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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. ADR Podstawowy, ADR cysterny
6. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
8. Rusztowania Budowlano- Montażowe,
9. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki - klasa
10. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA

GAZETA
BEZPŁATNA

codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
08.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
29.08.2020
25.09.2020
25.09.2020

Ile kosztuje odkrywka
Złoczew?
str. 9

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

Wielki remont szpitala
str. 8
zakończony

Przegląd Bełchatowski
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TARTAK W.L.G.

Starosta Waldemar Wyczachowski, Regionalna Izba
Gospodarcza w Bełchatowie i partnerzy zapraszają

DREWNO
26 kwietnia
2018 r. na

KOMINKOWE I OPAŁOWE
Nowy Swiat 4B
510 572 361
W programie pokazy, wystawa ﬁrm, wykłady ekspertów,
ﬁnał konkursu „Firma na medal” i loteria fantowa.
Udział w forum jest bezpłatny. Wstęp na wystawę ﬁrm
wolny dla wszystkich.
Miejsce: Bełchatów, hala widowiskowo-sportowa
Rejestracja i więcej informacji:
drzwi drewnianych
www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze
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Dwóch mieszkańców
osiedla Binków pozwało
spółkę.jako
Powód?
NaZespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
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zaprosiło
do udziału
w
musi
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wypłacić
mieszkańcom
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odszkodowanie.
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wydarzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszeniu szkoły
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nie chodziło
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nowoczesne
kształcenie w branży elektronicznej i elektrycznej.

Mieszkańcy
Binkowa
pozwali
Minister wyróżniła
Wod-Kan za smród na osiedlu
szkołę z Bełchatowa

PRODUCENT

wewnętrznych i zewnętrznych

[ PROMOCJA ]

kupisz drzwi zewnętrzne lub
wewnętrzne
Ocieplenia Pianką
Poddasza w każdym wymiarze
&
i kolorze
Posadzki Anhydrytowe
www.masterpur.pl

fot. belchatow.pl

drzwi zewnętrzne już od 2500 zł z montażem

Przegląd Bełchatowski
www.ogloszeniabelchatow.pl

Robert Jędrzejczyk Had Imperium

110 | tel. 44 635 93 48, 601 268 176
tel:Piłsudskiego
536-860-730
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Spij i Snij

Sleep & dreaM
materace, elegancka pościel
kołdry, poduszki, poszewki
prześcieradła, narzuty, koce
ręczniki, ściereczki, obrusy, serwety
wyprawki dla niemowląt
świece i elementy dekoracyjne

duzy wybór i atrakcyjne ceny

Bełchatów,
ul. Czyżewskiego
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Michał Bajor w Bełchatowie

Mieszkańcy, którzy pobudowali swoje domy na obrzeżach Bełchatowa, a
także w okolicy Zawad i Dobrzelowa, dowiedzieli się, że na jednej z sąsiednich działek ma powstać kurza ferma. Do gminy Bełchatów traﬁło pismo, w
którym inwestycji sprzeciwiło się blisko 200 osób. Gmina zapewnia, że chodzi o budynek gospodarczy i niewielką domową hodowlę 150 kur. Protestujący twierdzą, że liczba drobiu została znacznie zmniejszona dopiero, gdy
pomysłowi sprzeciwili się mieszkańcy. Na takie rozwiązanie też jednak się
nie zgadzają.
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Salon Firmowy

BRAMY
OKNA
ROLETY
ul. Czapliniecka 32
tel. 503-172-308

Protestują przeciwko hodowli
kur na obrzeżach miasta
cją w tej sprawie, to okazało się,
że właściciel działki, na której
ferma ma powstać, złożył wniosek o zmniejszenie liczby drobiu w planowanym budynku do
150 kur.
- Być może sprzeciw mieszkańców sprawił, że liczbę
zmniejszono. Ale dla nas takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące, bo kto policzy te
150 kur i nie sprawdzi, czy nie
będzie ich więcej. Tyle drobiu
na pewno nie jest hodowane na
własne potrzeby – mówi jedna z
okolicznych mieszkanek.

- Ludzie wyprowadzali się
na obrzeża, aby mieć ciszę i

OKNA
RABATU

WOLNE TERMINY NA ROK 2020!

KOMPLEKSOWE
USLUGI
-

BRUKARSKIE

PROJEKT
GRATIS

Przegląd Bełchatowski

O pomyśle budowy kurzej
fermy mieszkańcy dowiedzieli
się na początku lipca, podczas
jednego z zebrań w Zawadach,
na którym byli obecni przedstawiciele władz gminy. Wówczas wyszło na jaw, że na jednej z działek pomiędzy Dobrzelowem a granicą miasta, mieszkaniec chce postawić budynek,
w którym planuje hodowlę kur,
kaczek, indyków i gęsi. Ogólnie chodziło nawet o około 1000
sztuk drobiu. Zaskoczeni i zbulwersowani mieszkańcy postanowili pomysłowi się sprzeciwić, bo jak mówią, nie po to wyprowadzali się na obrzeża miasta, aby „za płotem mieć kurzą
fermę”.

Do Urzędu Gminy Bełchatów, a także do starostwa, trafiły już pisma z podpisami mieszkańców, którzy sprzeciwiają się
spokój, a teraz dowiadujemy
inwestycji. Jak do całej sprawy
się, że ma powstać kurza ferma.
Przeniosłem się z osiedla, aby odnosi się gmina Bełchatów?
nie wąchać smrodu z oczysz- Jak się dowiedzieliśmy, do urzęczalni, to teraz będą zapachy z du wpłynął wniosek o wydanie
fermy kur? Nie chcemy się na to decyzji o "warunkach zabudowy
zgodzić – mówi jeden z miesz- w zabudowie zagrodowej". We
wniosku wskazano, że powstać
kańców.
tam miałby dom oraz budynek
Przeprowadzono
zbiórkę gospodarczy dla maksymalnie
podpisów pod protestem prze- 150 kur.
ciwko budowie fermy. Pod petycją podpisało się ponad 170
- Procedowanie w tej spraosób, mieszkających w bliskim
wie jest na bardzo wczesnym
sąsiedztwie planowanej inweetapie. Trzeba zaznaczyć, że
stycji. To m.in. mieszkańcy Zaprzy takim przedsięwzięciu jak
wad, Dobrzelowa, a także ulic:
Pabianickiej, Stalowej, Sadowej to na działce w Zawadach, nie
jest wymagana decyzja środoi Murowanej.
wiskowa, gdyż ani potencjalGdy jedna z inicjatorek pro- nie, ani znacząco nie oddziałuje
testu poszła do urzędu zapo- ono na środowisko – informuje
znać się z gminną dokumenta- Urząd Gminy Bełchatów. 

HITY
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UMOW SIE NA

BEZPLATNA
,
WYCENE,

603 565 647

ul. Piłsudskiego 94
nr 14/2020 (280)  24.07.2020 r.

4

Związki zawodowe z kopalni i elektrowni po raz kolejny zorganizowały pikietę pod siedzibą koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Pracownicy kopalni i elektrowni domagają się decyzji w sprawie budowy odkrywki Złoczew, a także
sprzeciwiają wobec planów wydzielenia zakładów z PGE.

Transparenty, trąbki i okrzyki pod siedzibą PGE GiEK.
Górnicy i energetycy znów przypomnieli o Złoczewie!

nr 14/2020 (280)  24.07.2020 r.

