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Firmy przy Kwiatowej
mają poważny problem
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ChCesz sprzedać, wynajać
,

dom lub mieszkanie?
ZADZWON DO NAS!
Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl
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bełchatów, Wojska Polskiego 27B
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Ważą się
losy strajku
w szpitalu
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ul. Przemysłowa 12a/13
97-400 Bełchatów
www.norbert-adr.pl

Najbliższe terminy szkoleń:
1.1.Kurs
Weryfi
kacja spawaczy
UDT/TÜV
Kursspawania,
spawania,
Weryfikacja
spawaczy
UDT/TÜV
2.2.Prawo
Kategorii:
C, C+E,
D, D+E
Prawojazdy
jazdy
Kategorii:
C, C+E,
D, D+E
3.3.Szkolenie
dla
kierowców
Zawodowych
(przewóz
rzeczy/osób)
Szkolenieokresowe
okresowe
dla
kierowców
Zawodowych
(przewóz
rzeczy/osób)
4.4.Kurs
Cysterny
KursADR
ADRPodstawy,
Podstawy,
Cysterny
5.5.Kwalifi
kacja wstępna
przyspieszona
dla kierowców
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
dla kierowców
6.6.Suwnice,
Podesty,
Wózki
widłowe,
Manitou,
Żurawie
(HDS)(HDS)
Suwnice,
Podesty,
Wózki
widłowe,
Manitou,
Żurawie
7. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki - klasa trzecia
Koparkoładowarki,
Koparki, -Ładowarki
klasa trzecia
8.7.Koparki
, Ładowarki, Spycharki
klasa PIERWSZA
Koparki,Ładowarki,
spycharki
- klasa PIERWSZA
9.8.Rusztowania
BudowlanoMontażowe
9. Rusztowania
BudowlanoMontażowe
10.
Certyfikat Kompetencji
Przewoźnika
w transporcie drogowym

10. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w transporcie drogowym

codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennielub
lubweekendy
weekendy
codziennie
24.09.2021
24.09.2021
10.09.2021
15.10.2021
03.09.2021
01.10.2021
10.09.2021
22.10.2021
10.09.2021
22.10.2021
11.09.2021
09.10.2021
24.09.2021
22.10.2021

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

Tragiczny bilans
wakacji na drogach
www.otomed.org

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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KURIER
BTL

536 478 061

os. Dolnośląskie 148E

PRZESYŁKI KRAJOWE
I ZAGRANICZNE
*i inne...

Załoga Betransu, spółki zależnej PGE, nie otrzymała drugiej części podwyżek, które obiecano po zakończonym wiosną strajku. Rozmowy przeciągają się, a pracownicy powoli tracą cierpliwość.

Co dalej z podwyżkami
dla załogi Betransu?
PHU Bieniek Zbigniew

MECHANIKA
POJAZDOWA
Przy zakupie oleju i ﬁltra

WYMIANA GRATIS!

naprawy głóWne oraz bieżąCE
WULKANIZACJA
DIAGNOSTYKA

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne KOMPUTEROWA
i wewnêtrzne)
UKŁADY
HAMULCOWE
I ZAWIESZENIA
PARAPETY

ROLETKI


Marcin
Andryszczyk,
Bełchatów, Zawady 41c
OGRODY
ZIMOWE

¯ALUZJE


tel. 728 436 380

I ORAN¯ERIE

SALON
PŁYTEK
ceramicznych i gresowych
Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

ul. Wojska Polskiego 147A
tel. 535 448 610

Do strajku w spółce zależnej PGE doszło na przełomie
marca i kwietnia. Załoga przestała pracować, bo władze spółki nie zgodziły się na podwyżki pensji. Pracownicy protestowali aż przez 12 dni, a w szczytowym momencie strajkowało ok. 70-80 proc. załogi. Protest zakończył się podpisanym
porozumieniem, które gwarantowało załodze średnio po 150
zł podwyżki brutto od 1 kwietnia. To była jednak tylko część
obiecanego wzrostu wynagrodzeń. Związkowcy zawarli bowiem z pracodawcą porozumienie mówiące o tym, że do końca
czerwca zostanie uzgodniona
wysokość drugiej części podwyżek. Te miały wejść w życie od 1
września.

kostka brukowa
•
płyty tarasowe
ogrodzenia betonowe
•
obrzeza przemysłowe i dekoracyjne
odwodnienia kanalizacyjne i rury PCV
cement, piach i kruszywa dekoracyjne

TEL. 603 565 647

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

•
•
•
•
•
•

gą połowę sierpnia, tłumacząc
to trudną sytuacją finansową
spółki. Niestety, choć mamy już
pierwsze dni września, załoga
obiecanych podwyżek wciąż nie
zobaczyła. Kolejne spotkanie
związkowców z władzami spółki ma odbyć się do 20 września.

Jeżeli wkrótce nie osiągniemy
porozumienia, to czeka nas kolejny spór zbiorowy albo sprawa w sądzie – mówi Cezary Stasiak.

Na podwyżki czeka w sumie 1340 zatrudnionych w Betransie. Związkowcy żądają od
- Negocjacje idą bardzo pracodawcy 200 zł brutto podopornie, pracodawca przyzna- wyżki dla każdego pracownika.
je, że nie jest w stanie wywiązać
To jednak nie wszystko. Okazusię z porozumienia i wciąż tłuje się, że pracownicy nie otrzymaczy to trudną sytuacją spółmali jeszcze zaległego wynagroki – mówi Cezary Stasiak, przedzenia za dni strajkowe. Średwodniczący Związku Zawodonio wychodzi to po ok. 240 zł
wego „Solidarność ‘80”.
brutto na osobę. WynagrodzeTo ta organizacja zorganizo- nie za czas strajku będzie różwała strajk w spółce. Teraz gro- ne dla poszczególnych pracowzi kolejnym sporem zbiorowym ników, bo niektórzy brali udział
lub pozwem sądowym wobec w strajku tylko przez kilka dni,
a inni przez cały okres trwania
pracodawcy.
protestu. Łącznie wypłata za
Negocjacje na przełomie
czerwca i lipca nie przyniosły
– Porozumienie ze stroną dni strajku dla załogi to, według
rezultatu. Pracodawca poprosił społeczną to jest akt prawny, a szacunków związkowców, koszt
o przełożenie rozmów na dru- nie jakiś tam świstek papieru. około 1 mln zł. 

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ
I GALANTERII BUDOWLANEJ
.
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Przegląd Bełchatowski

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

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

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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Wojewoda łódzki chce zmiany granicy gminy Kleszczów. Wniosek w tej
sprawie został złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Część terenów miałaby zostać przyłączona do gminy Bełchatów. Władze
województwa mówią o „zmniejszeniu niesprawiedliwości” w podziale dochodów z podatków płaconych przez elektrownię i kopalnię.

