do Bełchatowa. Na ulicy Przemyslowej
otwarty został klub Heaven,
który przed pandemią cieszył
się sporą popularnością.

Przegląd Bełchatowski

Miłośnicy Urban Explore z
grupy Piękne lecz Zapomniane odwiedzili niedawno klub
Protector, a w zasadzie to, co z
O tym, że była to niesamo- niego zostało. Bełchatowianie,
wita walka może świadczyć de- którzy jeszcze kilka lat temu nie
Sama walka odbyła się na
klaracja Michała Materli, jedne- wyobrażali sobie weekendu bez
najmniejszym ringu świata –
go z włodarzy EFM Show, któ- "imprezy na procie" z pewnością
3x3 metry na zasadach bokserry ogłosił, że zawodnnicy zosta- z sentymentem spojrzą na opuskich, jednak w małych rękawiblikowane przez grupę zdjęcia.
cach do MMA. Siła ciosów była ną nagrodzeni bonusem finasoZwłaszcza, że klub ma naprawwym
za
pasjonujący
bój.
więc ogromna, a obaj zawodnidę ciekawą historię.
cy z ringu zeszli poważnie poW wywiadzie po starciu,
obijani.
Dyskoteka w Woli KrzyszSzymon Broncel potwierdził,
toporskiej funkcjonowała od liPo trzech rundach, starcie że jeśli pojawią się propozycje
stopada 2004 roku. Z pewnością
dalej nie było rozstrzygnięte, walk, chętnie zostanie w tej forwiele osób jeszcze do dziś wspowalka musiała więc trwać da- mule. 
mina całonocne imprezy, które
się tam odbywały. Dwie sale taPOMIAR neczne – house i dance&disco,
NAPRAWA które były do dyspozycji imMONTAŻ prezowiczów, niemal w każdy
U KLIENTA weekend pękały w szwach.

Zelów, ul. Sportowa 6
tel. 604 234 445
533 959 785
www.mar-plan.pl
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Polsko-hiszpańskie konsorcjum przygotuje koncepcję połączenia kolejowego Bełchatowa z Piotrkowem Tryb. Urząd Marszałkowski w Łodzi rozstrzygnął przetarg na opracowanie studiów planistyczno-prognostycznych na realizację wszystkich trzech
projektów zgłoszonych przez województwo łódzkie do programu Kolej Plus.

To kolejny krok w stronę kolei dla Bełchatowa
oraz Marszałek Województwa
Łódzkiego. W listopadzie projekt został zakwalifikowany do
drugiego etapu programu Kolej
Plus. Inwestycja zakłada modernizację 34 kilometrów istniejącej trasy, a także budowę ponad 7 km nowego torowiska do
Bogumiłowa.

Przegląd Bełchatowski

Modernizacja linii kolejowej
nr 24 z Bełchatowa do Piotrkowa z jej przedłużeniem do Bogumiłowa w gminie Kleszczów
jest jednym z trzech projektów
zgłoszonych przez województwo łódzkie do rządowego programu Kolej Plus. Drugi to budowa odcinka łączącego linię
kolejową Chorzew Siemkowice z linią nr 181 Wieluń, dzięki
czemu Wieluń zyska połączenie z magistralą węglową, a w
efekcie łatwiejszą komunikację
kolejową z Łodzią. Natomiast
trzeci zgłoszony wniosek dotyczy modernizacji i elektryfikacji
linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.
Urząd Marszałkowski w Łodzi rozstrzygnął w ostatnich
tygodniach przetarg na opracowanie studiów planistyczno-prognostycznych dla wspomnianych projektów. To pierwszy poważny krok w walce o
pieniądze na wielomilionowe
inwestycje z rządowego programu. Studium przygotuje polsko-hiszpańskie
konsorcjum
IDOM. Opracowanie całej potrzebnej dokumentacji będzie
kosztowało aż 6,3 mln zł. I trzeba zaznaczyć, że to jest dopie-
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ro pierwszy etap w żmudnych
przygotowaniach do dalszych
prac – studium będzie podstawą do opracowania przez PKP
PLK studium projektowo-technicznego.
- Celem studium jest wykonanie pracy koncepcyjnej, która stanowić będzie podstawę
do dalszej realizacji Projektu
(w tym dokumentacji niezbędnej do budowy połączenia kolejowego), wyboru optymalnego wariantu oraz określenie
wskaźników potrzebnych do

linii kolejowych, przeanalizowanie wariantów ich przebiegu z różnymi opcjami prędkości
czy zdefiniowanie możliwych
Podczas
przygotowania ofert przewozowych. Studium
koncepcji połączenia kolejowe- ma być gotowe do października
go dla Bełchatowa trzeba bę- tego roku.
dzie zawrzeć w nim m.in. oszaPrzypomnijmy, że wniosek o
cowanie kosztów różnych wariantów infrastruktury, pro- modernizację linii kolejowej pognozy ruchu pasażerskiego czy między Bełchatowem i Piotrkowpływ projektu na połączenie wem z przedłużeniem do Bomiasta ze stolicą województwa. gumiłowa w gminie Kleszczów
Zostaną też wykonane bar- został złożony latem ubiegłego
dziej szczegółowe analizy m.in. roku. Przygotowały go wspólwstępne trasowanie odcinków nie: miasto, gmina Kleszczów
oceny i rankingowania Projektu
w ramach Programu – czytamy
w dokumentacji przetargowej.

Linia kolejowa nr 24 powstała pod koniec lat 70. jako odcinek trasy Warszawa-BełchatówWrocław. Budowa magistrali nigdy jednak nie została dokończona ze względu na brak pieniędzy. Od końca lat 80. do 2000
roku na odcinku BełchatówPiotrków kursował pociąg pasażerski. Obecnie linia jest wykorzystywana sporadycznie tylko przez składy towarowe.
Realizacja programu Kolej Plus została zaplanowana
na lata 2021-2028. Rządowe dofinansowanie zakłada pokrycie 85 proc. kosztów inwestycji, pozostały wkład mają zapewnić samorządy. Państwo na
budowę nowych połączeń kolejowych w całym kraju zaplanowało 5,6 mld zł. Kolejny miliard
złotych mają dołożyć zainteresowane inwestycjami regiony. 

Mieszkaniec Bełchatowa, znany z transmisji facebooku, podczas których Nowe lokalizacje powszechnych punktów szczesprzeciwia się panującym obostrzeniom, traﬁł do aresztu. Piotr U. usłyszał pień na terenie powiatu bełchatowskiego zostały
zaakceptowane przez wojewodę łódzkiego i NFZ.
w sumie cztery zarzuty. Co mu grozi?
Starostwo wskazało cztery takie miejsca w Bełchatowie i Zelowie.

Antycovidowy działacz
zatrzymany. Groził,
że prezydent spłonie
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Nowe punkty
szczepień

mi miał produkować i rozprowadzać tabletki ecstasy. Wcześniej miał też handlować amfetaminą.
Nieco później na filmie, nagranym przez mieszkańca Bełchatowa, padają słowa skierowane do dyrektor szpitala, do
którego wszedł Bartosz T.
- A panią dyrektor tego szpitala też niedługo wyp******** w
powietrze, tak samo jak pana
prezydenta tego miasta – mówił Piotr U.