Przegląd Bełchatowski

Pod siedzibą koncernu PGE
GiEK przy ulicy Węglowej zebrało się około 150 osób. Na protest
przyszło pewnie by więcej, jednak ze względu na pandemię i
obowiązujące przepisy dotyczące
zgromadzeń, tylko tyle osób mogło wziąć udział w demonstracji.
Warto przypomnieć, że to kolejna
w ciągu zaledwie tygodnia akcja
związkowców pod siedzibą spółki. Niedawno protestowali związkowcy z Porozumienia Związków
Zawodowych „Miedza” i Federacji
Związków Zawodowych GK PGE
wraz z organizacjami z Turowa.
Tym razem przy ulicy Węglowej
pojawiły się wszystkie organizacje
związkowe działające w kopalni i
elektrowni Bełchatów.
Postulaty związkowców wciąż
się nie zmieniają. Górnicy i energetycy domagają się koncesji i budowy odkrywki Złoczew, bo jak
przekonują, tylko ta inwestycja
pozwoli utrzymać miejsca pracy
w regionie. Protestujący po raz
kolejny głośno dali do zrozumienia, że są przeciwni pomysłom
wydzielenia kopalni i elektrowni
z PGE.
- Konotacje polityczne nigdy nam nie były potrzebne i nie
będą potrzebne. Cały czas mówimy i mówić będziemy o obronie
miejsc pracy (...) Obojętnie czy to
będzie elektrownia Bełchatów czy
kopalnia, albo też podmioty, które funkcjonują na rzecz jednej czy
drugiej firmy. W każdym momencie dawaliśmy dowody ku temu,

aby wskazać jakie są nasze intencje. Zależy nam na wszystkich, zarówno młodych, jak i tych starszych pracownikach – mówił Waldemar Lutkowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w KWB
Bełchatów.
Podkreślił, że związkowcy walczą przede wszystkim o miejsca
pracy dla załogi, ale też chcą dbać
o bezpieczeństwo energetyczne
kraju.
- Świadomość pracowników
jest na tyle duża, że nie odważymy się myśleć inaczej, jak dla dobra ogólnonarodowego – powiedział Waldemar Lutkowski.

Adam Olejnik, szef MZZ
„Odkrywka” przypomniał, że
jest to historyczny protest,
bo w końcu razem w obronie
miejsc pracy stanęły razem
wszystkie organizacje związkowe z kopalni i elektrowni.
- Tutaj chodzi o przyszłość
nas, naszych dzieci i wnuków.
To szansa na przejście suchą
nogą przez transformację energetyczną. To zależy tylko od
dobrej woli rządu – od wydania
koncesji na Złoczew. Ta koncesja jest niezbędna nam pracownikom, ale także dla tego
regionu i zabezpieczenia Polski
w energię elektryczną – powiedział Adam Olejnik.

REKORDOWO NISKIE
STOPY PROCENTOWE!
Czy mam wiedzę, co dla mnie
oznaczają i jakie niosą za sobą ryzyka?
Stopa procentowa to cena, po
jakiej Banki sprzedają Nam pieniądze udzielając kredytu, a także
cena, po której pieniądze Bankom
w depozyt dajemy My, za które to
one Nam płacą.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu w historii, a
działania te miały na celu walkę ze
skutkami gospodarczymi epidemii
koronawirusa.

Ta obniżka jest bardzo dobrą
informacją dla osób, które posiadają kredyty hipoteczne, firmowe
oraz gotówkowe gdyż ich rata z
pewnością się obniżyła.
Rata kredytu hipotecznego w
wysokości 300.000,00 zł z okresem
kredytowania 30 lat obniżyła się
średnio o około 230 złotych a same
odsetki gdyby takie stopy obowiązywały przez cały okres kredytowania zmniejszyłyby się o ponad
80.000,00 zł.
Dla Klienta, który spłacał takie
zobowiązanie z wyższą ratą przed

obniżką stóp procentowych, jej obniżenie pozwala mu na dodatkowe oszczędności w budżecie domowym oraz znacząco zmniejsza
koszty odsetkowe kredytu.
W przypadku podniesienia stóp
procentowych do poprzedniego
poziomu, taki Klient wróci do wysokości raty, do której był już przyzwyczajony. Zmiana taka będzie więc
negatywna dla portfela Klienta ale
płacąc większą ratę był już na nią
wcześniej przygotowany. Frustracja jego nie będzie więc taka duża.
A co w przypadku, kiedy rata wzro-

Jak dodał, Unia Europejska narzuca „zielony ład” krajom
członkowskim i dlatego rząd chce
odejść od energetyki opartej na
węglu. Zaznaczył, że na wydzielenie kopalni i elektrowni z PGE
zgody nie będzie. Odniósł się też
do polityki i starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja
Dudy.

pracy dla pracowników, dla ludzi,
którzy swoją przyszłość i nadzieje związali z tym regionem. Tutaj
zbudowaliśmy swoje domy, kupiliśmy mieszkania. Co z rozwojem
tego miasta i regionu? Czy to jest
skazanie ich na agonię?- mówiła
Katarzyna Daszkowska.

Katarzyna Daszkowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Elektrowni Bełchatów podkreśliła, że choć pikieta liczyła tylko 150 osób, to związkowcy reprezentują interesy tysięcy pracowników.
- W imieniu załogi pytamy decydentów: jeśli nie będzie odkrywki Złoczew, to co z miejscami

- To po co będzie się spotykał z górnikami i energetykami,
aby rozmawiać o tutejszych problemach. Zna się za to na masarstwie. Kiełbasę wyborczą do urzędu przywiózł, bon samorządowy
dał i pojechał. Dziś nie liczy się
nasza przyszłość, miejsca pracy,
ale walka dwóch tygrysów o władzę w Polsce – powiedział Andrzej
Nalepa. 

śnie Klientowi, który wcześniej nie
zdawał sobie sprawy, że to może
się zmienić? W jaki sposób została
przekazana mu informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej i czy
Klient taką informację zrozumiał?
Tutaj może pojawić się problem zaufania do systemu bankowego jak
w przypadku kredytów w CHF, kiedy Klienci w większości również nie
byli informowani o ryzyku, bądź ryzyko to był umniejszane.
Niskie stopy procentowe są dzisiaj obiektem debat ekonomistów,
członków Rady Polityki Pieniężnej jak i przedstawicieli Banków.
Banki mogą przez to znacząco obniżyć swoje zyski, a dostępność kredytów przy stopach procentowych
bliskich zeru, paradoksalnie się pogarsza a nie poprawia!

Cześć członków Rady Polityki
Pieniężnej uważa, że powinno się
stopniowo podwyższać stopy procentowe do poziomów sprzed obniżek, które bardzo dobrze i przez
wiele lat służyły bardzo dobrze gospodarce.
Co nakazywałaby wiedza i odpowiedzialność? Czy brać kredyt ze
zmienną, a może ze stałą stopą procentową? Czy można mówić tutaj o
utraconych korzyściach? A może o
wykorzystanej szansie? Czy mam odpowiednią wiedzę jako Klient żeby
mógł samodzielnie podjąć decyzję?
W tym dużym polu do dyskusji, przekazaniu własnego poglądu, doświadczenia i wiedzy opartej
na ponad 1500 transakcji, służę pomocą podczas niezobowiązującego spotkania.

Związkowcy odnieśli się w
swoich wystąpieniach do ostat- Nie czas na politykę? Ale nie niej wizyty w Bełchatowie preuda się od niej uciec. Ta polityka, miera Mateusza Morawieckiego,
to słowa pana prezydenta Dudy, który nie zgodził się na rozmowę
wypowiedziane pięć lat wcze- z organizacjami związkowymi.
śniej na uroczystościach Barbór- Bał się spotkać z nami, zaki – gdy mówił, że obejmie patronatem polskie górnictwo. Mówił, praszamy premiera od miesięcy,
że darzy szczególnym zaufaniem aby jasno przekazać mu, jak tutaj
pracowników naszych firm, spół- jest naprawdę w Bełchatowie. Nie
ek. I co? Wszystko zmieniło się to ma dialogu, żądamy spotkania z
od tego roku. Tak jak prezydent nami w Bełchatowie – powiedział
pamiętał o nas co roku, to w tym Czesław Maconko z „Sierpnia 80”
roku o nas zapomniał. Mógł przy- w KWB Bełchatowie.
jechać i powiedzieć normalne
Andrzej Nalepa, szef ZZPRC
przepraszam, że nie da pogrążyć
tego regionu. Pan prezydent po w Elektrowni Bełchatów stwierprostu do nas nie przyjechał. W dził z kolei, że premier widocznie
sprawie Bełchatowa musimy być nie zna się na energetyce i górnicrazem! - zwrócił się do protestu- twie i dlatego nie znalazł czasu na
spotkanie ze związkami.
jących Adam Olejnik.