Kleszczów może stracić
pieniądze z PGE
fot. PGE GiEK

Władze
województwa
stwierdziły, że gmina Kleszczów
jest obecnie największym beneficjentem podatków od nieruchomości, CIT, PIT i opłat eksploatacyjnych wynikających z
prawa górniczego i geologicznego. Wówczas, pomimo wniosku Gminy Bełchatów o zmianę granic kosztem Kleszczowa w 2019 r. rząd nie podjął takiej decyzji. Najbogatsza gmina
w Polsce zobowiązała się wówczas do stworzenia na poziomie
lokalnym mechanizmu sprawiedliwego podziału dochodów na
rzecz innych gmin.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wojewody przez MSWiA, rady obu
Jak udało się ustalić, dru- gmin powinny przedstawić w
gie podejście do zmiany granic terminie 3 miesięcy swoje staKleszczowa, to ciąg dalszy wal- nowiska, które mogą być wzboki parlamentarzystki z Bełcha- gacone o konsultacje społecztowa o oddzielenie części gmi- ne. Minister Spraw Wewnętrzny Kleszczów i włączenie jej do nych i Administracji może zagm. Bełchatów. Nieoficjalnie rekomendować zmianę granic
mówi się, że to właśnie Małgo- gmin Radzie Ministrów, która
rzata Janowska mocno lobbo- ewentualnie może zdecydować
wała u władz województwa w w sprawie podziału administratej sprawie.
cyjnego. 
Te argumentują, że gmina
Bełchatów ponosi koszty funkcjonowania kopalni oraz elektrowni w zbliżonym stopniu
jak gmina Kleszczów. Poziom
wód gruntowych na jej terenie
jest niższy przez istnienie pobliskiej odkrywki węgla brunatnego. Urząd powołał się również
na orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego z 2003r., które mówi o tym, że zmian granic
administracyjnych można dokonywać, gdy przemawiają za
tym względy gospodarcze, społeczne i kulturowe. Takie przesłanki, zdaniem wojewody, dotyczą gmin Kleszczów i Bełchatów.

ręcznie robione świece, wstążki,
brokat na wagę, farby, upominki
os. Dolnośląskie 148E, tel. 536 478 061

MATERIAŁY BUDOWLANE
ul. Czapliniecka 145
97-400 Bełchatów
tel. 661-466-620, 44 632-74-73

 DREWNO BUDOWLANE i KOMINKOWE
 ZIEMIA OGRODOWA, PIACH, KRUSZYWA
 SYSTEMY OGRODZEŃ NISKIE CENY
SEZONOWE RABATY
 EKO GROSZEK

BILETY NA

15.10.

godz. 17:00

Wojewoda łódzki przekonuje, że proponowane zmiany
uszczuplą budżet Gminy Kleszczów, lecz nadal pozostawią go
na poziomie dalece odbiegającym od średniej ogólnopolskiej.
- Nawet po proponowanych
zmianach dochód na jednego
mieszkańca będzie czterokrotnie wyższy niż w Mieście Stołecznym Warszawa – mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda
łódzki. - Gmina Bełchatów roz-

Bełchatów, Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. 1 Maja 61
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- Rząd, jak i jego przedstawiciel w terenie jakim jest wojewoda odpowiada za sprawiedliwy, zrównoważony rozwój regionów, subregionów, powiatów i gmin. W 2019 r. toczyła się
publiczna dyskusja dotycząca najbogatszej polskiej gminy:
Kleszczowa i sąsiedniej gminy
Bełchatów. Dyskusja dotyczyła sprawiedliwości podziału zarówno środków, jak i kosztów
związanych z istnieniem tak infrastruktury górniczej i energetycznej na terenie obu gmin– informuje biuro prasowe wojewody łódzkiego.

- Choć stosowana uchwała została w 2019 r. przyjęta nie
można mówić o wypełnieniu
tego zobowiązania. Fakt ten
stanowi podstawowy motyw
działania wojewody łódzkiego –
informuje biuro prasowe wojewody łódzkiego.

Wojewoda chce oddzielić
od gm. Kleszczów obręb Wola
Grzymalina, gdzie zlokalizowana jest Elektrownia Bełchatów.
To teren o powierzchni ponad
2 tys. hektarów. Według wyliczeń władz województwa obecnie dochód na mieszkańca w
gm. Kleszczów wynosi 29,8 tys.
zł, a w gm. Bełchatów 2,2 tys.
zł. Po zmianach dochód wynosiłby odpowiednio 17,6 tys. zł i
8 tys. zł.

HURTOWNIA
ARTYSTYCZNA
I RĘKODZIEŁO

Przegląd Bełchatowski

Po raz kolejny wraca temat
podziału gminy Kleszczów. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński złożył do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
wniosek o zmianę granicy gminy Kleszczów na rzecz gminy
Bełchatów. Według władz województwa, takie rozwiązanie ma
zaradzić „niesprawiedliwości”
w podziale strumienia ogromnych pieniędzy z PGE, jakie
płyną do regionu. Tym samym
niczym bumerang wraca temat
„rozbioru” bogatej gminy. Przypomnijmy, że z taką inicjatywą
w 2019 roku wyszła posłanka z
Bełchatowa – Małgorzata Janowska.

wija się dynamicznie i potrzebuje dodatkowych środków na
infrastrukturę czy rozwój szkolnictwa, dlatego moja propozycja wydaje się sprawiedliwa i
wprowadzająca harmonię społeczną na terenie powiatu – dodaje.
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Remont ulicy Kwiatowej trwa już od kilku miesięcy, a tempo prac pozostawia wiele do życzenia. Utrudnienia komunikacyjne to
tylko jeden z problemów. Powody do zmartwień mają okoliczni przedsiębiorcy, nad którymi zawisło widmo upadłości...

Remont Kwiatowej to dramat przedsiębiorców
Zależy nam, aby ta ważna z
punktu komunikacji w mieście
droga była wyremontowana w
ciągu kilku najbliższych miesięcy – mówił wiceprezydent, Dariusz Matyśkiewicz, gdy rozpoczynał się remont ulicy Kwiatowej. Realia są jednak niestety
nieco inne. Okoliczni mieszkańcy od samego początku narzekali, na ślimacze wręcz tempo
prowadzenia prac. Magistrat
z kolei zapewniał, że wszystko
jest w należytym porządku.

Przegląd Bełchatowski

Obecnie mija trzeci miesiąc od rozpoczęcia prac na
ul. Kwiatowej i choć w ostatnim czasie można zauważyć
postępy, co przyznają okoliczni przedsiębiorcy, to cała sytuacja wciąż stwarza sporo problemów. Poza tym najbardziej
oczywistym, czyli utrudnieniami komunikacyjnymi, to właśnie osoby, które prowadzą
– często od wielu lat – biznes
przy Kwiatowej, mają najwięcej obaw. Wszystko dlatego, że
problem z dojazdem, a nawet
pieszym dojściem do ich lokali spowodował, że od kilku miesięcy tracą klientów.

sta, nie przyniosło to jednak
żadnego efektu.

- Z Bełchatowem jestem
związany od lat 70. Natomiast
sam salon optyczny prowadzę
od ponad trzydziestu. W tym
momencie moje przychody są
mniejsze o około 70 proc. i muszę dokładać do biznesu. WyJednym z przedsiębior- trzymam jeszcze kilka miesięców prowadzących biznes przy cy, jednak nie wiem jak długo
ul. Kwiatowej jest pan Wik- – mówi przedsiębiorca.
tor, który od ponad 30 lat zajmuje się okularami bełchatoCo ciekawe, jeszcze w 2020
wian. Jak mówi, od rozpoczę- roku, miasto chwaliło się rzecia remontu, jego przychody mieślniczą działalnością pana
spadły o 70 proc., a jeśli sytu- Wiktora. Odbyła się wówczas
acja będzie się przedłużać, fir- akcja „Rzetelni Misterni”, któma może tego nie wytrzymać. ra miała na celu wsparcie lokalZ jego słów wynika też, że in- nych przedsiębiorców w czasie
terweniował w urzędzie mia- pandemii.
Bardzo często Klienci pytają mnie
o Nowy Polski Ład w zakresie zakupu
mieszkania bez wkładu własnego.
Z najnowszych komunikatów wynika, że ustawa gwarantująca mieszkanie bez wkładu własnego dla rodzin
do 40. roku życia ma być procedowana
już we wrześniu. Ministerstwo Rodziny
i polityki Społecznej zapowiada wejście
przepisów w IV kwartale 2021 roku.
Czy tak się stanie???
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elektroenergetycznej. Aktualnie rozwiązywane są wszystkie,
napotkane kolizje podczas prowadzonych robót — mówi wiceprezydent Bełchatowa, Dariusz
Matyśkiewicz.