Miejskiego w Toruniu oraz kilku
innych placówek. Mężczyzna
groził też podpaleniem urzędów. Został zatrzymany pod zarzutem kierowania gróźb karalnych w stronę pracowników
urzędu, a także sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób (dokładnie 164 pacjentów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
w Toruniu). Za co grozi mu do
- Prokuratura Rejonowa
8 lat więzienia.
Toruń Centrum-Zachód nadzoruje postępowanie przeciw- Łamią prawo, mordują lu- Bartek jest trzymany bez- ko Piotrowi U. – mieszkańcodzi, są zdrajcami narodu. Tak prawnie, jest w tej chwili wię- wi Bełchatowa podejrzanemu
czy inaczej, będziecie k*** pło- ziony, więziony przez okupanta z art. 190 par. 1, 216 par. 2 i art.
nąć. Panie prezydencie, to sam – grzmiał Piotr U. podczas na- 255 par. 1 Kodeksu karnego. Ze
ci powiem: będziesz k*** płonął grania.
zgromadzonych dowodów wytak samo twoja żonka” - słyszynika, że groził, znieważał i namy na nagraniu.
Co ciekawe, policja poinfor- woływał do popełnienia przePodczas
opublikowanego mowała, że Bartosz T. jest do- stępstwa na szkodę prezydenta
filmu Piotr U. odnosi się tak- brze znany organom ścigania. Miasta Torunia, jego żony, jak i
że do niedawnego aresztowa- W toku jest chociażby spra- dyrektor Szpitala Miejskiego w
nia Bartosza T., który wtargnął wa, w której mężczyzna wraz z Toruniu - informuje toruńska
do Specjalistycznego Szpitala bratem i trzema innymi osoba- prokuratura. 

Zaproponowane przez bełchatowskie starostwo miejsca
powszechnych punktów szczepień musiały zostać zaakceptowane przez Wojewodę Łódzkiego
i łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Powiat poinformował właśnie, że cztery lokalizacje zostały pozytywnie zweryfikowane i dodane do systemu szczepień Centrum e-Zdrowia punktów szczepień.
Na na terenie powiatu bełchatowskiego zostały wskazane
cztery miejsca. Są to: Spółka Celenus, prowadząca poradnię specjalistyczną "Insula", która będzie
przeprowadzać szczepienia w
punkcie Cafe Senior Raj przy ulicy Energetyków 6, NZOZ REDMED (ul. Częstochowska), Dom
Kultury w Zelowie (ul. Kościuszki) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzelowie (ul. Górna).
Nowe
lokalizacje
zostały
wspólnie ustalone pomiędzy sa-

morządami miasta, powiatu, a
także gmin Zelów i Bełchatów.
Każdy punkt będzie działał w powiązaniu z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Starostwo już wcześniej zaznaczało,
że zadaniem wszystkich punktów
w powiecie bełchatowskim będzie wykonywanie minimum 1050
szczepień dziennie, zgodnie z założeniem 800 szczepień tygodniowo na 10 tys. dorosłych mieszkańców.
Dokładny termin uruchomienia poszczególnych punktów
szczepień na terenie powiatu bełchatowskiego wraz z wytycznymi dotyczącymi zasad rejestracji i numerami telefonów do kontaktu, zostanie podany mieszkańcom po dokonaniu wizytacji przez pracowników NFZ i uzyskaniu ostatecznej decyzji, dopuszczającej wskazane punkty
szczepień do realizacji programu
szczepień. 

Przegląd Bełchatowski

Jak wynika z relacji żony
Piotra U., którą zamieściła w
mediach
społecznościowych,
37-latek został zatrzymany w
swoim mieszkaniu w czwartek, 15 kwietnia. Powodem było
nagranie, które wcześniej bełchatowianin zamieścił na facebooku. Zdaniem prokuratury, podczas transmisji stosował
groźby karalne w stosunku do
trzech osób, w tym prezydenta
Torunia.

Bełchatowianin miał usłyszeć łącznie cztery zarzuty, trzy
z nich dotyczyły gróźb kierowanych w stronę prezydenta miasta Torunia oraz dwóch innych
osób, a także zarzut nawoływania do występku. W piątek sąd
zadecydował o dwumiesięcznym areszcie dla 37-latka. Za
stosowanie gróźb, Kodeks Karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, nawoływanie do przestępstwa wiążę się z
kolei z karą nawet 3 lat więzienia.
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PGE Polska Grupa Energetyczna do końca 2024 roku planuje zbudować kilka ogromnych farm fotowoltaicznych na pokopalnianych terenach wokół Bełchatowa. Rozważane jest też uruchomienie nowych elektrowni wiatrowych.

PGE planuje inwestycje koło Bełchatowa
Farmy fotowoltaiczne i wiatraki to projekty, które mają być
realizowane w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Bełchatowa. Według
wstępnych założeń na pokopalnianych terenach o łącznej powierzchni ponad 500 ha zostaną
zbudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do 600 megawatów. Grupa PGE planuje w
tej lokalizacji również inwestycje
w energetykę wiatrową. Według
wstępnych szacunków łączna
moc zainstalowana farm wiatrowych w tej okolicy ma wynieść
ok. 100 megawatów.

Przegląd Bełchatowski

Zaplanowane projekty fotowoltaiczne i wiatrowe stanowią nasz wkład w transformację Bełchatowa, który z regionu
tradycyjnie związanego z wydobyciem i konwencjonalnym wytwarzaniem będzie zmieniać się
kierunku nisko- i zeroemisyjnym
- mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.
Budowa jednej z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Prace przy budowie instalacji mają ruszyć w
2023 roku. Będzie miała ona 60
MW mocy. Prąd wyprodukowany
przez panele fotowoltaiczne będzie mógł zasilić 100 tys. gospodarstw domowych. Szacowany
koszt budowy tej instalacji to ok.
150 mln zł.
Grupa PGE ma w planach
budowę paneli fotowoltaicznych
także w kolejnych lokalizacjach
w pobliżu bełchatowskiej kopalni i elektrowni. Druga farma słoneczna powstanie m.in. na te-

20 lat. Sztuczne jeziora będą miały 4 tys. hektarów i głębokość sięgającą 170 metrów, czyli więcej
niż ma Hańcza, obecnie najgłębsze jezioro w Polsce.
Nowa strategia PGE Polskiej
Grupy Energetycznej zakłada
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz in-

frastrukturę sieciową. Jednym z
głównych elementów planu inwestycyjnego jest program budowy morskich farm wiatrowych na
Bałtyku o mocy 2,5 GW do 2030
roku, oraz dodatkowy 1 GW po
tym czasie. Grupa PGE planuje także inwestycje w fotowoltaikę o łącznej mocy 3 GW oraz uruchomienie do 1 GW nowych mocy
wiatrowych na lądzie do 2030
roku. 