Pon. - pt. : 9:00-17:00
Os. Marii Konopnickiej 5
97-400 Bełchatów
tel. 602 297 443
jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl
www.kancelariafindom.pl

Nie każdy wie, że w Bełchatowie powstało nowe studio modelowania sylwetki Pretty Woman. Klub jest czynny codziennie
już od 8.00 aż do 21.00, a w soboty od 8.00 do 14.00. Pretty Woman znajduje się w budynku przy gmachu sądu (ul. Okrzei 2)
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Klub Pretty Woman zaprasza na MODELOWANIE
sylwetki, zabiegi ODMŁADZAJĄCE oraz małe SPA

Zaletą HI-FU jest bezbolesne
odmłodzenie skóry, redukcja wiotkości skóry i likwidacja jej nadmiaru, z powodzeniem zlikwidujemy
za pomocą tego zabiegu wszystkie
zmarszczki, opadające policzki i pozbędziemy się drugiego podbródka. Wadą tego zabiegu jest jego
cena, ponieważ zazwyczaj trzeba
za niego zapłacić około 1.000 zł,
ale dobrą wiadomością jest to, że
w Pretty Woman wystarczy zainwestować na dziś jedynie 396 zł aby
wykonać ten zabieg na twarz.

Zaletą RF mikroigłowej jest to,
że bezpośrednio po zabiegu skóra staje się bardziej napięta, a w
kolejnych tygodniach skóra jest
jędrna i sprężysta, wypełniają się
zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu.
Wszystkie zabiegi są wykonywane przez dyplomowanego kosmetologa z doświadczeniem, który wykonuje je bardzo starannie z
wykorzystaniem nowych certyfikowanych urządzeń.
A co jeśli przychodząca klientka ma problem ze zwiotczałą, obwisłą skórą a może ma rozstępy?
Zabieg endermologii powinien załatwić sprawę. Jest to masaż podciśnieniowy, który działa kojąco na
skórę oraz tkankę łączną. Zabieg
polega na bezbolesnym zaciąganiu skóry, masowaniu jej, a w kon-

sekwencji pobudzeniu głębokich
warstw skóry.
Jeśli marzysz o pozbyciu się
niepotrzebnego nadmiaru tkanki
tłuszczowej to naszym asem w rękawie jest zabieg zwany lipolizą ultradźwiękową, polegający na uderzeniu ultradźwiękiem w tkankę
tłuszczową, rozbiciu jej i wydaleniu
z organizmu. To urządzenie sprawi,
że już w to lato, dumnie pokażesz
swoje ciało na plaży.
Jeśli marzysz o miejscu, gdzie
poprawisz kondycję swojej skóry,
zadbasz o zdrowie, spalisz kalorie, a także odpoczniesz, koniecznie odwiedź Klub Pretty Woman.
Zajmiemy się Tobą profesjonalnie.
Dzięki nam, już niejedna kobieta odkryła swoje piękno, na nowo.

Serdecznie zapraszamy:
Zespół Klubu Pretty Woman
ul. Okrzei 2, Bełchatów
Czynne: pon-pt. 800-2100, sobota 800-1400
Odwiedź nas na FB: PrettyWomanKlub

Prawie 100 tys. zł. dla dwóch paraﬁi z powiatu
świątynia powstała w 1612
roku, a jej fundatorem był Mikołaj Koniecpolski – sędzia
ziemski sieradzki, ówczesny
właściciel dóbr kaszewickich.
Miała ona powstać w ramach
pokuty za porzucenie stanu
duchownego. Dotacja ma zoKolejne 16 tys. zł., trafiło stać przeznaczona na renodo kościoła pw. Świętej Trój- wacje pokrycia dachu kościocy w Kaszewicach. Tamtejsza ła. 
kończył się w 1844 roku. Parafia otrzymała dotację w wysokości 75 tys. zł. Pieniądze
mają zostać przeznaczone na
prace ratunkowe przy zabytkowym ołtarzu głównym w
kościele parafialnym.
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5 milionów złotych – tyle zarząd województwa Łódzkiego, przeznaczył w tym roku na ratowanie zabytków. Wśród 65 obiektów,
które znalazły się na liście dotacji, są dwa zabytki z powiatu bełchatowskiego. Proboszczowie z Kaszewic i Wygiełzowa odebrali już symboliczne czeki.

Obecny kościół w Wygiełzowie powstał pod koniec
XVII wieku, w roku 1796 – źródła podają, że został ufundowany przez ówczesnego właściciela Wygiełzowa, Celestyna Gorczyckiego. Świątynia
już po 30 latach wymagała
gruntownego remontu, który spowodowany był pochyleniem się jednej ze ścian, a za-

Przegląd Bełchatowski

Pretty Woman to miejsce, w
którym każda kobieta znajdzie coś
dla siebie. Przede wszystkim skupiamy się na modelowaniu sylwetki za pomocą ćwiczeń na specjalistycznych urządzeniach oraz
za pomocą nowoczesnych zabiegów. Ponadto dla kobiet chcących
zatrzymać czas, dla swojej urody,
mamy w ofercie zabiegi na twarz
mające na celu opóźnianie procesów starzenia się skóry. W końcu
dla kobiet, które chcą się zrelak-

lanie kalorii i usuwanie toksyn z organizmu. Ulubionym urządzeniem
Klubowiczek jest vacu step – nasz
mistrz w walce z cellulitem oraz
tkanką tłuszczową. Kolejnym fantastycznym urządzeniem, które kochają kobiety są rollmasażery redukujące cellulit oraz poprawiające
kondycję skóry. Działają one na zasadzie masażu limfatycznego, który odbywa się na pomocą drewnianych tralek umocowanych na obrotowym bębnie. Największe zainteresowanie ma limfodrenaż wykonywany metodą pneumatyczną oraz elektrostymulacja czyli doskonała metoda stymulacji mięśni za pomocą impulsów elektrycznych. Niewątpliwym atutem Pretty
Woman są bardzo korzystne ceny,
sować po ciężkim dniu pracy pro- - karnet na 24 wejścia po 30 min.
ponujemy seans w SPA czyli w gro- można już mieć za 199 zł.
cie solnej i jacuzzi, wykonamy peKobiety, które chcą zatrzymać
eling całego ciała, a następnie maupływający czas dla swojej urosaż ciepłymi kamieniami.
dy mogą skorzystać z zabiegów na
Kobiety mające problem z nie- twarz, szyję i dekolt. Klub oferuje
chcianą tkanką tłuszczową mogą zabiegi HI-FU oraz radiofrekwencji
się jej pozbyć na wiele sposobów. mikroigłowej. Są to niechirurgiczne
Klub posiada dwie bieżnie vacu, w zabiegi liftingujące, pierwszy z nich
których dolna partia ciała jest za- wykorzystuje silnie skoncentrowamykana w szczelnej kapsule i po- ną wiązkę energii ultradźwiękowej, natomiast drugi zabieg wykowoduje czterokrotnie szybsze sparzystuje fale elektromagnetyczne o
częstotliwości fal radiowych.

PHU Bieniek Zbigniew
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Ośrodek przygotowań olimpijskich ma powstać w sąsiedztwie sztucznego kopalnianego jeziora na terenie KWB Bełchatów. Tereny pokopalniane
wokół odkrywki bełchatowskiej kopalni i 40 hektarów należących do gminy Kleszczów zostaną odpowiednio zagospodarowane. PGE i najbogatsza
gmina w Polsce podpisały w tej sprawie list intencyjny.

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

Jezioro w kopalnianej
odkrywce, a obok
niezwykły ośrodek

studio nowoczesnej protetyki
i stomatoLogii estetycznej
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
l protezy
bezkLamrtowe
PARAPETY

ROLETKI

l endodoncja
¯ALUZJE

l chirurgia
OGRODY ZIMOWE stomatoLogiczna

I ORAN¯ERIE

pełna diagnostyka
stomatologiczna

fot. PGE GiEK

Pantomograf 2D

97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl

POMIAR

Dêby Wolskie 23 NAPRAWA
kom. 502 039 143 MONTAŻ

Przegląd Bełchatowski

U KLIENTA

Zelów, ul. Sportowa 6
tel. 604 234 445
533 959 785
www.mar-plan.pl

TARTAK W.L.G.
DREWNO

KOMINKOWE I OPAŁOWE
Nowy Swiat 4B
510 572 361

Podpisany pomiędzy samorządem i PGE dokument zakłada współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych,
odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej gminy Kleszczów, która
opracowuje obecnie koncepcję
zagospodarowania gminnych
terenów o powierzchni 40 ha
oraz terenów pokopalnianych
przeznaczonych do rekultywacji. Ostatnio gminę Kleszczów
odwiedził prezes koncernu –
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www.elminowski.com