Partia rządząca zadeklarowała, że
w ramach nowych propozycji zmian,
rozwiązane zostaną przeszkody w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych
przez młodych ludzi, które dotyczą wymogu posiadania pieniędzy na wkład
własny.
Na czym mają polegać zmiany:
1. Państwo, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, ma dać
Bankom gwarancję, na zabezpieczenie braku wkładu własnego przez Klienta do max 40% ceny i max do kwoty
100.000,00 zł przez okres 15 lat.
2. Nie trzeba będzie posiadać gotówki na wkład własny, wystarczy posiadanie zdolności kredytowej.
3. Program będzie skierowany do
osób w przedziale wiekowym 20 – 40 lat.
4. Zakup ma dotyczyć zarówno
rynku wtórnego jak i pierwotnego.

Na czym polegać ma gwarancja?
Gwarancja to instrument, w którym
gwarant (czyli w tym przypadku pośrednio
państwo) zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę (sumę gwarancji), gdy ziści się
określony warunek (np. kredytobiorca nie
spłaci kredytu). W razie kłopotów ze spłatą kredytu, gwarancja pokryje część jego
strat. Aby przeciwdziałać wzrostom cen
nieruchomości, mają zostać wprowadzo-

W podobnym tonie wypowiada się inna z osób, które
prowadzą biznes przy ul. Kwiatowej. Pracująca tam krawcowa twierdzi, że od początku remontu ma zdecydowanie mniej
klientów. Zauważa, że rozkopana droga oraz chodniki to problem zwłaszcza dla starszych
mieszkańców, którzy najzwyczajniej mają problem, by bezpiecznie po niej przejść. Również ona stwierdza, że ze strony
magistratu nie ma pomocy, czy
chociażby zainteresowania.
Przy ul. Kwiatowej funkcjonuje również piekarnia i cukiernia, która obecnie, podobnie
jak inni przedsiębiorcy zmaga
się z brakiem klientów. Również
w tym przypadku, problem roz-

począł się wraz z początkiem
prac remontowych. Właściciel
zaznacza, że utrzymuje punkt
tylko ze względu na pracowników, których nie chce zwalniać.

- Nie mniej jednak każdy z
takich wniosków rozpatrywany
jest indywidualnie — mówi KryO sprawę remontu ul. spina Rogowska, rzecznik praKwiatowej oraz sytuację dziasowy Urzędu Miasta w Bełchałających tam przedsiębiorców,
zapytaliśmy w bełchatowskim towie.
magistracie. Urzędnicy po raz
Przedsiębiorcom pozostakolejny zapewniają, że inwestycja realizowana jest zgodnie je więc czekać na koniec prac
z zaplanowanym harmonogra- związanych z remontem przy
mem — na jakim etapie są więc ul. Kwiatowej z nadzieją, że uda
prace?
im się wytrzymać okres zmniejszonych przychodów, czy wręcz
- Obecnie realizowane zadania obejmują wykonanie in- dokładania do biznesu. Przypostalacji wodnej, sanitarnej i mnijmy, że ostateczny termin
deszczowej, a także sieci wo- zakończenia inwestycji wyznadociągowej, ciepłowniczej oraz czono na czerwiec 2022 roku. 

ne limity cen metra kwadratowego mieszkania.
Kiedy wejdą proponowane zmiany,
czy będą one miały wpływ na ceny nieruchomości i jak przełoży się to na cenę kredytu hipotecznego?
O wszelkich zmianach będę na bieżąco informował.

Zapewnia przy tym, że wraz
z wykonawcą dołożą wszelkich
starań, aby zadanie zostało wykonane jak najszybciej. Jego
zdaniem, optymalnie byłoby,
gdyby udało się to zrobić jeszcze w tym roku, co może być
dobrą wiadomością dla działających przy Kwiatowej przedsiębiorców. Niestety, jak wynika
z wyjaśnień magistratu, samorząd nie posiada narzędzi prawnych do udzielania wsparcia finansowego osobom prowadzącym działalność gospodarczą
przy remontowanych ulicach.

Jarosław Fuzowski
tel. 602 297 443
Os. Marii Konopnickiej 5
jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl
www.kancelariafindom.pl

Do magistratu wpłynęła skarga na prezydent Bełchatowa, w której zarzucano „rażące niedbalstwo władz miasta”. Autor skargi domagał się… usług kolei pasażerskiej w centrum miasta. Groteskowe żądania ostro skomentował jeden z radnych. To nie
pierwsza tak absurdalna skarga, nad którą muszą pochylać się miejscy rajcy…
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Zażądał dworca kolejowego w centrum Bełchatowa
Okazuje się, że skargę do
bełchatowskiego urzędu złożył…
mieszkaniec
Zielonej
Góry. W piśmie zarzucał prezydent Bełchatowa – Marioli Czechowskiej „rażące niedbalstwo”
wobec braku dostępu mieszkańców do sieci usług kolei pasażerskiej w centrum miasta.
Nad sprawą pochylili się radni z
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którzy poprosili prezydent
Czechowską… o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczył, że niestety rada
miasta musi tracić czas, aby
zajmować się takimi "bzdurami", które wymyślił mieszkaniec
innego miasta. Radny Rzepecki
przypomniał też kolejną absurdalną skargę dotyczącą… działalności agenturalnej urzędu.
- Zupełnie niedawno, kolejny z wariatów wysłał pismo do
magistratu twierdząc, że urząd
miasta jest zarejestrowaną firmą na terenie USA i prowadzi
tam działalność agenturalną i
my na każde z tych pism musimy odpowiadać. Ale czasami
ważny jest taki głos, żeby takich idiotów wyciągać z tłumu i
postawić na placu Narutowicza
– denerwował się radny Rzepecki.

Magistrat autorowi skargi wyjaśnił, że miasto dąży do
przywrócenia połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 24
Bełchatów – Piotrków Trybunalski, starając się o dofinansowanie z rządowego programu „Kolej +”, który umożliwi
mieszkańcom Bełchatowa bezpośrednie połączenie z Łodzią.

TARTAK W.L.G.
DREWNO

KOMINKOWE I OPAŁOWE
BRYKIET, PELLET

Nowy Swiat 4B
510 572 361

ŁAP

OKAZJE!

- Zaręczam radnemu Rzepeckiemu, że podczas prac komisji, które na szczęście w tym
przypadku nie są transmitowane, dosadnie podsumowaliśmy
odpowiednio tą skargę, a co na
piśmie to na piśmie – powiedział Rożniatowski.
Całą dyskusję radnych żartobliwie zakończył radny Mirosław Mielus (Ziemia Bełchatowska).
- Może warto przemyśleć ewentualne szkodliwe dla
członków komisji, bo faktycznie
niektóre skargi są absurdalne –
zakończył radny Mielus. 