WIĘCEJ O INWESTYCJI OPOWIADA PREZES ZARZĄDU PGE ENERGIA
ODNAWIALNA, PAN MARCIN KARLIKOWSKI.

renie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego
potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk". Teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów oraz
teren składowania surowców towarzyszących są również rozważanymi lokalizacjami pod projekty kolejnych instalacji fotowoltaicznych Grupy PGE.
W ramach inwestycji w okolicach wyrobiska bełchatowskiej
kopalni zaplanowane sa również nowe elektrownie wiatrowe
o mocy blisko 100 megawatów.
Ich realizacja jest uzależniona
w dużym stopniu od nowelizacji
tzw. ustawy odległościowej. Jeśli
zmiana prawa nastąpi jeszcze w
tym roku, jest szansa na uruchomienie nowych elektrowni wiatrowych w okresie 5-7 lat. Przypomnijmy, że od 2009 roku na Górze
Kamieńsk działa już 15 wiatraków
o łącznej mocy 30 MW, które wytwarzają ilość energii elektryczną potrzebną do zasilenia miasta wielkości Piotrkowa Trybunalskiego.
Program
Sprawiedliwej
Transformacji Regionu Bełchatów, który zamierza zrealizować

PGE, zakłada uruchomienie szeregu inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz wiatraków i paneli słonecznych powstaną tu m.in.
Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii oraz
Centrum Rozwoju Kompetencji,
skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju kompetencji i
kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.
W przyszłości obecnie eksploatowane wyrobiska kopalni zostaną zalane wodą. W efekcie powstaną najgłębsze w Polsce jeziora o łącznej powierzchni 3890
ha, wokół których powstanie infrastruktura turystyczna, generująca miejsca pracy dla tysięcy
mieszkańców regionu. Napełnianie zbiorników wodą rozpocznie
się po 2050 roku, kiedy to w Polu
Szczerców zakończone zostaną
wszelkie roboty górnicze, przygotowujące wyrobisko do napełniania wodą. Poziom lustra wody będzie stopniowo podnoszony jednocześnie w Polu Bełchatów i
w Polu Szczerców. Napełnianie
wodami głębinowymi oraz powierzchniowymi potrwa... około

Ile osób planuje zatrudnić PGE do pracy w farmach fotowoltaicznych i elektrowniach wiatrowych? Czy pracę znajdą tam osoby dotychczas zatrudnione w kopalni i elektrowni po odpowiednim przeszkoleniu?
Realizując nasze projekty OZE planujemy również zatrudnić wielu pracowników
z regionu Bełchatowa. Na razie jest jednak za wcześnie, by podać dokładną ilość przewidzianych etatów. Pewne jest natomiast, że do prac budowlanych, serwisowych i
eksploatacyjnych zaangażujemy osoby zatrudnione w kopalni i elektrowni. W tym
kierunku również będziemy kształcić kadry w Centrum Rozwoju Kompetencji, które
powstaje właśnie w Bełchatowie.
W jakich dokładnie lokalizacjach mogłyby stanąć kolejne wiatraki
w okolicach Bełchatowa? Ile takich turbin jest planowanych?
Dokładne lokalizacje nie są jeszcze wytypowane, ale na pewno będą to tereny
pokopalniane. Więcej szczegółów będziemy mogli ujawnić po wykonaniu pomiarów
wietrzności oraz po zakończeniu badań nośności gruntu. Jeżeli chodzi o inwestycje
fotowoltaiczne, mamy wytypowane blisko 750 ha powierzchni przeznaczonych pod
ich budowę. Jedna z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów, druga natomiast, ma powstać
m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie
„Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.
Czy Bełchatów po transformacji energetycznej ma szansę
stać się zagłębiem OZE w centrum Polski?
Zdecydowanie tak, natomiast wiele zależy również od tempa i kierunków zmian
w ustawodawstwie, dotyczącym budowy elektrowni wiatrowych, a także od nastawienia administracji oraz lokalnej społeczności do realizacji dużych inwestycji OZE.
Już dziś jednak wiemy, że społeczność bełchatowska wiąże duże nadzieje z rozwojem
odnawialnych źródeł w regionie. Pracownia 4P Research Mix na zlecenie Grupy PGE
na przełomie listopada i grudnia 2020 r. przeprowadziła badanie lokalnych nastrojów społecznych dotyczących planowanych zmian w regionie. Wynika z nich, że dla
mieszkańców Bełchatowa i okolic transformacja energetyczna jest racjonalna i nieunikniona. Według 72 proc. badanych, odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki, ale także potencjał dla rozwoju regionu.

Potwierdzone przypadki ptasiej grypy wykryto w niewielkim gospodarstwie w Suchcicach (gmina Drużbice). Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie wydał ostrzeżenie o aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Ptasia grypa w powiecie
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do badań. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie poinformował, że wczoraj
wpłynęły wyniki z Państwowego Instytutu WeterynaryjnoBadawczego w Puławach, które potwierdziły obecność wirusa grypy ptaków H5N8.
- Kury przed padnięciem
były osowiałe, wcześniej przestały jeść i pić. Dodatkowym objawem było zasinienia dzwonków i grzebieni a tuż
przed padnięciem wystąpiła u
nich zauważalna nerwowość –
informuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie.

Przypadki ptasiej grypy wy- Drużbice, w którym utrzymykryto w jednym z gospodarstw wano 29 kur niosek. Od kilkuw Suchcicach na terenie gminy nastu zwierząt pobrano próbki

Rozprzestrzeniająca
się
choroba ma związek z migracją
przez terytorium Polski dzikich
ptaków drapieżnych. Głównymi nosicielami wirusa są przede
wszystkim gatunki związane ze

środowiskiem wodnym, czy- obróbka termiczna (smażenie,
li dzikie kaczki, gęsi i łabędzie. gotowanie).
Drób może się zakazić jeżeli korzysta z tych samych siedlisk,
- Grypa ptaków zwykle nie
np. zbiorników wodnych, gdzie jest chorobotwórcza dla ludzi,
bytowały dzikie ptaki.
niemniej jednak przy kontaktach z drobiem należy dochoZakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wać należytej staranności w
wszystkim z kałem, wydzieli- zakresie higieny osobistej. Na
ną oczu i dróg oddechowych, ptasią grypę nie ma skutecza także w wydychanym powie- nych leków. Chorobę zwalcza
trzu. Inspektorat zaznacza też, się metodami administracyjże wirus grypy ptaków może nymi, poprzez likwidację zakazachowywać aktywność w śro- żonych stad – informuje PIW w
dowisku kurnika przez 5 tygo- Bełchatowie.
dni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choPowiatowy Inspektorat Weroby, zabezpieczenie pomieszterynarii w Bełchatowie ostrzeczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odka- ga też, aby drób utrzymywać w
żenie. Wirusy grypy są wrażli- sposób bezwzględnie uniemożwe na powszechnie stosowane liwiający kontakt z dzikimi ptaśrodki dezynfekcyjne oraz de- kami, miejscami ich bytowatergenty. Niszczy go również nia. 