Elminowski
KAMIENIARSTWO
BLATY SCHODY PARAPETY POSADZKI

POMNIKI

C=60 M=45 Y=0 K=0

PROjEKT
I wIZUALIZACjA
w CENIE!
C=60 M=40
Y=0 K=55

Zdzieszulice Górne 47A
C=0 M=0 Y=0 K=100
tel. 515-965-654
SPIEKI KAMIENIE NATURALNE KONGLOMERATY

Wojciech Dąbrowski. Wspólnie z wójtem gminy Kleszczów
podpisali list intencyjny, który
dotyczy wzajemnego wsparcia
w procesie pozyskania dofinansowania i wspólnej pracy nad
rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku rekreacyjnosportowym, wodnym i leśnym
ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności.
Samorząd wspólnie z koncernem chcą wybudować... ośrodek przygotowań olimpijskich.
- Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu rozwoju sportu
i aktywności fizycznej, mające
na celu upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz
budowy ośrodka przygotowań
olimpijskich, paraolimpijskich
na rewitalizowanych terenach
pokopalnianych oraz uzyskania finansowania Projektu ze
środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi Sławomir Chojnowski, wójt Gminy
Kleszczów.
Opracowywana w gminie
koncepcja rozwoju infrastruktury służącej celom sportu i rekreacji wpisuje się w rządowe
plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów sportowych dla sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami,
zapewnienia im optymalnych warunków treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w
igrzyskach olimpijskich oraz
paraolimpijskich.

- Naszą intencją jest prowadzenie rewitalizacji terenów
pokopalnianych w uzgodnieniu
z Gminą Kleszczów i w sposób
spójny z oczekiwaniami pracowników Grupy PGE, Strony Społecznej i lokalnych społeczności. Chcemy mieć udział
w tworzeniu nowych miejsc
pracy i rozwoju infrastruktury
sprzyjającej szeroko pojętemu
rozwojowi obszaru bełchatowskiego - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE
Polskiej Grupy Energetycznej.
Ośrodek przygotowań olimpijskich stanąłby w bezpośrednim sąsiedztwie sztucznego jeziora, w które za kilkadziesiąt
lat zamieni się Pole Bełchatów.
Przypomnijmy, że już od dłuższego czasu trwają prace przy
wypłycaniu odkrywki Bełchatów, która w przyszłości ma zamienić się w najgłębsze jezioro
w Polsce. Formowana jest linia
brzegowa, a także tereny pod
przyszłe plaże. Po zakończeniu
wydobycia węgla w jezioro ma
zamienić się również odkrywka
Szczerców. Napełnianie zbiorników wodą rozpocznie się po
2050 roku. Poziom lustra wody
będzie stopniowo podnoszony jednocześnie w Polu Bełchatów i w Polu Szczerców. Napełnianie wodami głębinowymi oraz powierzchniowymi potrwa... około 20 lat. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię
ok. 4000 hektarów, a ich maksymalna głębokość sięgnie ok. 170
metrów. Dla porównania głębokość Hańczy - najgłębszego jeziora w Polsce - wynosi nieco
ponad 100 metrów. 

Trwająca epidemia koronawirusa i zapowiadany kryzys gospodarczy nie będą miały wpływu na plany związane z Bawełnianką.
Inwestor zapewnia, że nic się nie zmieniło i wciąż trwają przygotowania do otwarcia nowego centrum handlowo-rozrywkowego w Bełchatowie. Na zakupy do drugiej bełchatowskiej galerii będziemy mogli udać się już 2021 roku.
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Czy pandemia wstrzyma otwarcie Bawełnianki?
nęła na plany otwarcia galerii w
Bełchatowie – mówi Wojciech
Biliński.

Wraz z pandemią koronawirusa i przepowiadanym kryzysem gospodarczym wśród
mieszkańców Bełchatowa narastały wątpliwości odnośnie
zapowiadanego otwarcia drugiej galerii w mieście. Słychać
było nawet plotki, że Bawełnianka w ogóle nie ruszy, bo
obecnie częściej słyszymy o zamykaniu sklepów, a nawet... samych galerii, tak jak to miało
miejsce w przypadku łódzkiej
Sukcesji. Okazuje się, że bełchatowianie… mogą spać spokojnie, bo wygląda na to, że koronawirus nie pokrzyżował planów otwarcia centrum handlowo-rozrywkowego na terenie
dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

Przypomnijmy, że w obiekcie ulokowanym na terenie
dawnych Bełchatowskich Zakładów
Przemysłu
Bawełnianego o łącznej powierzchni najmu wynoszącej blisko
22 tys. metrów kwadratowych
ma mieścić się ok. 100 sklepów
i punktów usługowych oraz
strefa rozrywki z kinem i klubem fitness.

nim czasie zakończył się również przegląd instalacji elektrycznej. Efektem było włączenie oświetlenia na terenie całej
galerii. Potężny obiekt rozświetliły setki świetlówek, światłem
rozbłysło również logo Bawełnianki.

Obiekt jest w trakcie przeglądów węzłów sanitarnych i
przeciwpożarowych. W ostat-

- Musieliśmy sprawdzić czy
wszystkie systemy działają –
mówi Wojciech Biliński.

W centrum handlowym planowane są również szeroko zakrojone prace budowlane. Przebudowane zostaną wnętrza,
które zyskają bardziej nowoczesny wystrój. Swój wygląd
zmienią również główne wejścia
do galerii, zarówno frontowe,
jak i tylne.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami „Bawełnian-

ka” będzie podzielona na część
usługową i rozrywką. Planowane jest m.in. powstanie restauracji, sal fitness czy kina. W jakich sklepach będzie można robić zakupy w nowym centrum
handlowo-rozrywkowym?
- Jest zbyt wcześnie, aby
zdradzać szczegóły, ale mogę
zapewnić, że obecna sytuacja
związana z pandemią nie wpły-

Przegląd Bełchatowski

- Wszystko przebiega zgodnie z planem. Mam tutaj na myśli zarówno prace wewnątrz
obiektu, jak i sam proces komercjalizacji, który również
systematycznie postępuje –
mówi Wojciech Biliński, manager galerii Bawełnianka.

Kiedy zatem będziemy mogli udać się do drugiej bełchatowskiej galerii? Z uzyskanych
informacji wynika, że wciąż realną datą jest 2021 rok. Pokrywa się to z zapowiedziami firmy doradczej "Cushman&Wakefield", która została wyłącznym agentem komercjalizującym „Bawełniankę”. Jesienią
ubiegłego roku deklarowała, że
otwarcie obiektu odbędzie się
w pierwszej połowie 2021 roku.
O bardziej precyzyjnym terminie inwestor, jak zapewnia, powinien poinformować w ciągu
kilku najbliższych miesięcy. 
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Wielki remont w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie dobiegł końca. Podczas trwającej blisko dwa lata inwestycji, zmodernizowane zostały m.in. sale operacyjne,oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a także główny blok operacyjny. Koszt to ponad 33 mln zł.

Zakończył się największy remont
w historii bełchatowskiego szpitala

Przegląd Bełchatowski

wiecie, poza stolicą województwa. Niestety w ostatnich czasach tak się stało, że koncentracja kapitału, fachowców jest w
stolicach województw - i to dotyczy nie tylko łódzkiego. Gdyby nie ten remont, gdyby nie te
nakłady naprawdę z wieloma oddziałami musielibyśmy się pożegnać w kolejnym etapie tworzenia sieci szpitali, więc wszyscy
byliśmy w pewien sposób "na
musie" - mówił ówczesny wicemarszałek Dariusz Klimczak.

Bełchatowski szpital stał się
jedną z najnowocześniejszych
placówek medycznych w kraju.
Wszystko za sprawą największego w historii placówki remontu.
Szpital został też doposażony w
nowoczesny sprzęt. Prace związane z inwestycją ruszyły w 2018

roku, a rozpoczęły się na salach
zabiegowo – operacyjnych na
oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, następnym krokiem była modernizacja głównego bloku operacyjnego. Zdaniem ówczesnego wicemarszałka województwa łódzkiego, gdy-

9,3 mln zł. Co trafiło do bełchatowskiego szpitala?