Kostka Brukowa
Ogrodzenia,
IMPREGNATY

PROFIL
ZMYWACZE

ANTYPOŚLIZGI



OKNA PCV

Z kolei radny Arkadiusz
Rożniatowski (Koalicja Obywatelska) pomysł określił jako
finezyjny, ale zauważył też, że
wnioskodawca nie ma pojęcia
o topografii Bełchatowa. Jak
podkreślił, radni podczas prac
komisji również nie przebierali w słowach, analizując skargę.

BAS-BUD

Przegląd Bełchatowski

- Czasami trzeba na pewną
głupotę odpowiedzieć wprost:
Skarga, nad którą musiemamy tutaj do czynienia z syli pochylić się również radtuacją niewątpliwego miłośnini, wzbudziła dyskusje podczas ostatniej sesji Rady Miej- ka Bełchatowa, eksperta i paskiej w Bełchatowie. W słowach sjonata ładu przestrzennego z
nie przebierał m.in. radny Mar- Zielonej Góry, który chciał niecin Rzepecki, który wskazywał źle nam upiększyć centrum
na absurdalność pisma, jakie miasta – mówił Marcin Rzepecwpłynęło do urzędu.
ki. - Nasz pasjonat z Zielonej

Piotr Wysocki (PiS), przewodniczący
Rady Miejskiej w
Góry wymyślił sobie, że puści
Bełchatowie wtrącił, że z pewnam z linię kolejową ulicą Wojnością żaden z radnych nie
ska Polskiego, niezatłoczoną
chciałby się dowiedzieć, co by
zupełnie, dalej pociąg z wagosię stało, gdyby rada nie zarenikami skręci na rondzie i piko- agowała na takie pismo.
wał będzie koło Gambrinusa w
lewo i zaparkuje pod urzędem
- Jeżeli w tytule jest skarga
miasta, chłodząc silniki ciuchci lub petycja, wniosek, to my muz wagonikami – dodał ironicz- simy się temu przyjrzeć i odpowiedzieć grzecznie i formalnie.
nie.

Pewnie to nie ostatnia taka historia – powiedział Piotr Wysocki.

PŁYTY TARASOWE  KRUSZYWA DEKORACYJNE
 CEMENT  TARCZE DO CIĘCIA BETONU
 ODWODNIENIA KANALIZACYJNE
 RURY PCV PĘDZLE, WAŁKI, FOLIE

UWAGA! NOWY ADRES

ul. Pabianicka 72 tel. 661-937-265

Zaprasza w Piątki i Soboty
od 21:00 na wyjątkowe imprezy
KOŚCIUSZKI 27, BEŁCHATÓW

Trafiłeś idealnie !!
Możliwość wynajęcia całego lokalu
wraz z cateringiem
Więcej informacji: 506 699 922
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Szukasz miejsca na:
- imprezę firmową
- event
- urodziny
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Miasto planuje sprzedaż jednego z budynków Miejskiego Centrum Kultury. Chodzi o popularny „Gwarek” na osiedlu Dolnośląskim. Jeden z radnych zaproponował jednak inne rozwiązanie.

Gwarek idzie na sprzedaż?
przedsiębiorczości. Jak zauważa, pieniądze na remont można byłoby pozyskać z unijnych
funduszy przeznaczanych na
sprawiedliwą
transformację
energetyczną regionu.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie przegłosowano uchwałę w sprawie włączenia dwóch filii bełchatowskiej biblioteki (Filii nr 2 i 3) do
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kościuszki. Władze miasta tłumaczyły, że powodem takiej decyzji jest stan techniczny budynków, w których funkcjonowały filie, a przede wszystkim
nieprzystosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obydwie lokalizacje
wymagałyby gruntownego remontu.

- Sprzedać zawsze zdążymy, jeśli przeznaczenie tej
działki w miejscowym planie
jest rzeczywiście atrakcyjne,
to jej zbycie przyniesie spore
środki, ale warto zastanowić
się czy tego budynku nie wykorzystać w innym celu. Bo przecież lepiej, żeby powstało tam
miejsce dla młodych przedsiębiorców niż kolejny market –
zauważa Marcin Rzepecki.

Okazuje się, że przeniesienie Filii nr 2 mieszczącej się na
osiedlu Dolnośląskiej, może
dać zielone światło do sprzedania budynku MCK „Gwarek”. Potwierdziły to władze
miasta.

nr 17/2021 (307)  10.09.2021 r.
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- Przygotowaliśmy wstępnie plan sprzedaży przez Miejskie Centrum Kultury budynku „Gwarka”. Przez ostatnie
lata z tego obiektu, oprócz
jednego ze stowarzyszeń i biblioteki, nikt nie więcej nie korzystał, a budynek naprawdę
wymagałby gruntownego remontu – powiedziała Mariola

Prezydent
Czechowska
stwierdziła, że chętnie wysłucha pomysłów i propozycji
radnych na zagospodarowanie
tego budynku.

Czechowska, prezydent Beł- podmiotom, które korzystały
chatowa.
z „Gwarka”.

wyrazić jeszcze Rada Miejska
w Bełchatowie.

Nieoficjalnie mówi się, że
miasto mogłoby dostać około
3 mln zł za budynek „Gwarka”
i działkę na której stoi. Zgodę
na sprzedaż musiałaby jednak

Nie wszyscy radni jednak
głośno przyklasnęli pomysłowi. Radny Marcin Rzepecki zaproponował, aby budynek wykorzystać np. jako inkubator

Jak zaznaczyła, MCK administruje już nowym budynkiem zbudowanym przy placu Wolności i miasto jest w
stanie zapewnić tam miejsca

CENTRUM MEBLOWE
we wrześniu

5

%

na cały asortyment
firmy Meble Best

RABATU!

2999‚ul. Wojska Polskiego 73 (dawny Czardasz)
www.meblebest.com.pl

- Dziś nie dyskutujemy o
sprzedaży tego budynku. Jeżeli zdecydujemy się na jego zbycie, to będziemy potrzebowali
zgody radnych. Czekamy oczywiście na zgłaszanie pomysłów
na ten budynek, bo to nie jest
tak, że decyzja została już podjęta – tłumaczyła Mariola Czechowska. 

STUDIO MEBLI
KUCHENNYCH
Prawdopodobnie

!
ie
n
io
g
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w
le
b
e
m
najlepsze

PROJEKTOWANIE, ARANŻACJA I WYKONANIE

ul. Wojska Polskiego 73 | tel. 533 312 042
www.kbfmeble.pl
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DHL Supply Chain to jedna z jednostek biznesowych DHL, w ramach której oferujemy naszym
Klientom odpowiednio dostosowane logistyczne i przemysłowe rozwiązania z zakresu zarządzania
łańcuchem dostaw, magazynowania, dystrybucji oraz usług tworzących wartość dodaną.

Obecnie poszukujemy osóbDHL
na stanowisko:
Supply Chain

Pracownik Magazynowy
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ilościowo-jakościowe,
W raziei normy
pytań prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem: 728 497 487.
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Swoje aplikacje możecie wysyłać na adres: pracujwdhl@dhl.com
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 728 497 487.

O
sprawie
"hejtera", który został skazany przez Sąd Rejonowy w
Bełchatowie poinformował
za pośrednictwem
Facebooka Ośrodek Monitorowania
Zachowań
Rasistowskich i Ksenofobicznych.

zajął się Sąd Rejonowy w
Bełchatowie. Autor został
oskarżony o publiczne nawoływanie do popełnienia
przestępstwa oraz znieważenia grupy ludności.