Najbogatsza gmina w Polsce przeznaczy w 2021 roku ponad 12 mln zł na pomoc swoim sąsiadom w ramach tzw. Funduszu Solidarnościowego. Jakie inwestycje zaplanowały samorządy?
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Podzielą się milionami z sąsiadami
Solidarnościowy
Fundusz
Rozwoju Lokalnego to mechanizm wspólnie wypracowany
przez samorządy w 2019 roku
po głośnym sporze, w którym
podziału gminy Kleszczów domagała się posłanka PiS – Małgorzata Janowska. Zarzucała
''polskiemu Kuwejtowi'', że ten
sam przez lata czerpie pełnymi
garściami z działalności kopalni
i elektrowni, a nie dzieli się bogactwem z sąsiednimi gminami.
Po wielu miesiącach negocjacji
ustalono, że powstanie właśnie
tzw. „fundusz solidarnościowy”.
Gwarantuje
on
coroczne wsparcie finansowe gminy
Kleszczów dla sąsiednich samorządów. Nazywany jest też „janosikowym plus”, bo każdego
roku stanowi 25 proc. tzw. „janosikowego”, czyli kwoty jaką
najbogatsza gmina w Polsce
wpłaca do budżetu państwa dla
najbiedniejszych gmin. W 2021
roku na ten cel Kleszczów zarezerwował 49,3 mln zł. Dla sąsiadów bogatego Kleszczowa w
tym roku przypadnie więc w sumie 12,3 mln zł. Na co pieniądze
zostaną spożytkowane?

Wiele mniejszych inwestycji z kleszczowskiego funduszu
zaplanowała gmina Kluki. Budowę oświetlenia rozważano w
już pierwsze uchwały w tej spra- (349,2 tys. zł) i o wymianę podLista propozycji złożonych miejscowościach: Laski (30 tys.
wie. Gmina Bełchatów otrzy- łogi sali gimnastycznej w ZSO przez samorządy, które zostaną
zł), Cisza (50 tys. zł), Podścimała 710 tys. zł na przebudowę w Zelowie (300 tys. zł). Z ko- dofinansowane z funduszu jest
drogi Ludwików – Nowy Świat. lei gmina Drużbice do dofinan- jednak znacznie dłuższa. Kolejne chawa (70 tys. zł) oraz KaszewiNatomiast miasto Bełchatów – sowania zgłosiła cztery drogo- uchwały w sprawie 15 zaplano- ce (45 tys. zł). Aż 350 tys. zł sablisko 650 tys. zł na wykonanie we inwestycje. Pieniądze zosta- wanych przez gminy inwestycji morząd zamierza przeznaczyć
projektu i budowę boiska spor- ną przeznaczone m.in. na dru- mają zostać podjęte już 22 kwiet- na budowę sali gimnastycznej
gi etap modernizacji drogi Wdo- nia. Bełchatowskie starostwo w Parznie. W samych Klukach
towego przy SP nr 4.
win Kolonia - Suchcice (229,2 wnioskowało o modernizację sa- zaplanowano wymianę oświeFinansowe wsparcie przy- tys. zł); drugi etap modernizacji nitariatów w ZSP nr 2 w Bełchatlenia na energooszczędne (150
znano też na dwa zadania pla- drogi w Gręboszowie (250 tys. towie (250 tys. zł) oraz przebudonowane przez gminę Zelów. zł), a także remont dróg w Ra- wę sanitariatów i natrysków przy tys. zł) oraz utwardzenie tereChodzi o wykonanie nawierzch- wiczu (100 tys. zł) i Zwierzyńcu sali gimnastycznej w II LO w Beł- nu przy budynku miejscowego
Ośrodka Zdrowia (80 tys. zł). 
ni na drodze w Marszywcu (70 tys. zł).
chatowie (220 tys. zł).

Przegląd Bełchatowski

Samorządy już złożyły wnioski, a radni z Kleszczowa podjęli

Z kolei gmina Rusiec pieniądze z Kleszczowa zamierza wykorzystać na: rozbudowę sieci
wodociągowej w Kurówku Prędzewskim (170 tys. zł), przebudowę drogi w Dąbrowie Rusieckiej (329 tys. zł) i Andrzejowie (100 tys. zł) oraz montaż
oświetlenia na boisku w Ruścu
(50 tys. zł). Natomiast gmina
Bełchatów 250 tys. zł dofinansowania zamierza przeznaczyć
na rozbudowę sieci wodociągowej w Dobrzelowie i oświetlenie
uliczne w Zawadach (60 tys. zł).
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Bełchatów nie otrzymał ani złotówki w trzecim podziale dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, choć wnioskował
o ponad 15 mln złotych. Miasto planowało budowę ważnej drogi, kompleksu sportowego i bloku...

Bełchatów nie dostał nic
Głównym założeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest wspieranie
samorządów, których budżety ucierpiały w trudnym czasie
pandemii. Rząd na ten cel przygotował ponad 12 miliardów
złotych, które rozdzielił pomiędzy miasta, powiaty i gminy w
trzech transzach. W pierwszej
przydzielano pieniądze według
algorytmu, w drugiej i trzeciej
samorządy musiały składać już
wnioski o dotacje.

został zamieniony na mieszkania. Trzecią z niedoszłych inwestycji była budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w pobliżu SP nr 12 na osiedlu Binków (wniosek na 4,3 mln zł).
Niestety plany na te inwestycje
trzeba będzie odłożyć prawdopodobnie na kolejne lata.
- Miasto Bełchatów korzysta
z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację miejskich projektów, poprawiających jakość życia mieszkańców. Aplikujemy o pieniądze pozwalające na realizację
różnych przedsięwzięć, również
z puli przewidzianej przez rząd
na wsparcie samorządów – informuje Kryspina Rogowska,
rzecznik prasowy urzędu miasta w Bełchatowie.

Przegląd Bełchatowski

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto nabór wniosków
na trzecią transzę. Dla samorządów z terenu powiatu bełchatowskiego przypadło łącznie 16,8 mln zł. Jednak tę kwotę
podzielono tylko pomiędzy trzy
gminy – Bełchatów, Zelów i Rusiec.
Ani złotówki z tej transzy
rządowej pomocy nie dostało
natomiast miasto Bełchatów.
Zawód jest tym większy, że apetyty na wsparcie były naprawdę duże. Magistrat złożył trzy
wnioski na 15,2 mln zł. Co za tą
kwotę planowano wybudować?
Najdroższą planowaną inwestycją miała być droga łącząca uli-

ce Kopeckiego z Okrzei, która
pozwoliłaby odkorkować część
miasta w okolicy miejskiego
targowiska. Na ten cel magistrat chciał pozyskać aż 6,4 mln

zł. Kolejna w planie była budowa wielorodzinnego budynku komunalnego z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Tutaj

ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne
Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE
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miasto wnioskowało o 4,5 mln
zł. Jak udało się ustalić, blok
był planowany na działce w sąsiedztwie dawnego budynku
gazowni, który kilka lat temu

5000 zł

Magistrat, trochę na pocieszenie przypomina, że we wcześniejszych transzach otrzymał
dotacje. Natomiast 2,8 mln zł z
drugiej transzy miasto spożytkuje na modernizację Żłobka
Miejskiego "Jaś i Małgosia". 