Sprzęt zakupiony na oddział
anestezjologii i intensywnej terapii to m.in. kardiomonitory,
sprzęt do bezpośredniego monitorowania pacjenta, defibrylatory, systemy ogrzewania pacjenta, stół operacyjny przezierny,
diatermia - koagulacja, przyłóżkowy aparat RTG, respiratory,
aparat do terapii nerkozastępczej, bronchofiberoskop, ramię
C, aparaty do znieczulenia. Z koJakie prace wykonano w lei na odrestaurowane bloki opeszpitalu? Modernizacja zosta- racyjne trafiły m.in. wiertarki orła podzielona aż na cztery eta- topedyczne, stoły i lampy operapy: modernizacja sali operacyj- cyjne, lampy czołowe,diatermie
nej oddziału chirurgicznego dla chirurgiczne,ultrasonograf, radzieci, a następnie sali operacyj- miona C, zestaw do laparoskonej oddziału otorynolaryngolo- pii, sprzęt do laparoskopowych
gicznego, utworzenie 16-łóżko- zabiegów urologicznych,
by nie ten remont, część oddzia- wego oddziału anestozjologii i
łów mogłaby zostać zamknięta.
Cała inwestycja kosztowała
intensywnej terapii, a na koniec
modernizacja głównego bloku 33.4 mln zł z czego aż 26,5 mln zł
- Remont był niezbędny, w operacyjnego szpitala.
to unijne dofinansowanie. Pozotym szpitalu znajdują się bostałą kwotę czyli 7,4 mln zł przewiem takie oddziały, których nie
Całość prac budowlanych kazał Samorząd Województwa
znajdziemy w żadnej innej innej kosztowała 23,7 mln zł, zakupio- Łódzkiego. 
placówce, w żadnym innym po- no też sprzęt o łącznej wartości
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Szacunkowy koszt budowy odkrywki Złoczew to około 15 miliardów złotych. Prezes PGE potwierdza tę kwotę, ale przyznaje,
że może ona się jeszcze zmienić, a w sprawie tej inwestycji trwają analizy ﬁnansowe. Spółka wciąż czeka też na koncesję. Protestujący górnicy zapowiadają, że nową kopalnię mogliby... wybudować o połowę taniej, bo mają potrzebny sprzęt, technologie i umiejętności.

Z każdym kolejnym miesiącem maleje wiara górników i
energetyków z Bełchatowa w budowę nowej kopalni w Złoczewie,
która mogłaby przedłużyć działanie bełchatowskiej elektrowni,
a także zapewnić miejsca pracy.
PGE GiEK wciąż nie otrzymało koncesji na wydobycie węgla,
a dyrektorzy i prezesi jak mantrę wciąż powtarzają formułkę o
„analizach finansowych i warunkach otoczenia rynkowego”. Coraz częściej mówi się, że budowa
nowej kopalni nie opłaca się ze
względu na duże koszty, ale też i
ogromne kwoty, jakie PGE musi
płacić za emisję CO2.
Ostatnio ujawniono, że szacunkowy koszt budowy nowej
odkrywki w okolicach Złoczewa
to około 15 miliardów złotych.
Potwierdził to sam prezes PGE
podczas wizyty w Bełchatowie.

Przegląd Bełchatowski

- Analizujemy tę kwotę, padała ona rzeczywiście w kontekście
Złoczewa, ale to się zmienia, bo
sytuacja jest dynamiczna. Zmieniają się koszty wykonawstwa czy
otoczenie gospodarcze – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes
Polskiej Grupy Energetycznej.

– powiedział Leszek Skowronek,
przewodniczący „Sierpnia 80” z
KWB Bełchatów, podczas pikiety związkowców pod siedzibą
PGE GiEK w Bełchatowie.

wanie węgla otrzymała w 1997
roku. Pięć lat później pracę w
odkrywce rozpoczął pierwszy
układ KTZ. Natomiast wydobycie pierwszej tony węgla w odkrywce Szczerców nastąpiło 17
Zdaniem górników kopalnia sierpnia 2009 roku. Jednak ówposiada wystarczający sprzęt i czesna sytuacja w przypadku
technologie, aby podołać temu Pola Szczerców znacząco różwyzwaniu, które nie musi wcale niła się od złoczewskiego przykosztować aż 15 miliardów zło- padku. Wówczas KWB Bełchatych.
tów miała już plan techniczny
zagospodarowania złoża, wy- Zbudujemy to własnymi kupione grunty, na miejscu były
środkami. Mamy technologie, też maszyny górnicze i inne poludzi i maszyny, które będą tam trzebne urządzenia do pracy.
pracować. Chcemy tylko konce- W przypadku Złoczewa wciąż
sji i sobie poradzimy. Zbudowa- przed nami są prace przygotoliśmy Szczerców, dziś walczymy wawcze i górnicze czy też wyo Złoczew – powiedział Leszek kupienie gruntów. O uciekająSkowronek.
cy czas w przypadku nowej kopalni odkrywkowej zapytaliśmy
Dla porównania budowa od- kopalni tak wysoki koszt budoCoraz częściej pojawiają prezesa PGE.
danej w 2009 roku odkrywki wy odkrywki Złoczew to „mit”. się jednak głosy, że na budoSzczerców kosztowała wówczas Ich zdaniem w rzeczywistości wę Złoczewa jest już niestety
- Na decyzję w sprawie odokoło miliarda dolarów, co w jest to o wiele mniej. Górnicy za późno. Warto przypomnieć, krywki nie jest za późno, czekaprzeliczeniu na złotówki wynio- pokusili się nawet o stwierdze- że nowa odkrywka miała być my w tej chwili na koncesję, ale
nie, że tegoroczne opłaty PGE naturalną następczynią wyga- prowadzimy również prace rówsło niespełna 4 mld złotych.
za emisję CO2… starczyłyby na szanego złoża w Szczercowie, noległe. Sytuacja w tej chwiSzokująco w zestawieniu z nową odkrywkę.
gdzie według szacunków wę- li jest jednak dynamiczna, takplanami finansowymi odnośnie
gla wystarczy do ok. 2036 roku, że decyzje zapadną, jak będzie- Szacunek jest taki, że za a ostatnio mówi się nawet już my mieli pełne dane. Czekamy
budowy nowej kopalni w Złoczewie wypadają koszty emisji CO2. CO2 w tym roku zapłacimy wię- o 2032 roku. Łatwo więc poli- na politykę energetyczną kraju
Prezes PGE przypomniał, że cej niż kosztuje budowa odkryw- czyć, że do ewentualnego uru- do 2040 roku, to będzie też despółka w tym roku będzie musia- ki Złoczew rozłożona na kilka- chomienia nowej kopalni zosta- terminowało w pewien sposób,
ła zapłacić z tego tytułu aż 6 mi- naście lat. Właśnie o takich pie- ło ok. 12-15 lat. Dla porównania jak w tym kontekście Złoczew
liardów złotych i określił to jako niądzach mówimy. Jeśli nie by- uruchomienie odkrywki Szczer- ma funkcjonować i oczywiście
„niewyobrażalną kwotę”. Według łoby opłat za CO2, to spokojnie ców trwało… dokładnie 12 lat. cały kompleks Bełchatów – pozwiązkowców z bełchatowskiej byśmy sami zbudowali Złoczew Kopalnia koncesję na wydoby- wiedział Wojciech Dąbrowski.

Ile kosztuje odkrywka Złoczew?

9
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W trakcie pierwszych miesięcy pandemii drastycznie wzrosła ilość kierowców, którzy stracili prawo jazdy w związku
z przekroczeniem prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym. Dokumenty odebrano prawie 17 tysiącom kierowców w całym kraju, czyli blisko 40% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2019. Co ciekawe, największy
wzrost ilości wykroczeń odnotowano w województwie łódzkim, a powiat bełchatowski stanowi w nim bardzo mocny
wyjątek - policjanci wyjaśniają tą zagadkę.