- Oskarżony [...] zamieścił publiczny wpis, w
którego treści zachęca inWszystko zaczęło się nych użytkowników porod postu, który w me- talu do uszkodzenia ciała
diach społecznościowych osób nieheteronormatywzamieścił Europoseł, Pa- nych oraz używa wobec
tryk Jaki. Sugerował w grupy takich osób słów
nim, że istnieją "agresyw- powszechnie używanych
za obelżywe - czytamy w
ne lewackie bojówki".
Pod wpisem pojawi- uzasadnieniu wyroku.
ły się tysiące komentarzy,
Po rozpatrzeniu spraa jednym z nich był ten
umieszczony przez męż- wy, Sąd Rejonowy w Bełczyznę, który został póź- chatowie uznał oskarżoniej skazany przez bełcha- nego winnego zarzucatowski sąd. Jak brzmiał nych mu czynów, skazuten komentarz? Jego treść jąc go na karę 6 miesięcy
nie nadaje się oczywi- pozbawienia wolności w
ście do cytowania, jednak zawieszeniu na dwa lata.
mimo cenzury nie trudno W tym okresie mężczyzrozumieć przekaz: "Ku*** zna pozostanie też pod
peda** pier****** łamać nadzorem kuratora sądowego. Dodatkowo zostaku*** pokolei"
ła na niego nałożona kara
Ostatecznie
sprawą grzywny w wysokości 800
obraźliwego komentarza zł. 
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a Dofinansowanie karty sportowej
OFERUJEMY:
a
Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
a Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie
a Przyjazne miejsce pracy
OFERUJEMY:

Przyjazne
miejsce
a
Wczasy pod
grusząpracy  Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na pełny etat
a Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na pełny etat
a Wynagrodzenie
Przyjazne
miejsce
pracy
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świąteczne
a Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowa miesięczna premia
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Skazany za hejt
wobec LGBT
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to asortyment sieci sklepów naszego klienta z branży handlu detalicznego.
a Obiady za 1a
zł, Prywatną
opiekę
medyczną
Medicover,
obszarów,
m.in.
przyjęć
czy
wysyłki.
a Owocowe środy,
a
Dofinansowanie
do
karty
sportowej
Multisport,
ZAPEWNIMY
TOBIE:
Produkty,
które
będziesz
kompletować,
to asortyment sieci sklepów naszego klienta z branży handlu detalicznego.
a Prywatną opiekę medyczną Medicover,
a Dofinansowanie
do karty
sportowej Multisport,
a Bony
świąteczne,
a
Stabilne zatrudnienie
ZAPEWNIMY
TOBIE: w oparciu o umowę o pracę,
a Bony świąteczne,
a „Wczasy pod gruszą”,
a „Wczasy pod
agruszą”,
Wynagrodzenie
zasadnicze
oraz premię miesięczną
od wyników Twojej pracy i zaangażowania w nią,
a
Stabilne
zatrudnienie
w oparciu
o pracę, uzależnioną
a Grupowe
ubezpieczenie
nawarunkach,
życieonaumowę
preferencyjnych
warunkach,
a Grupowe ubezpieczenie
na życie
na preferencyjnych
a Obiady za 1 zł,
a Kulturę pracy
się
wysokimi
standardami
BHPwysokimi
oraz przyjaznym,
nastawionym na
otwartą
zespołem,
a cechującą
Wynagrodzenie
zasadnicze
oraz
premię
miesięczną
uzależnioną
od wyników
Twojej pracy
i zaangażowania
w nią,
a
Kulturę
pracy
cechującą
się
standardami
BHP
orazkomunikację
przyjaznym,
nastawionym
na otwartą
komunikację
zespołem,
a Owocowe
środy,
a Pracę w organizacji
nastawionej
na dopełnienie zobowiązań wobec pracownika i klienta, usprawnienia pracownicze oraz
a Pracę
Obiady
za
1
zł,
a
w
organizacji
nastawionej
na
dopełnienie
zobowiązań
wobec
pracownika
i
klienta,
usprawnienia
pracownicze
oraz
dostrzegającej
potencjał
pracownika
(awanse
wewnętrzne),
a indywidualny
Prywatną
opiekę
medyczną
Medicover,
aprzeszkolenie
Owocowe
środy,
a Zapewniamy
stanowiskowe
oraz doświadczoną
operacyjnie
kadrę managerską.
dostrzegającej
indywidualny
potencjał
pracownika
(awanse
wewnętrzne),
a Dofinansowanie do karty sportowej Multisport,
a Zapewniamy
PrywatnąBĘDZIE
opiekę
medyczną
Medicover, oraz doświadczoną operacyjnie kadrę managerską.
DO TWOICH a
OBOWIĄZKÓW
RÓWNIEŻ
NALEŻAŁO:
przeszkolenie
stanowiskowe
a Bony świąteczne,
ZBIERANIE PRODUKTÓW
NA MAGAZYNIE
SKANOWANIE
ICH KODÓW
PRZY POMOCY RĘCZNEGO SKANERA,
a Dofinansowanie
do Ikarty
sportowej
Multisport,
DO
TWOICH
OBOWIĄZKÓW
BĘDZIE RÓWNIEŻ NALEŻAŁO:
a ręczne
„Wczasy
pod
gruszą”,
a Przenoszenie
towarów
lub
za pomocą wózka paletowego,
a Bony świąteczne,
a Selekcja jakościowa i ilościowa towarów,
a GrupowePRODUKTÓW
ubezpieczenie
na
życie
na preferencyjnych
warunkach,
ZBIERANIE
NAwysyłek.
MAGAZYNIE
I SKANOWANIE
ICH KODÓW PRZY POMOCY RĘCZNEGO SKANERA,
a „Wczasy
pod
gruszą”,
a Kompletowanie
dokumentacji
potrzebnej
dla procesu
a
Kulturę
pracy
cechującą
się
wysokimi
standardami
BHP
oraz przyjaznym, nastawionym na otwartą komunikację zespołem,
a
ręczne towarów
lubna
za preferencyjnych
pomocą wózka paletowego,
a Przenoszenie
Grupowe ubezpieczenie
na życie
warunkach,
NASZE OCZEKIWANIA:
a Selekcja
Pracę
wpracy
organizacji
nastawionej
na dopełnienie
zobowiązań
pracownika
i klienta,nausprawnienia
pracownicze
oraz
doświadczenia
w pracy
na magazynie
zapewniamy
szkolenia
od podstaw,
a Nie wymagamy
a
jakościowa
i ilościowa
towarów,
a Kulturę
cechującą
się -wysokimi
standardami
BHP oraz wobec
przyjaznym,
nastawionym
otwartą komunikację
zespołem,
w systemie 2-zmianowym
(od 06:00 do 14:15;
od 14:10 do
22:25) lub w systemie
tylko nocnym
(od 21:45 do 6:00),
a Gotowość do pracy
dostrzegającej
indywidualny
potencjał
pracownika
(awanse
wewnętrzne),
a
Kompletowanie
dokumentacji
potrzebnej
dla
procesu
wysyłek.
a
Pracę
w
organizacji
nastawionej
na
dopełnienie
zobowiązań
wobec
pracownika
i
klienta,
usprawnienia
pracownicze
oraz
a Nasi klienci oczekują od nas najlepszej jakości, dlatego wspomniana rola wymaga świadomości pracy w oparciu o wskaźniki
a Zapewniamy przeszkolenie stanowiskowe oraz doświadczoną operacyjnie kadrę managerską.
i normy ilościowo-jakościowe,
dostrzegającej
indywidualny potencjał pracownika (awanse wewnętrzne),
NASZE
OCZEKIWANIA:
a Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
DOZapewniamy
TWOICH OBOWIĄZKÓW
BĘDZIE RÓWNIEŻ
NALEŻAŁO: operacyjnie kadrę managerską.
a
przeszkolenie stanowiskowe
oraz doświadczoną
OFERUJEMY:a Nie wymagamy doświadczenia w pracy na magazynie - zapewniamy szkolenia od podstaw,
a Przyjazne miejsce
pracy
ZBIERANIE
PRODUKTÓW
NABĘDZIE
MAGAZYNIE
I SKANOWANIE
KODÓW
PRZYlub
POMOCY
RĘCZNEGO
SKANERA,
DO
TWOICH
OBOWIĄZKÓW
RÓWNIEŻ
NALEŻAŁO:
Gotowość
do
pracy w systemie
2-zmianowym
(od
06:00
do 14:15; ICH
od 14:10
do 22:25)
w systemie
tylko nocnym
(od 21:45 do 6:00),
a
a Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na pełny etat
a Nasi
Przenoszenie
ręczne od
towarów
lub za pomocą
wózka
paletowego,
a
klienci
oczekują
nas
jakości,
dlatego
wspomniana
rola wymaga
świadomości
pracy w oparciu
o wskaźniki
a Wynagrodzenie
zasadnicze
oraz
dodatkowa miesięczna
premia
ZBIERANIE
PRODUKTÓW
NAnajlepszej
MAGAZYNIE
I SKANOWANIE
ICH KODÓW
PRZY POMOCY
RĘCZNEGO
SKANERA,
a iSelekcja
jakościowa
a Realne możliwości
rozwojuilościowo-jakościowe,
zawodowego i ilościowa towarów,
normy
a Przenoszenie
ręczne
towarów
lub
za
pomocą
wózka
paletowego,
a Opieka medyczna
a Zaangażowanie
Kompletowanie
dla procesu wysyłek.
a
wdokumentacji
wykonywaną
pracę.
a Selekcja
jakościowa
i ilościowapotrzebnej
towarów,
a Dofinansowanie
karty sportowej
a Preferencyjne
warunki
ubezpieczenia na
życie
NASZE
OCZEKIWANIA:
a
Kompletowanie
dokumentacji
potrzebnej dla procesu wysyłek.
OFERUJEMY:
a Wczasy pod gruszą
a
Przyjazne
miejscedoświadczenia
pracy
Nie wymagamy
w pracy na magazynie - zapewniamy szkolenia od podstaw,
a
a Bony świąteczne
NASZE
OCZEKIWANIA:
a Udział w wydarzeniach
wspierających
lokalną
społeczność
a
zatrudnienie
umowa
o
etatdo-14:15;
Gotowość
do
pracy
w
systemie
2-zmianowym
(od
06:00
od 14:10szkolenia
do 22:25)od
lubpodstaw,
w systemie tylko nocnym (od 21:45 do 6:00),
a Stabilne
wymagamy doświadczenia wpracę
pracyna
napełny
magazynie
zapewniamy
a Nie
a Dofinansowanie
do posiłków
a
zasadnicze
dodatkowa
miesięczna
premia
a Wynagrodzenie
Nasi klienci oczekują
od nasoraz
najlepszej
jakości,
dlatego wspomniana
rola wymaga świadomości pracy w oparciu o wskaźniki
a Bezpłatny transport
a Gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym (od 06:00 do 14:15; od 14:10 do 22:25) lub w systemie tylko nocnym (od 21:45 do 6:00),
a Realne
możliwości
rozwoju zawodowego
i normy
ilościowo-jakościowe,
a
Nasi
klienci
oczekują
odwysyłać
nas najlepszej
jakości,
dlatego wspomniana rola wymaga świadomości pracy w oparciu o wskaźniki
Swoje
aplikacje
możecie
na adres:
pracujwdhl@dhl.com
a
medyczna
a Opieka
Zaangażowanie
w wykonywaną pracę.