8%VAT
montaz

BEZPIECZNE, INTELIGENTNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

606 312 900
ZADZWON PO WIECEJ

Punkt sprzedaży na terenie hurtowni
BEŁCHATÓW ul. Czapliniecka 51, tel. 44 633 44 55
PIOTRKÓW TRYB. ul. Roosevelta 28, tel. 44 648 50 50

Grupa PGE podkreśla, że działania na rzecz ochrony środowiska należą do jej priorytetów. Warto przyjrzeć się jej działalności
w tym zakresie. Przykładem prośrodowiskowych działań Grupy PGE są zrekultywowane tereny pogórnicze, w szczególności
usypane z tysięcy ton nadkładu wzniesienia przy kopalnianych kompleksach w Bełchatowie i Turowie. Sztuczne „góry” pełne
są zróżnicowanej fauny i ﬂory, wśród której są i gatunki zagrożone. W sąsiedztwie kopalni po zakończonym wydobyciu węgla
powstają nowe krajobrazy – pełne drzew, roślinności i zwierząt.
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Miliony posadzonych drzew,
bliźniacze góry i sztuczne jeziora
Doskonałym przykładem rekultywacji pogórniczych terenów są prowadzone od wielu lat
działania wokół bełchatowskiej
kopalni. PGE GiEK podało, że
dotychczas KWB Bełchatów zrekultywowała ponad 2.200 ha, z
czego 1.500 ha przeobrażonych,
zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym. Okoliczni mieszkańcy mogą cieszyć
się z Góry Kamieńsk, którą usypywano przez lata. Teraz koło
Szczercowa powstanie „bliźniacza” Góra Kamieńsk. Po 17 latach prac zakończono formowanie zwałowiska zewnętrznego.
Do końca 2020 r. w ramach działań rekultywacyjnych posadzono
na niej ponad 4 mln drzew.

Kopalniana góra wielką
atrakcją turystyczną
Wspomniana
Góra
Kamieńsk może uchodzić za mo-

delowy i najbardziej spektakularny przykład tego, jak powinno się rekultywować pokopalniane tereny. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce pokrywają dziś lasy, w których swoje
miejsce do życia znaleźli reprezentanci świata roślin i zwierząt,
a wśród nich sporo chronionych
gatunków. Kopalnianą górę zamieszkują m.in. drapieżne ptaki: jastrzębie, myszołowy, sokoły
pustułki, a także wiele gatunków
ssaków: zające, lisy, jenoty, sarny,
dziki i jelenie. Co ważne wzniesienie to stało się też turystyczną atrakcją regionu. Zimą odwiedzają ją narciarze, a latem rowerzyści. Turyści mają do dyspozycji też tor saneczkowy.
Przyroda do życia budzi się
również na terenach zwałowiska wewnętrznego Pola Bełcha-

tów. Na jego zboczach możemy
spotkać nowych lokatorów, którymi są np. sarny, zające, lisy, jenoty, myszy polne, norniki, dziki,
a nawet borsuki. Czasami można
natknąć się na samotny ślad wędrującego po Polsce i przechodzącego przez kopalniane tereny wilka.
Z ptaków drapieżnych polują tu myszołowy, pustułki czy jastrzębie. Czasami na przelotach
pojawi się tu nawet czasowo bielik. Nowe, zrekultywowane siedliska są przyjazne dla gadów i
płazów. W ciągu ostatnich lat w
wodzie pojawiły się nawet wydry
i bobry.
Jeziora głębsze niż Hańcza
Zalesienie
pokopalnianych
zwałowisk to niejedyne plany
PGE wobec pogórniczych te-

skiej odkrywce zakończone zostaną roboty górnicze przygotowujące wyrobisko do napełniania wodą. Poziom lustra wody
będzie stopniowo podnoszony
w obydwóch odkrywkach: Bełchatów i Szczerców. Napełnianie wodami głębinowymi oraz
powierzchniowymi potrwa około 20 lat.

Jakie plany
na najbliższe lata?
Kąpielisko z plażą przy
sztucznych jeziorach to tylko
jedna z wielu atrakcji, jakie będą
czekać na turystów chcących odwiedzić okolice Bełchatowa. Za
kilkadziesiąt lat pokopalniane
tereny staną się także rajem dla
miłośników ekstremalnych wrażeń. W planowanym ośrodku
sportowym będzie można szusować na nartach, grać w golfa, jeździć na rowerze, a także spróbować swoich sił w ogrodzie wspinaczkowym. Ma tutaj powstać
również autodrom, hipodrom
oraz kompleks parkowy. Nie lada
gratką będzie muzeum górnictwa węgla brunatnego utworzone z części terenu zaplecza technicznego. Będzie w nim można
Kiedy rozpocznie się zalewa- przyjrzeć się z bliska ogromnym
nie odkrywek? Najprawdopo- maszynom i urządzeniom wydobniej nastąpi to dopiero po korzystywanym do eksploatacji
2050 roku, kiedy w szczercow- węgla brunatnego. 
Zanim jednak rozpocznie się
zalewanie wyrobisk, trzeba wykonać szereg prac. Aby powstały jeziora, potrzebny jest nie tylko czas, ale także dużo pracy, bo
nie wystarczy wyrobiska tak po
prostu zalać wodą. Jednym z zadań jest jego wypłycenie i zabezpieczenie stateczności skarp.
Niezwykle ważne będzie również
wyprofilowanie zboczy, zarówno
w części nadwodnej, jak i podwodnej, a także ich biologiczna
obudowa. W ubiegłym roku kopalnia zakończyła formowanie
czwartego poziomu zwałowiska
wewnętrznego Pola Bełchatów.
Prace zostały wykonane tak, by
uformowana powierzchnia mogła stanowić linię brzegową jezior, które powstaną po zakończeniu eksploatacji odkrywki.

Przegląd Bełchatowski

Szczercowska góra zajmuje
powierzchnię ok. 1.130 ha, przy
wysokości względnej ok. 140 m.
Na razie rosną na niej młode
drzewa, a powierzchnię pokrywa sporo terenów trawiastych.
Wśród zwierząt żyjących na zwałowisku można spotkać liczne
stada saren, dziki i zające. Stałymi mieszkańcami są także lisy. Z
ptaków przeważają gatunki odkrytych terenów polnych i łąkowych, a wśród nich m.in. polny
skowronek.

renów. Olbrzymie odkrywki zamienią się bowiem w sztuczne jeziora. Lustro dwóch zbiorników, które powstaną na bazie wyrobisk Pola Bełchatowa i
Szczerców, będzie miało ponad 4
tys. hektarów. Wrażenie robi ich
maksymalna głębokość - wyniesie ona bowiem ok. 170 metrów.
Oznacza to, że bełchatowskie jeziora będą głębsze od Hańczy,
najgłębszego jeziora w Polsce.