Czy przez pandemię jeździmy bezpieczniej?
Pandemia i odosobnienie
niewątpliwie wpłynęły na codzienne funkcjonowanie wielu osób. Można by spodziewać
się, że przez domową izolację na drogach będzie spokojniej i bezpieczniej. Dane przygotowane przez rankomat.pl
wskazują jednak, że kierowcy skuszeni pustymi drogami
często nie stosowali się do panujących ograniczeń. Okazuje
się bowiem, że w ciągu pierwszych miesięcy pandemii, prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym straciło 16
946 kierowców w całym kraju,
czyli o 4 671 więcej niż w roku
kopolskie, gdzie uprawnienia
2019.
wstrzymano 1 329 kierowcom,
Jeśli chodzi o ilość, to na dalej pomorskie – tam prawniechlubnym pierwszym miej- ko odebrano 1 308 kierowcom.
scu jest woj. mazowieckie, Województwo łódzkie pod tym
gdzie dokumenty straciło aż względem znajduje się na 7
3 836 kierowców. Na drugiej miejscu z 1 149 przypadkami
pozycji znalazło się woj. wiel- utraty prawa jazdy.

gdzie ilość wykroczeń spadła o nik Wydziału Ruchu Drogowego
18,6% - 1 007 w 2020 do 1 239 w KPP Bełchatów, Marcin Kucner.
2019.
- Mała ilość zatrzymanych
Co ciekawe na drogach po- dokumentów wynika przede
wiatu bełchatowskiego sytuacja wszystkim z mniejszej ilości
wyglądała zdecydowanie lepiej. kontroli na drogach. FunkcjoOkazuje się, że bełchatowianie nariusze byli zaangażowani w
wyłamują się z wojewódzkich, a kontrolowanie osób przebywanawet ogólnopolskich statystyk, jących na kwarantannie, z tego
ilość zatrzymanych dokumen- powodu w tym okresie liczba
tów zmalała tu bowiem o po- kontroli drogowych spadła nanad połowę. W okresie od 01.03 wet o 40% - mówi szef drogówki.
do 31.05.2020 „przyłapano” 41
Okazuje się więc, że w czakierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudo- sie pandemii na drogach powiawanym o co najmniej 50 km/h. tu bełchatowskiego było bezDane z KPP Bełchatów wska- pieczniej, ale tylko na papierze.
zują, że w analogicznym okresie Można powiedzieć, że z racji zaZdecydowanie gorzej woje- w roku 2019, takich przypadków angażowania funkcjonariuszy w
wództwo łódzkie wypada w sta- było 92. Można więc wyciągnąć kontrolowanie osób przebywatystykach wzrostu ilości wykro- wniosek, że kierowcy na drogach jących na kwarantannie, kierowczeń. W porównaniu z rokiem powiatu bełchatowskiego wyka- cy dostali „pozwolenie” na nie2019 prawo jazdy straciło aż o zali się większą dozą rozsądku i co więcej samowolki, a przed186% więcej kierowców – 1149 w odpowiedzialności. Zdaniem po- stawione przez KPP Bełchatów
2020 do 401 w 2019. Najlepsza sy- licji, przyczyna jest jednak zgoła statystki mogą mijać się z realiatuacja jest w woj. dolnośląskim, inna - zagadkę wyjaśnił Naczel- mi. 

Przegląd Bełchatowski

Jeszcze tylko do końca tego roku, bełchatowianie, którzy wynajmują lokale komunalne mogą je wykupić za kilkanaście procent ich wartości. Zaoszczędzić można nawet kilkaset tysięcy złotych.

Wykup mieszkania z boniﬁkatą
Ceny mieszkań w Bełchatowie rosną coraz szybciej, obecnie za mkw trzeba zapłacić między 3,5 a 5,5 tys zł. Oznacza to, że
kupno lokalu o powierzchni 50
mkw to koszt ponad 200 tys zł.
Mieszkańcy, którzy zajmują
lokale komunalne mają jednak
szansę wykupić je za równowartość kilkunastu procent ich realnej wartości. Wszystko dzięki wprowadzonym przez miasto
bonifikatom. Ile osób będzie
mogło skorzystać z upustów?
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- Od 1997 do 2001 roku miasto przejmowało mieszkania za-

ich 1150. Do końca 2020 roku
najemcy mogą je wykupić za
ułamek ceny rynkowej – informuje magistrat.

kładowe od kopalni, elektrowni,
Zakładu Energetycznego, Stomilu, PKS-u czy PKP. Po uwol-

Na największą, bo aż 85 procentową bonifikatę mogą liczyć
osoby wynajmujące lokale komunalne os. 1000-lecia, Wolności, 1-go Maja, Żołnierzy POW,
Budowalnych oraz przy ul. Fabrycznej, Sienkiewicza, Lecha
i Marii Kaczyńskich oraz Czyżewskiego. Nieco mniej bo 80%
upustu miasto proponuje nanieniu rynku z przejętych wów- jemcą z os. Dolnośląskiego,
czas ok. 10 tys. mieszkań, do Przytorza, Okrzei oraz ul. Czasprzedaży obecnie pozostało plinieckiej, Kwiatowej i Pabia-

nickiej. Najniższa, bo 75% bonifikata została przewidziana dla
lokatorów na Binkowie. A jak
skorzystać z przygotowanego
przez miasto upustu?
- Procedura wykupu trwa
około 3 miesięcy. Aby skorzystać z bonifikaty należy w nieprzekraczalnym terminie do 31
grudnia br. złożyć wniosek o
wykup mieszkania. Następnie
rzeczoznawca ustali rzeczywistą wartość rynkową nieruchomości a magistrat wyliczy przysługujący upust. Po uiszczeniu należności pozostanie tylko
podpisanie umowy notarialnej
kupna – sprzedaży nieruchomości. Co ważne, transakcję można ostatecznie sfinalizować do
30 czerwca 2021 roku – informuje Urząd Miasta. 

PRODUCENT DRZWI
drewnianych

WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

Metal-Bud STOLARKA

Piłsudskiego 110 | tel. 44 635 93 48, 601 268 176

Mundurowi z Posterunku Policji w Ruścu ujęli
18 -latka, który dokonał kradzieży samochodu
marki Hyundai. Mężczyzna usłyszał już zarzuty – grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

PIjany 18 - latek
w skradzionym aucie

Z bełchatowskiego dworca będzie można dojechać do wielu europejskich miast. Do przewoźników zatrzymujących się przy ulicy
Czaplinieckiej dołączył jeden z największych w Europie przewoźników autokarowych - ﬁrma Sindbad. Pierwsze międzynarodowe
kursy przez Bełchatów już się odbyły. Do jakich miast będzie można dojechać autobusem z dworca przy ulicy Czaplinieckiej?

11

Z Bełchatowa po Europie

miał dokonać kolega obecnych
na miejscu mężczyzn. W pobliżu funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, przy którym ujawnili kluczyki od skradzionego hyundai – informuje
KPP Bełchatów.
Mężczyzna został już zatrzymany i trafił do aresztu. 18
-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz bez uprawnień. Odnaleziony pojazd wrócił już do właściciela. 

Nawet do kilkudziesięciu
miast w siedmiu europejskich
krajach będzie można podróżować z dworca przy ulicy Czaplinieckiej. Wszystko za sprawą
podpisanej umowy z jednym z
największych przewoźników w
Europie - firmą Sindbad. Jak
informuje magistrat, bełchatowianie będą mogli podróżować

Z Bełchatowa będzie można
dojechać np. do Niemiec – tutaj w grę wchodzą takie miasta
jak m.in. Frankfurt nad Menem,
Drezno, Monachium czy Kolonia. Podróżować z Bełchatowa
będzie można także do krajów
Beneluksu – w Holandii do Amsterdamu, Roterdamu czy Eindhoven, a w Belgii do Bruksem.in. do Niemiec, Francji czy li czy Antwerpii. Z francuskich
Holandii. Lista miast jest jed- miast dostępne dla podróżujących są m.in. Paryż, Lile, Nannak znacznie dłuższa.
tes, Grenoble czy Cannes, a w
Możliwość
bezpośrednie- Szwajcarii – Zurych czy Lozango połączenia autobusowego z na. Osoby planujące dalsze trasamego Bełchatowa do krajów sy z Bełchatowa mogą wybrać
Europy Zachodniej to z pew- się również do Włoch m.in. do
nością duże ułatwienie dla wie- Mediolanu, Werony, Rzymu czy
lu podróżnych – mówi Mario- Florencji. 

ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne
Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE

5000 zł

8%VAT
montaz

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
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BEZPIECZNE, INTELIGENTNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Przegląd Bełchatowski

Zgłoszenie o kradzieży samochodu hyundai, wraz z znajdującymi się w nim dokumentami wpłynęło do KPP Bełchatów w sobotę 18 lipca. Jak informują policjanci, natychmiast podjęto czynności, mające na celu ustaleniu sprawcy i
odnalezienie samochodu.
Już kilka godzin później
zgłaszająca zadzwoniła na policję, informując że skradziony
pojazd znajduje się w miejscowości Kluki, a obok niego stoi
trójka młodych mężczyzn.
- Pod wskazanym adresem
policjanci ustalili, że kradzieży

fot. belchatow.pl

la Czechowska, prezydent Bełchatowa.– Mamy nadzieję, że
kursy te będą cieszyć się zainteresowaniem ze strony naszych
mieszkańców – dodaje prezydent Czechowska.

Farmaceuta radzi
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Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

farmaceuta
farmaceutaradzi
radzi

Żelazo na Kolczasty
zmęczenie
Myszopłoch
- ulga dla Twoich nóg!

Myszopłoch kolczasty (łac.
Ruscus aculeatus) bardziej
znany pod nazwą ruszczyk kolczasty to roślina wywodząca się
z rejonu Morza Śródziemnego,
należy do rodziny szparagowatych i jest spokrewniony z konwalią majową. Obecnie ruszczyk występuje właściwie w całej Europie, w północnej Afryce
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liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

APTEKA MEDEST VIII

BEŁCHATÓW, ul. Pabianicka 8 | czynna: NON STOP 24h (również w niedziele i święta)

APTEKA MEDEST VII

ZELÓW ul. Poznańska 1a | czynna: pn.- wt., czw.- pt.: 830-1630, śr. 800 - 1600

apteka internetowa: e-medest.pl

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem, który został wykryty po raz pierwszy na terenie Polski. Etazen jest 60 razy silniejszy niż morﬁna, a jego zażycie może zakończyć się śmiercią. Na terenie Łodzi sprzedawany był w postaci szarego proszku i oferowany jako dopalacz.

Uwaga na nowy dopalacz!
60 razy mocniejszy od morﬁny

- Opioid ten jest szczególnie niebezpieczny ze względu
na jego właściwości toksyczne
oraz dużą siłę działania – przyjmuje się, że jest 60 razy mocniejszy niż morfina – informuje GIS.
Jakie objawy mają osoby po
zażyciu opioidów? To m.in. zaburzenia świadomości, ospałość, wąskie źrenice, zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie, zaburzenia oddechowe. GIS ostrzega, że zażycie
narkotyku może doprowadzić
do całkowitego zatrzymania
oddechu i śmierci.

Sanepid informuje też o
niebezpieczeństwie
związanym z użyciem nowych narkotyków, zwanych popularnie
„dopalaczami”.
- Produkty sprzedawane
jako tabletki, proszki, ziołowe
lub plastyczne mieszanki, jak
również liquidy do palenia czy
spraye, często zmieniają skład
i stężenie. Użytkownicy często
nie są świadomi jakie substancje spożywają, co powoduje
trudności w ratowaniu zdrowia
i życia przez służby medyczne
– czytamy w komunikacie GIS.

Prawo jazdy
stanie się zbędne?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego to inicjatywa
Ministerstwa Cyfryzacji i Infrastruktury, a ich celem jest
uproszczenie kontroli drogowych, zarówno dla kierowców,
jak i policjantów. Już teraz, nie
musimy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani dokumentu tożsamości. Już wkrótce, nie będziemy potrzebować
też prawa jazdy. Mowa oczywiście o samym dokumencie,
a nie uprawnieniach do kierowania pojazdami. Przypomnijmy, że aktualnie za jego brak,
w czasie kontroli zapłacimy 50
zł mandatu.

Jak więc funkcjonariusze
będą sprawdzać uprawnienia kierowców? Pierwsze kroki zostały poczynione już 1 lipca. Policjanci zyskali bowiem
bezpośredni dostęp do danych kierującego, dzięki czemu
będą mogli szybciej i sprawniej
zweryfikować niezbędne informacje. W systemie znajdą się
takie dane jak komunikat o zakazie lub cofnięciu uprawnień
czy upływie daty ważności dokumentu. W planach jest też
wprowadzenie elektronicznego prawa jazdy, które będzie
można wyświetlić chociażby
na ekranie smartfona. 

Dopiero groźba użycia paralizatora przez strażnika miejskiego zakończyła pościg za złodziejem po centrum Bełchatowa. Młody mężczyzna ukradł
ze sklepu koszyk z kosmetykami o wartości 1,4 tys. zł. Po krótkiej ucieczce
19-latek został zatrzymany na ulicy Witosa.

fot. belchatow.pl

Do zdarzenia doszło tuż
przed godz. 10. Strażnicy miejscy patrolujący ulicę Kościuszki zauważyli młodego mężczyznę biegnącego ze sklepowym
koszykiem w ręku. Natychmiast ruszyli w pościg za 19-latkiem, który uciekał w stronę ulicy Witosa. Po kilkuset metrach
gonitwy za złodziejem jeden ze
strażników zagroził użyciem
paralizatora. Dopiero wówczas
mężczyzna przestał dalej uciekać i został zatrzymany przez
funkcjonariuszy, którzy przekazali 19-latka policji. Pracownik drogerii oszacował wartość
skradzionych kosmetyków na
ok. 1450 zł. 

01.07-31.07.2020

2,09*

ŁACIATE Mleko
1 l 2% PET
2,09 zł/l

2,29*

MAŚLANKA Mrągowska
1 l naturalna 2,99 zł/l

ŁACIATA Śmietana
330 g 18%
6,94 zł/kg

3,99*
ŁACIATE Masło extra
200 g 19,95 zł/kg
* Oferta obowiązuje w wybranych sklepach Społem w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferowane ceny są maksymalnymi cenami sprzedaży.
Sklepy mają możliwość ich modyfikacji. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

2,99*

nr 14/2020 (280)  24.07.2020 r.

Pościg za złodziejem
w centrum Bełchatowa
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Nowy, bardzo niebezpieczny narkotyk, o nazwie Etazen
został wykryty po raz pierwszy
na terenie kraju. Okazuje się,
że groźna substancja pojawiła się w obiegu niedaleko Bełchatowa, bo w pobliskiej Łodzi, gdzie był oferowany jako
„dopalacz” w postaci szarego
proszku o wysokim natężeniu.
Przed narkotykiem ostrzega
Główny Inspektor Sanitarny.
Jak informuje, substancja jest
zamiennikiem heroiny lub fentanylu. Może również przybierać postać suszu do palenia,
liquidu do e-papierosa oraz
sprayu do nosa

Jeszcze w tym roku czekają nas zmiany w przepisach ruchu drogowego, które ułatwią życie kierowcom. Najgłośniejszą z nich, jest zniesienie
obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy w
momencie kontroli.
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NIERUCHOMOŚCI

Jubicena!
Jubicena!

5

59

1 opak.

MIĘSO MIELONE
WIEPRZOWOWOŁOWE
Łuków
400 g
cena za 1 kg = 13,98

199
1 szt.

PRZY ZAKUPIE 2 SZT.

ZOTTARELLA

Zott
125 g, mix rodzajów
1,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt
cena za 1 kg = 15,92
2,59 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.
cena za 1 kg = 20,72

599

KARMA DLA KOTA SHEBA/
SHEBA MINI

Mars

1 opak. 4 x 85 g/6 x 50 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 17,62/19,97

1899

Oferta ważna od 21.07 do 25.07.2020 r.