W Sądzie Rejonowym w Bełchatowie za5
padł wyrok w sprawie mężczyzny, który
w internetowym komentarzu nawoływał
do przemocy wobec osób LGBT. Agresywny internauta został skazany na pół
roku więzienia w zawieszeniu, musi też
zapłacić grzywnę i liczyć się z nadzorem
kuratora.

Prokuratora Rejonowa w Bełchatowie prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w streﬁe przemysłowej w Bogumiłowie (gm. Kleszczów).
Według
strażaków,
w zakładzie
przetwarzania
odpadów elektrycznych i elektronicznych mogło dojść do podpalenia.
a Bezpłatny
transport
Swoje
aplikacje możecie
wysyłać
na adres: pracujwdhl@dhl.com

Prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru w Bogumiłowie
Swoje
aplikacje
możecie
wysyłać
na adres:
pracujwdhl@dhl.com
W razie
pytań
prosimy
o kontakt
telefoniczny
pod
numerem: 728 497 487.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 728 497 487.

Pożar w hali zakładu
ze strefy przemysłowej w
Bogumiłowie (gm. Kleszczów) pod lupą prokuratora i policji. Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie wszczęła śledztwo
w sprawie spowodowania pożaru, który mógł
zagrozić życiu i zdrowiu
wielu osób.
Przypomnijmy,
że
strażacy na terenie firmy,

zajmującej się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych, w ostatnim miesiącu pojawiali się aż dwukrotnie. Za pierwszym
razem (8 sierpnia) kilkanaście jednostek przez
wiele godzin walczyło z
pożarem. Ogień pojawił
się w hali, w której składowano zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.

Do drugiego pożaru
doszło 26 sierpnia. Ogień
nie zdążył się rozprzestrzenić tak jak poprzednio, a wezwani na miejsce strażacy szybko pożar
ugasili. Tym razem paliła
się elewacja drugiej hali.
Według wstępnych ustaleń strażaków, prawdopodobnie doszło do podpalenia, bo podczas akcji gasili
w sumie pięć ognisk pożaru, które zlokalizowano w

różnych miejscach.
Teraz policja sprawdza, czy ktoś celowo mógł
podpalić halę zakładu ze
strefy przemysłowej w Bogumiłowie.
- Przesłuchiwani są
świadkowie i zbierany
jest materiał dowodowy –
mówi Iwona Kaszewska,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Bełchatowie. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Niedyszynie napisało list do mieszkańców greckiej wyspy Evia, która mocno ucierpiała
podczas pożarów. Słowa wsparcia i solidarności od gospodyń opublikował grecki portal.

Piszą w Grecji
o gospodyniach
z Niedyszyny

Mieszkańcy Niedyszyny, zszokowani ogromem
tragedii Greków, przesłali do nich listownie słowa
otuchy i pocieszenia.
- Wiemy, że wasze wioski zostały zniszczone, a
wielu ludzi zostało ewakuowanych. Warto wiedzieć,
że tak wielu strażaków z
całej Europy przyjechało
z pomocą i mamy nadzieję, że uda się odbudować
domy i przywrócić całe
środowisko. Ale wszystko
wymaga czasu – napisało
w liście KGW Niedyszyna.

List wysłany z Niedyszyny został opublikowany przez grecki portal internetowy
„greekreporter”. Gospodynie podtrzymywały mieszkańców na
duchu i prosiły, aby Grecy
nie poddawali się i pozytywnie myśleli bez względu na wszystko. Podkreśliły też, że choć nie są na
miejscu, to swoje myśli
i współczucie kierują do
mieszkańców wyspy.