W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F-15 i F-16.
Do Polski na ćwiczenia przyleciały w sumie 24 maszyny. W najbliższych
dniach na niebie w regionie może być głośno i tłoczno, bo piloci z Polski i
USA planują wspólne manewry.

Myśliwce trenują walki

Jak informuje portal „Polska Zbrojna”, przez najbliższe
dwa tygodnie Amerykanie będą
trenować z polskim „jastrzębiami” walki powietrzne, misje uderzeniowe, loty dużymi formacja-

mi myśliwców czy tankowanie w
powietrzu.

pil. Tomasz Jatczak, dowódca
32 Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Łasku, cytowany przez portal
„Polska Zbrojna”.
Lotnicy podkreślają, że największym wyzwaniem podczas
ćwiczeń będą tzw. operacje połączone, w które zaangażowanych może być nawet kilkadziesiąt samolotów. Wóczas trenujące loty myśliwce w powietrzu
będzie wspierał samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia
AWACS.

– Misje powietrzne zaplanowano tak, by poziom trudności wykonywanych zadań stale wzrastał. Zaczniemy od zapoznania ich z przestrzenią powietrzną i lokalnymi procedurami, a potem będziemy ćwiczyć walki powietrzne w różnych konfiguracjach – mówi płk

Niewykluczone, że widowiskowe loty potężnych formacji
myśliwców będzie widać również w okolicach Bełchatowa,
od którego lotnisko w Łasku
oddalone jest zaledwie o 30 kilometrów. Dlatego w najbliższych dniach na niebie w regionie może być głośno i tłoczno... 
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Tłoczno zrobiło się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w
Łasku. Na lotnisku wylądowało
bowiem kilkanaście amerykańskich myśliwców, które wspólnie z polskimi F-16 będą wykonywać wspólne misje powietrzne. Na ćwiczenia do Polski przyleciały łącznie 24 samoloty, które
przybyły nie tylko w Łasku, ale
też do bazy w Krzesinach koło
Poznania. Są to myśliwce F-16
z 52 Skrzydła Myśliewskiego w
niemieckim Spangdahlem oraz
samoloty przewagi powietrznej
F-15 z 48. Skrzydła Myśliwskiego
Lakenheath w Wielkiej Brytanii.
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farmaceuta radzi

Insuliooporność - moda czy choroba?
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Przegląd Bełchatowski

Niestety objawy są ignorowane, albo przypisywane zmęczeniu, stresowi, a nawet pogodzie. Insuliooporność długo pozostawała w ukryciu. Mało kto
łączył senność po sutym obiedzie z początkiem jakiejś choroby. Na szczęście czasy się
zmieniają, świadomość rośnie.
Dlatego dobrze, że o insuliooporności robi się głośno. Dzięki temu, niektórzy w porę mogą
rozpocząć ucieczkę przed przewlekłą chorobą – cukrzycą.
Ani moda, ani choroba!
Trudno mówić o modzie lub
trendzie. Ale trzeba przyznać,
że o insuliooporności mówi się
ostatnio coraz więcej. Poza tym
insuliooporność nie jest chorobą. Nie ma jej w specjalnym

ws
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ne ko
rw mn
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jestem
wciąż dna?
gło

spisie. Nie dostanie się na nią
zwolnienia lekarskiego, a leki
są nierefundowane. W takim razie, co to jest? Mówiąc poetycko, wcześnie rozpoznana oporność na insulinę jest jedynie
zwiastunem przyszłych kłopotów. Jest pierwszą jaskółką na
wiosennym niebie. Jest cichym
dzwonkiem alarmowym. Warto
nie lekceważyć go i zareagować
już teraz. Wczesne zaobserwowanie objawów insuliooporności powinno być dla każdego
sygnałem do zmian.

wci
ą
zm ż czuj
ęcz ę si
ona ę
?

biety dużo wcześniej orientują
się, że coś jest nie tak. Nie jedna Pani zada sobie pytania, dlaczego jeszcze niedawno czułam
się lepiej? Co takiego stało się
w ostatnim roku, że straciłam
siły? Dlaczego wstaje rano tak
samo zmęczona, jak byłam wieczorem? Dlaczego z byle powodu wpadam zły nastrój, depresję? Dlaczego słodycze śnią mi
się po nocach? Wciąż chodzę
głodna i sięgam do lodówki?
I w końcu, dlaczego coraz trudniej pozbywam się zbędnych kilogramów?

w uczeniu o insuliooporności.
Do wprowadzanie zdrowych
zmian lepiej się solidnie przygotować.

Rewolucja czy ewolucja?
Jeśli masz 30,40,50 lat
i na pytania z trzeciego akapitu odpowiedziałeś w większości twierdząco, być może rozwija się u Ciebie insuliooporność?
Warto skonsultować się z lekarzem, zleci dodatkowe badania
i zaleci zmiany. Dlatego proponuję bez zbędnej zwłoki rozpocząć ucieczkę od cukrzycy. Tutaj rewolucja się nie sprawdza,
a ewolucja czyni cuda. Pierwszą
Weź sprawy w swoje ręce
Trzeba przyznać, że insulio- czynnością, która należy zrobić
oporność jest schorzeniem in- jest dziecinnie prosta. Wystarnym, niż większość. Po pierwsze czy ruszyć małym palcem. Nawcześnie wykryta jest odwracal- prawdę! Jeśli to się uda, to moInsuliooporność
na, a po drugie wymaga nauki. żesz zrobić kolejny krok. Wyjść
jest kobietą?
O samym schorzeniu można na dwór i zwrócić twarz do słońInsuliooporność jest rodza- czytać, słuchać i oczywiście po- ca. Poczuć jego ciepło przez kilju żeńskiego i tyle łączy ją tyl- rozmawiać z personelem facho- ka minut. Jutro proponuję poko z kobietami. Jest to przypa- wym. Dlatego bardzo polecam wtórzyć i dodatkowo zaplanodłość, która nie omija nikogo. szukanie wszelkiego wsparcia. wać spacer. Jakieś 100 metrów,
Jednak każda płeć radzi sobie Jednak najbardziej wskazane w kolejne dni trochę dalej. Ininaczej. U panów świadomość jest samodzielne poszukiwa- suliooporność nie znosi radyprzyszłych kłopotów z cu- nie odpowiedzi na ważne pyta- klanych kroków. Dlatego dziakrem przychodzi później i czę- nia. Co przywraca moim tkan- łaj ostrożnie i powoli. Co dasto przesypiają je na kanapie. kom wrażliwość? Co mam robić, lej? Czytaj w następnych odcinNatomiast Panie w tym cza- aby insulina mi pomagała, a nie kach.
sie pracują, aby się ich pozbyć. szkodziła? Proponuję sięgać po
mgr farm.
Na pewno są wyjątki od regu- wiedzę z każdego źródła. Nowe
Katarzyna Krześniak Dęga
ły i to się chwali. Do tego ko- technologie bardzo pomagają

na
ię ?
śp jąco
sto

O insuliooporności słychać
ostatnio w mediach. Coraz więcej osób przyznaje się do tajemniczego schorzenia. Może
to wskazywać na nowy trend,
wręcz modę? Tym bardziej, że
dotyczy w większości Pań. Czy
rzeczywiście jest to nowoodkryta choroba? Niestety nie.
Trzeba przyznać, że insuliooporność jest z nami od dawna.
Bo odkąd ludzie chorują na cukrzycę typu 2, dokucza im insuliooporność.

mgr farm. Magdalena Sosnowska
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SPOSÓB NA PIĘKNO
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99
1 szt.