KAWA W KAPSUŁKACH
NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Nestlé

1 opak. 12 szt./16 szt.,

leclerc.pl

mix rodzajów
cena za 1 szt. = 1,58/1,19

foto.e-leclerc.pl

Sprzedam działkę
w Kielchinowie 44 ary dojazd drogą asfaltową.
Tel. 44 632-58-99
Sprzedam działkę w Bełchatowie przy ul. Brzozowej pow. 1440m2 z dwóch
stron droga dojazdowa,
bardzo ładna okolica otoczona lasem. Cena 140tys.
Działka ujęta w miejskim
planie zagospodorowania
przestrzennego.
Tel. 791-012-334

Sprzedam działkę Zdzieszulice
Górne, rolno-budowlane, 59arów.
Tel. 536-853-661
Sprzedam dom w centrum Bełchatowa obok hotelu Santin. Dostępne wszystkie media.
Tel. 607-887-626, 574-183-954

Sprzedam działkę 2200 m2 na
działce jest budynek mieszkaniowo gospodarczy działka jest w
Grabowstowie.
Tel. 508-627-868

Sprzedam dom w centrum Bełchatowa blisko Hotelu Santin,
wszystkie media.
Tel.502-647-570, 536-853-661

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. 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

Przegląd Bełchatowski

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 Lubaniec przy
stawach 0,5ha lub działkę Lubaniec 33ary.
Tel. 797-258-241

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

ul. Kolejowa 4

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

Mieszkanie do wynajęcia 48m2 I
piętro, os. Okrzei, po remoncie.
Tel. 666-518-808
Wynajmę lokal biurowy pow.
15m2 na piętrze, ul. Wojska Polskiego 23a naprzeciwko targowiska. Cena 500zł -mc
Tel. 508-214-230
Wynajmę nieruchomość 33ary w
miejscowości Kluki wraz z zabudowaniami (biuro i hale magazynowe) idealne miejsce pod działalność przedsiębiorczą.
Tel. 698-308-180

nadstawkami) + szafa oraz ława
rozkłaadana.
Tel. 509-253-089
Rozrzutnik jednosiodłowy.
Tel. 697-062-163
Homonto 29 cali na dużego konia.
Tel. 661-187-140

Biurko stan bdb szerokość
120cm Kolor: struktura drewna
-średni brąz, cena 50zł
Tel. 791-012-334
Sokowirówkę Philips mało używana. Cena 200zł do negocjacji.
Tel. 791-012-334

PRACA
Przyjmę do pracy przy remontach, pracach elewacyjnych, montażach rusztowań. Mile widziane doświadczenie i prawo jazdy
kat. B.
Tel. 698-308-180
INSTALATOR Fotowoltaiki,
Elektryk
Wymagania:
• doświadczenie przy montażu
instalacji fotowoltaicznych WARUNEK KONIECZNY
• uprawnienia SEP lub UD,
• prawo jazdy kat. B
Tel. 500-540-000

DEKARZ monter fotowoltaikai:
Wymagania: doświadczenie pracy
dekarza minimum rok, doświadczenie przy montażu instalacji foSprzedam działkę o pow. 35ar.
Solarium Super Turbo,
towoltaicznych - mile widziane,
Działka zadbana ze starym domnowe lampy.
uprawnienia SEP lub UDT (dodatkiem do remontu, prąd+woda. Miej- Tel. 536-853-661
kowy bonus, prawo jazdy kat. B
PHU Bieniek Zbigniew
scowość Zabłocie gm. Widawa.
Tel. 698-102-509
Segment pokojowy (3 elementy z Tel: 500-540-000

SPRZEDAM

ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl
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studio nowoczesnej protetyki
i stomatoLogii estetycznej
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)
l protezy
bezkLamrtowe
PARAPETY

ROLETKI

l endodoncja
¯ALUZJE

l chirurgia
OGRODY ZIMOWE stomatoLogiczna


Pantomograf 2D
I ORAN¯ERIE

pełna diagnostyka
stomatologiczna

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. ADR Podstawowy, ADR cysterny
6. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
7. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w Transporcie Drogowym
8. Rusztowania Budowlano- Montażowe,
9. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki - klasa
10. Koparki , Ładowarki - klasa PIERWSZA

codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
08.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
29.08.2020
25.09.2020
25.09.2020

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

97-400 Be³chatów, Pi³sudskiego 15
tel./fax. 44 635 07 39, e-mail:
bieniek6@o2.pl
biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej
Dêby Wolskie 23

Zatrudnie do pracy w Żabce na
stanowisko kasjer-sprzedawca. Praca na stałe. Wynagrodzenie podstawowa+premia wynikowa. Możliwość pracy w niedziele niehandlowe - 20zł netto/h. CV
prosze kierować na adres: dolata-anita@wp.pl
Zatrudnię szwaczkę z umiejętnością szycia na stebnówce i overloku, Bełchatów.
Tel. 795-158-749
Przyjmę pracownika do tartaku.
Praca dorywcza.
Tel. 510-572-361
Praca dla studentki w butiku
odzieżowym przy rynku.
Tel. 501-770-093
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobę starszą. Świadczę też indywidualne usługi sprzątania.
Tel. 667-510-340
Podejmę pracę przy zbiorach sezonowych owoców, opiece nad
dzieckiem lub sprzątaniu.
Tel. 516-437-814, 570-258-308
Dam zlecenie podwykonawcom
lub brygadom na prace dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do pracy fachowców w/w zawodach.
Tel. 726-325-664, 698-308-180

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

MOTORYZACJA
Sprzedam: Skoda Roomster
1,6cm, 2009rok, 183 tys, serwisowany.
Tel. 507-277-549
Sprzedam Lanosa, stan dobry,
rok produkcji 1999.
Tel. 518-557-600
Sprzedam Fiat Bravo rok
prod.2007, 1.9 Multijet 150KM kolor wiśniowy, alufelgi 18cali. Auto

Sprzedam Fiata Sedici typu SUV
1.6 16V 120KM, salon 02.2011,
zadbany, serwisowany, garażowany.
Tel. 692-319-209
Sprzedam Hyundaia Atosa
1.0 1999r. z gazem i hakiem
wbitym w dowód, 1800zl.
Proszę dzwonić po 15.
Tel. 791-223-715
AUTO-DANA-SKUP
Sprzedaż samochodów,
złomowanie, laweta
również stare motocykle
Tel. 667-551-729
Sprzedam felgi stalowe 16cali
5x112,skoda,vw,audi,270zl.
Tel 604-476-818
Sprzedam silnik do Mercedesa
190 2.0 diesel oraz inne części tj.
felgi, alufelgi.
Tel. 661-187-140
Sprzedam Forda Mondeo 2003r.
diesel, przebieg 250tys., kolor
czarny.
Tel. 661-187-140

USŁUGI
Pranie dywanów, tapicerki
meblowej/samochodowej
i ozonowanie.
Tel. 606-399-165,
44/632-45-55
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 spół-

dzielni mieszkaniowych.
Tel. 668-174-280
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

Kupię tanio ciągnik ursus C328
lub C330.
Tel. 505-531-456

TOWARZYSKIE
Klub Seniora „Pogodna Jesień”
posiada kilka wolnych miejsc na
wczasy w Ośrodku Wypoczynko-

wym „Słowińska Perła” w Rowach
w terminie 24.08.-07.09.2020r.
Więcej informacji pod numerem
telefonu.
Tel. 603-103-907, 604-126-316

15

Kolejne wydanie
7.08. Ogłoszenia
przyjmujemy do 04.08
do godz. 1500

FOTOWOLTAIKA- sprzedaż i
montaż kompletynych systemów
fotowoltaicznych, doradztwo, dotacje, kredytowanie.
www.elion.pl
Tel. 600-720-740
Mycie kostki brukowej

5zł/m2

Mycie elewacji
Mycie dachów
Tel. 886-338-458
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

EDUKACJA
Nauczyciel j. angielskiego j. niemieckiego oferuje: indywidualne korepetycje, regularne lekcje, konwersacje. Wszystkie poziomy nauki, w
tym również małe dzieci i maturzyści, osoby planujące wyjazd do pracy za granicę. Zapewniam indywidualne podejście do ucznia, profesjonalizm i dobrą cenę. Możliwość
dojazdu do ucznia.
Tel. 797-344-972

KUPIĘ
Kupię stary motorower romet motorynka komar ogar simson inne
lub same oryginalne części.
Tel. 505-531-456

Przegląd Bełchatowski

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

po wymianie olejów, ﬁltrów-serwisowany. Stan techniczny dobry.
Cena 10 500 zł-do negocjacji.
Tel. 516-743-338

Kupię działkę w Zelowie, Bełchatowie lub okolicach.
Tel. 513-694-344
Kupię Fiata 126 malucha lub oryginalne części do niego.
Tel. 505-531-456
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od 5 do 10%

RABATU
na cały asortyment

Al. Włókniarzy 30 | tel. 608 029 089 | meble-merkury.pl

asortym

10%
RABATU

NA WSZYSTKIE NAROŻNIKI

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

BEŁCHATÓW ul. Dąbrowskiego 6

Wydawca: Agencja Prasowo-Reklamowa „Activ Media”, ul. Wojska Polskiego 23a, 97-400 Bełchatów | tel: 790-404-599 | e-mail: przeglad@activmedia.net.pl

z gazetą