Przegląd Bełchatowski

Ogromne pożary, które w sierpniu wybuchły na
greckiej wyspie Evia, strawiły ok. 48 tys. hektarów
lasów i pól uprawnych.
Ewakuowano
tysiące
mieszkańców wyspy. Wiele osób straciło cały dorobek życia. Słowa wsparcia
dla Greków postanowiły wysłać w liście członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Niedyszyny w gminie Bełchatów.

- Wasze domy zostały
zniszczone, drzewa spalone, a zwierzęta zabite
w pożarze, ale Wy przeżyliście i będziecie gotowi
aby znów stanąć na nogi,
pomimo tego przerażającego doświadczenia – czytamy w liście. - Życzymy siły i odwagi w utrzymaniu wyznaczonych celów. Głęboko wierzymy, że
przy wsparciu wszystkich
będzie możliwe wrócić
do swoich poprzednich
obowiązków, hobby i żyć
szczęśliwie jak kiedyś. 

Oszust płacił grosze za drogie elektronarzędzia
W sobotę, 4 września
w jednym z dyskontów
na terenie miasta pojawił się klient ze sprytnym
planem, który miał umożliwić mu kupno elektronarzędzi po znacznie zaniżonej cenie. 33-latek
zmieniał kody kreskowe
na sprzęcie renomowanych firm, przyklejając w
ich miejsce te, ze znacz-

nie tańszych produktów.
Na koniec skierował się
do kasy samoobsługowej,
gdzie zapłacił i opuścił
sklep. Straty zostały wycenione na 2 tys. zł.

kontów na terenie miasta. Zawiadamiający zeznał, że wizerunek i zachowanie sprawcy zarejestrowały kamery- informuje nadkom. Iwona Kaszewska, oficer prasowa
- 4 września 2021 roku bełchatowskiej policji.
bełchatowscy
policjanci zostali zawiadomieni
Oszust najpewniej sąo oszustwie, które miało dził, że jego zachowanie
miejsce w jednym z dys- umknęło kamerom i pra-

cownikom ochrony. Już
dwa dni później, 6 września wrócił do sklepu,
gdzie chciał powtórzyć
przestępczy proceder.

z uwagi na okoliczność,
że system płatniczy tym
razem nie sczytał kodów
sprawca porzucił przedmioty, pozostawiając je
w sklepie w różnych miej- Wówczas czujny pra- scach — zaznacza Iwona
cownik ochrony zaobser- Kaszewska.
wował jak podejrzewany
zamienił kody kreskowe
33-latek dalej jednak
na elektronarzędziach re- nie odpuszczał, ponownomowanej firmy. Jednak nie zmienił kod, tym ra-

zem na pile łańcuchowej o wartości 999 zł. Kiedy w kasie zapłacił za nią
zdecydowanie mniejszą
cenę, został ujęty przez
pracowników ochrony i
przekazany w ręce policji.
Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i usiłowania oszustwa, za co grozi
mu do 8 lat pozbawienia
wolności. 
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Oszustwo i usiłowanie oszustwa — takie zarzuty usłyszał 33-latek, który zamieniał kody kreskowe na elektronarzędziach w
jednym z bełchatowskich marketów. Za pierwszym razem jego plan wypalił, jednak gdy próbował go powtórzyć wpadł w ręce
ochrony. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
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6 września w bełchatowskim szpitalu rozpoczęło się referendum strajkowe. Część personelu placówki domaga się 500 złotych
podwyżki. Czy może dojść do strajku pracowników?

Ważą się losy strajku w bełchatowskim szpitalu
- Na takie rozwiązanie zdecydowaliśmy się z tego względu,
że część pracowników wciąż jest
na wakacyjnych urlopach, dlatego chcieliśmy dać szansę w drugim terminie również tym, którzy wrócą do pracy nieco później – mówi Wojciech Jendrusiak,
przewodniczący WZZ „Jedność
pracownicza”.

Przegląd Bełchatowski

Wzrostu płac domagają się
ci pracownicy, którzy zostali pominięci przy podwyżkach na początku lipca. To wówczas weszła w życie ustawa o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych. Efekt
był taki, że wynagrodzenia pracowników medycznych oraz
osób zatrudnionych w tzw. działalności podstawowej nie posiadających wykształcenia medycznego, mocno poszły w górę.
W przypadku niektórych pracowników oznaczało to prawie
1000 zł więcej wynagrodzenia
brutto.
Wysokość podwyżek regulował podany w ustawie wskaźnik, uzależniający poziom wynagrodzenia od średniej krajowej
za poprzedni rok. Salowa oraz
sanitariusz z wykształceniem
podstawowym lub zawodowym
po zmianie zarabia 3049 zł brutto (wskaźnik 0,59). Do kolejnej
grupy wliczono m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, rejestratorki
oraz sekretarki. W tym przypadku zastosowano wskaźnik 0,73,
co dało 3772 zł brutto pensji zasadniczej.

W referendum będą mogli
wziąć udział wszyscy pracownicy
„niemedyczni” m.in. zatrudnieni
w administracji, techniczni, sekretarki medyczne, technicy sterylizacji, rejestratorki medyczne,
pracownicy kuchni i obsługi. Zagłosować będą mogli też ratownicy medyczni oraz pracownicy
medyczni apteki szpitalnej.
Jednak nie wszyscy podwyżki, wynikające z ustawy,
otrzymali. Pokrzywdzone były
osoby zatrudnione w administracji, pracownicy techniczni i
obsługi. W ich przypadku pensje pozostały bez zmian. Dyrekcja szpitala pytana o podwyżki dla tej grupy pracowników tłumaczyła, że nie ma na
to obecnie środków finansowych, ale zobowiązała się je
podwyższyć do końca roku.

Tłumaczono też, że środki fi- spektor w administracji maknansowe na podwyżki wynika- symalnie 3151 zł brutto.
jące z ustawy zostaną przekazane przez Narodowy Fundusz
Związek Zawodowy „JedZdrowia w ramach zawartych ność pracownicza” dla tej gruumów o udzielanie świadczeń py pracowników domaga się 500
zdrowotnych.
zł podwyżki. Rozmowy z dyrekcją nie przyniosły efektu, dlateJak informują związkow- go w wakacje ogłoszono przeprocy, w bełchatowskim szpitalu wadzenie referendum strajkowestarsza księgowa otrzymuje 3 go. Pracownicy będą mogli głotys. zł brutto, pracownik obsłu- sować w dwóch terminach: 6 i 20
gi średnio 2650 zł brutto, a in- września.

Osoby biorące udział w referendum będą musiały odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze
dotyczy zgody na akcję strajkową w celu poparcia żądań zgłoszonych przez związkowców w
ramach sporu zbiorowego. Drugie natomiast zgody na udział
w strajku. Aby referendum było
ważne musi wziąć w nim udział
ponad 50 proc. pracowników
uprawnionych do głosowania. 

ROWEREM DO SZKOŁY
.
WYPRZEDAZ ROCZNIKA!