Krem do twarzy
Ekspert Wieku 40+ - 70+
L’Oréal

899
1 szt.

Szampon/Odżywka
do włosów Elseve
L’Oréal

400 ml/200 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 2,25/4,50

50 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 35,98

1099
1 szt.

100% Naturalny
olejek do włosów
wzmacniający
Maroko
100 ml

-1 zł

899

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Augustynowie koło Grocholic 1h68ar w
tym 40ar 80-letniego lasu.
Tel. 605-858-663

Sprzedam działkę ok. 32ar gm.
Bełchatów, warunki zabudowy
z 2012r. Cena 47tys.
Tel. 536-560-707

Sprzedam działkę w Bełchatowie przy ul. Brzozowej pow. 1500m2 z dwóch
stron droga dojazdowa, bardzo ładna okolica otoczona
lasem. Działka ujęta w miejskim planie zagospodorowania przestrzennego.
Tel. 791-012-334

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 30ar (30x100), położona w Bełchatowie, ul. Graniczna. Działka uzbrojona : woda,
energia elektryczna, kanalizacja, działka przylega do ul.
Granicznej.
Tel. 726-325-664,
507-053-285

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz
działkę leśną o pow. 21ar, 27ar
oraz 1.03ha w miejscowości
Wólka Łękawska
Tel. 691-641-660, 661-371-826

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 0,86ha Bujny Księże
przy Zalewie Patyki.
Tel. 601-150-086

Sprzedam 2,6 ha ziemi rolnej
w Domiechowicach.
Tel. 693-122-683

1 szt.

cena z kartą

999

1 szt.

cena bez karty

Naturalny olej arganowy BIO/
Olejek kosmetyczny/
Serum różane

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1079m2 w Bełchatowie
przy ul. Nowej. Działka ogrodzona, woda i prąd na dzialce.

Maroko

30 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 29,97/33,30

leclerc.pl

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Przegląd Bełchatowski

Najbliższe terminy szkoleń:
1. Kurs spawania, Weryfikacja spawaczy UDT/TÜV
2. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
3. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
5. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
6. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w transporcie drogowym
7. Rusztowania Budowlano- Montażowe
8. Kurs ADR Podstawy, Cysterny
9. Koparkoładowarki, Koparki, Ładowarki klasa trzecia
10. Koparki,Ładowarki, spycharki - klasa PIERWSZA

20 KM DOWÓZ GRATIS*
ARANCJA JAKOŚCI!
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codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
07.05.2021
07.05.2021
08.05.2021
09.05.2021
21.05.2021
11.06.2021
11.06.2021

UWAGA!!!

ZECH, KOSTKA
OMIAŁ, EKOGROSZEK

Gaz, kanalizacja w drodze.
Tel. 739-150-040

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń w wysokości do
80% dla pracowników mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz właścicieli firm. Po szczegóły zapraszamy do
naszego biura.

80

biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

Sprzedam działkę w centrum miasta z przeznczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne usługi komercyjne, nieuciążliwe, obręb 12,
nr 602/4 pow. 892m2
Cena 350tys. do negocjacji.
Tel. 508-214-230
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. Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie.
Tel. 792-103-130
Sprzedam działkę Zdzieszulice Górne, rolno-budowlane,
59arów.
Tel. 536-853-661
Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 300m2 zlokalizowaną w
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Relaks” w Bełchatowie
przy ul. Cegielnianej. Na działce znajduje sie domek z poddaszem użyt. o pow. 25m2, tarasem pomieszczeniem gospodarczym. Do działki doprowadzona woda i prąd.Działka z
licznymi nasadzeniami drzew
owocowych.
Tel. 534-915-359
Sprzedam dom w centrum
Bełchatowa blisko Hotelu
Santin, wszystkie media.
Tel. 502-647-570,
536-853-661

Kupię las i drwno z zadrzewień.
Tel. 510-572-361
Kupię działkę w Zelowie, Bełchatowie lub okolicach.
Tel. 505-531-456

SPRZEDAM
Sprzedam używany, sprawny, unit stomatologiczny,
serwisowany + krzesełko
stomatologiczne+ kompresor+kamera z monitorem,
końcówki podświetlane.
Cena 7tys zł, do negocjacji.
Tel. 699-120-070,
44 635-32-54
Sprzedam kocioł wodny C.O.
typ KWM-SGR 25kW na ekogroszek z palnikiem węglowym
retortowym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz rusztem
żeliwnym na drewno. Kocioł
spełnia wymagania normy PN
-EN 303-5. Stan bardzo dobry
w ciągłej pracy. Cena 3000zł
Tel. 661-496-172

Zestaw akwarystyczny, akwarium 200l z pokrywą, szafka,
filtr wewnętrzny, grzałka, termometr, kamyki. Dodoam gratis: akwarium 112l filtr we-

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW LUB
DO 30 KWIETNIA

(PLAC DYSKOTEKI HEAVEN)

KOSTKA

920 zł

790 zł

730 zł /tona 830 zł /tona 670 zł/tona

kaloryczność: 27 MJ

Kupię mieszkanie na os. Przytorze min 80m2, bez antresoli.
Tel. 537-80-80-22

UL. PRZEMYSŁOWA 12B, BEŁCHATÓW

EKOGROSZEK ORZECH
860 zł

Wynajmę pokój wraz z wszystkimi mediami w Bełchatowie
przy ul. Kaliskiej 44
Tel. 512-115-383

PRZY WIĘKSZYM
ZAMÓWIENIU
DUŻE RABATY!

PROMOCJA
SKŁAD OPAŁU

Wynajmę nieruchomość 33ary
w miejscowości Kluki wraz z
zabudowaniami (biuro i hale
magazynowe) idealne miejsce pod działalność przedsiębiorczą.
Tel. 698-308-180

kaloryczność: 30 MJ

DO 20 KM DOWÓZ GRATIS!*

kaloryczność: 25 MJ

*przy zamówieniu powyżej tony

OŃ

ZADZW

9
4
4
0
0
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wnętrzny. Wszystko stan dobry. Polecam. Bełchatów. Cena
490zł
Tel. 500-621-265
Sprzedam piec olejowy Buderus 24kw bojler 200 litrów
zbiornik na olej 1800 litrów
pompy instalacja miedziana
Tel. 500-090-893
Sprzedam wózek Jedo Fyn
2w1. Gondola/Spacerówka.
Kolor jasnokremowy z żółtymi wstawkami i kremowo szarą pepitką-uniwersalny dla
chłopca i dziewczynki. Duża
gondola 80cm, pompowane
koła. Cena 399zł
Odbiór osobisty.
Tel. 503-760-481

Sprzedam ciągnik C4011 z dokumentami, cena 11.900zł.
Tel. 791-223-715
Sprzedam kolumny basowe
500W.
Tel. 605-821-581

PRACA
Dam pracę dorywczą - przekopanie ogródka, prace porządkowe na działce.
Tel. 600-232-283
Poszukuję pracy jako pracownik ochrony -doświadczenie i
niekaralność.
Tel. 500-621-265

Przyjmę do pracy przy remontach, pracach elewacyjnych,
montażach rusztowań. Mile
widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B.
Tel. 698-308-180
EKIPY MONTAŻOWE systemów fotowoltaicznych poszukuje do współpracy firma
ELION, Kałduny 11 c, Bełchatów
Wymagania: doświadczenie
przy montażu instalacji fotowoltaicznych - WARUNEK
KONIECZNY uprawnienia
SEP lub UDT pełne wyposażenie sprzętowe ekipy
Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod nr
Tel. 600-720-740

Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz
pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza,
blacharza.
Tel. 726-325-664

MOTORYZACJA
Sprzedam Hondę Civic, rok
produkcji 2016 (październik),
nadwozie Hatchback 5DR, silnik 1,4 beznzyna I-VTEC 100
KM, pierwszy właściciel, samochód kupiony w salonie Honda, samochód serwisowany w
ASO Honda, komplet opon zimowych z felgami oryginalnymi Honda, przebieg 65000 km,
cena 45000 złotych.
Tel. 500-040-497
Sprzedam Mercedesa S klasa, CDI, long, 2008 rok - cena
52 tys.
Tel. 600-232-283
Sprzedam Fiata Sedici typu
SUV 1.6 16V 120KM, salon
02.2011, zadbany, serwisowany,
garażowany.
Tel. 692-319-209
AUTO-DANA-SKUP
Sprzedaż samochodów, złomowanie, laweta również
stare motocykle
Tel. 667-551-729
Belki do relingów pod bagażnik (Box), oryginalne Audi A4,
sprzedam niedrogo.
Tel. 512-267-363
KUPIĘ KAŻDE AUTO do
5 tys.
Tel. 537-435-362
Sprzedam różne części do komara, rometa i wleska 125.
Tel. 516-224-374

USŁUGI
Banery, ulotki, wizytówki
Przegląd Bełchatowski
ul. Wojska Polskiego 23a
e-mail:
biuro@activmedia.net.pl
Zapraszamy :
pon-pt, godz. 9-15
Tel. 790-40-45-99
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej i
ozonowanie.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55
Usługi ogólnobudowlane, docieplenia budynków, prace wykończeniowe , poddasza, glazura, terakota, tynki, gładzie,
sufity podwieszane.
Tel. 517-503-280

INNE

15

Uwaga!
Osoba będąca świadkiem
wypadku w sklepie E.Leclerc
- przyciśnięcie przez drzwi automatyczne w dniu 22.01.2020r.
co spowodowało złamanie
nogi, proszona jest o kontakt.
Pilnie!
Tel. 503-144-112

OGRÓD od A-ranżacji do Żywopłotu
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych. Zakładanie nowych
trawników,wymiana podłoża,rekultywacja terenu, wertykulacja i aranżacja, stzryżenie trawników i formownie żywopłotów. Przycinanie
drzew, nasadzenia roślin, nawożenie roślin,opryski, usuwanie kretowisk. Sprzątanie
ogrodów po zimie, wygrabianie liści i inne prace ogrodowe. W pięknym ogrodzie marzenia się rodzą i spełniają. Oferta skierowana do odbiorców indywidualnych, instytucji, firm, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280
FOTOWOLTAIKA- sprzedaż
i montaż kompletynych systemów fotowoltaicznych, doradztwo, dotacje, kredytowanie.
www.elion.pl
Tel. 600-720-740
WĘGIEL BEŁCHATÓW:
EKOGROSZEK - 730 zł/tona,
GROSZEK - 830 zł/tona,
KOSTKA - 670 zł/tona.
Tel. 505 400 449
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

EDUKACJA
Nauczyciel j. angielskiego i 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

KUPIĘ
Kupię Rometa 205 do remontu.
Tel. 605-821-581
Kupię Fiata 126 malucha w dobrym stanie.
Tel. 505-531-456
Kupię motorynkę w każdym
stanie lub oryginalne czesci do
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Szukam pracy na portiernii ,
stróżówce, posiadam II grupę
inwalidzką.
Tel. 516-315-592

Dam zlecenie podwykonawcom lub brygadom na prace
dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do pracy fachowców w/w zawodach.
Tel. 726-325-664, 698-308-180

Tartak WLG drewno kominko- niej oraz inny stary motorower
romet.
we i opałowe
Tel. 513-694-344
Nowy Świat 4B
Tel. 510-572-361
Kupię przyczepkę samochodową zarejestrowaną.
Usługi hydrauliczne, wymiaTel. 505-531-456
na grzejników w blokach
itp. Solidnie i terminowo.
Kupię tanio ciągnik Ursus URTel. 691-967-304
SUS C328, C330 lub C360
Tel. 690-464-345
Rusztowania elewacyjne (Pionart, Model-bal, kompatybilny
z systemem Layher). Montaż,
demontaż, wymiana w atrakycjnej cenie. Wynajem rusztowań warszawskich. Docieplenia i remonty.
Tel. 726-325-624, 698-308-081

Przegląd Bełchatowski

Sprzedam kocioł CO KWM
-SGR 19 kW, z zasobnikiem na
ekogroszek i podajnikiem ślimakowym.
Kocioł spełnia wymagania normy PN-EN 303-5.
Stan b. dobry. Aktualnie jeszcze pracuje, czekam na kocioł
elektryczny.
Mogę wysłać zdjęcia. Cena
2.900 zł. Szczerców.
Tel. 503-170-222

Przyjmę pracownika do tartaku. Praca dorywcza.
Tel. 510-572-361

RO30MkwOieCtnJEia

tylko do

Ekogroszek 28 000 kJ
zł
780 zł
Ekogroszek 26 000 kJ 850
820 zł 750 zł

Bełchatów, ul. Przemysłowa 5
LUZEM

systemyogrodzeniowe

Nowoczesne
ogrodzenia posesyjne

„SHOWROOM”

400 m2 placu wystawowego

tel. 508 329 989

Bądź zawsze
NA BIEŻĄCO
870
zł
820
zł
WORKOWANY

900 zł

850 zł

LUZEM
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