 TREKINGOWE  DZIECIĘCE  MIEJSKIE
 ELEKTRYCZNE  CROSSOWE  MTB
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BEŁCHATÓW, ul. Czapliniecka 63

www.rowery-stylowe.pl
Salon Firmowy

GP System

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

Niecodziennego zadania podjął się bełchatowianin, Sebastian Orłowski, który przepłynął na kajaku wzdłuż Rakówki. Spływ rozpoczął na ul. Cegielnianej, dwie godziny później zakończył go na wysokości ul. Południowej w Grocholicach.
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Kajakowy spływ Rakówką? Czemu nie...
żać na progi, takie jak ten przy
ul. Cegielnianej. Tworzą się tam
niebezpieczne nurty i nietrudno o wywrotkę. W niektórych
miejscach spływ utrudniały gałęzie i położone drzew — opowiada Sebastian Orłowski.
Widok kajakarza na Rakówce wywołał niemałe zdumienie wśród mieszkańców, którzy
w tym czasie spacerowali lub
wędkowali w okolicach rzeki.
Wiele osób z niedowierzaniem
patrzyło na poczynania bełchatowianina. Jak się okazuje,
niecodzienny pomysł zadziwił
nie tylko mieszkańców, ale też
zwierzęta.

Swoją podróż rozpoczął
około godziny 17:00 na wysokości mostu przy ul. Cegielnianej. Następnie przez około dwie
godziny płynął wzdłuż rzeki, by
ostatecznie zakończyć spływ
w okolicach ul. Południowej w
Grocholicach. Jak sam mówi,
nie obyło się bez trudności, ale
i ciekawych przygód.
- Jeśli chodzi o przeszkody, to z pewnością trzeba uwa-

Co ciekawe, to nie pierwsza
kajakowa przeprawa przez Rakówkę. W styczniu 2019 roku
tego zadania podjął się inny,
sześcioosobowy skład. 

Autoryzowany Dealer Nissan

Rzgów, ul. Łódzka 40
tel. (42) 208 10 20
www.nissan.emilfrey.pl
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Emil Frey Retail Polska sp. z o.o.

Przegląd Bełchatowski

Rakówka to rzeka, na której warunki do spływów kajakowych występują raczej rzadko. Jednak przełom sierpnia i
września przyniósł obfite opady
deszczu, a co za tym idzie, poziom wody istotnie się podniósł.
To okazało się świetną wiadomością dla Sebastiana Orłowskiego, który już od jakiegoś
czasu planował przepłynąć bełchatowską rzekę właśnie na kajaku.

- Przez pewien czas, na równi z moim kajakiem płynął dziki
bóbr, wydaje mi się, że początkowo nie zdawał sobie sprawy z
mojej obecności. W końcu takie
spływy na Rakówce praktycznie się nie zdarzają. Dopiero po
dłuższej chwili zwierze zanurkowało i uciekło — dodaje Sebastian Orłowski.
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Nie taki diabeł straszny..., czyli kilka
słów o okularach progresywnych

Przegląd Bełchatowski

Istnieje wiele mitów na temat tzw.
„progresów”, które skutecznie zniechęcają do ich zakupu, jak choćby to, że nie
da się w nich chodzić, bo ograniczają
pole widzenia, że wymagają długiego
czasu przyzwyczajania się, czy że są niekomfortowe podczas jazdy samochodem. Optycy często słyszą od swoich
klientów, że „mój znajomy ma progresy
i nie widzi”, i tu właśnie pojawia się pytanie, że jeśli tak jest, to dlaczego sami
mieliby ryzykować swoim komfortem i
zadowoleniem. Na temat „progresów”
rozmawiamy ze specjalistą w zakresie
badania wzroku oraz ekspertem biometrycznych szkieł progresywnych ambasadorem Rodenstock – optom etrystą Sewerynem Plucińskim.

to pytanie ekspert może udzielić precyzyjnej odpowiedzi tak naprawdę w momencie, kiedy pozna oczekiwania, wynik badania wzroku oraz styl życia klienta. I tak na przykład na stronie internetowej producenta
szkieł progresywnych Rodenstock
(w w w.rodenstock.pl) możemy
wypełnić krótką
ankietę dotyczącą
rodzaju czynności, które najczęściej wykonujemy
podczas dnia. Na
podstawie udzielonych odpowiedzi komputer zaJak to jest z tymi okularami
sugeruje najlepprogresywnymi - warto
sze rozwiązanie
zaryzykować, czy nie warto?
według naszych
Oczywiście, że warto. Owszem, zwyczajów i chazdarzają się pacjenci, którym trudno lub rakteru pracy. Wypo prostu nie mogą z różnych przyczyn nik ten następnie
zaadoptować się do okularów progre- można skonsulsywnych. Nie mniej jednak są to rzadkie tować w najbliżsytuacje, które mogły zostać spowodo- szym salonie partwane chorobą układu wzrokowego, ale nerskim z ekspernie tylko. Zadaniem ekspertów - czy to tem Rodenstock.
optometrystów, czy optyków - jest zawsze dociekać, jakie są konkretne przyI to indywidualne
czyny niezadowolenia: kiedy i gdzie tapodejście się sprawdza?
kie okulary zostały zakupione, czy przyTak, ale istotne znaczenie ma takpadkiem nie w Internecie. Czy klient że samo badanie wzroku i dobór kopodczas zakupu został poinformowa- rekcji okularowej przez specjalistę w
ny o tzw. gwarancji adaptacji? Czy wy- tym zakresie – optometrystę. Należy
brany rodzaj szkieł progresywnych na pamiętać, że okulary progresywne to
pewno odpowiadał jego stylowi życia nie produkt gotowy, który leży na półlub charakterowi pracy?
ce - to produkt medyczny, wykonywany na indywidualne zlecenie. Dlatego
Jakie to ma znaczenie?
okres oczekiwania na odbiór okularów
To bardzo ważne, gdyż producen- progresywnych jest dłuższy niż w przyci szkieł progresywnych oferują różne padku innych okularów. Indywidualnie
rozwiązania i różne rodzaje konstrukcji dobrane szkła progresywne zapewnią
„progresów”. Klienci często pytają nas, komfort noszenia oraz znacznie skróile kosztują okulary progresywne. Na cą czas adaptacji. Jednak należy mieć

na uwadze fakt, że każde nowe okulary
wymagają przyzwyczajenia się. Nowy
sposób widzenia wymaga nie tylko dostosowania oka, ale także mózgu. Wysiłek jednak się opłaci, ważne

ducenci szkieł okularowych skupiali się
na samym tylko narządzie wzroku, jakim jest oko. W ostatnim czasie jednak
obserwujemy nowe podejście do produkcji soczewek okularowych. Firma
Rodenstock projektując
soczewki biometryczne
proponuje nową jakość
w optyce i optometrii.

Na czym polega
ta biometria w optyce – brzmi dość tajemniczo.
To najnowsza i
najbardziej zaawansowana technologia w
podejściu do produkcji
soczewek okularowych,
w tym progresywnych.
Takie szkła tworzone są
na podstawie biometrycznego modelu oka
pacjenta. Zaprojektowanie takich szkieł zaczyna się w gabinecie
optometrycznym przy
pomocy specjalnego
skanera DNEye opatentowanego przez firmę Rodenstock. Dzięki
skanerowi, optometryjest nastawienie i, aby nie zrażać się, bo
sta może precyzyjnie zlokalizować cenpo oswojeniu się z nowym sposobem
trum ostrości widzenia każdego oka i
widzenia nie będziemy chcieli swoich
zapewnić najlepszą możliwą ostrość wi„progresów” wymienić na żadne inne
dzenia. Nazwa tych okularów brzmi B.Iokulary.
.G. – Biometric Intelligent Glasses (okulary z inteligencją biometryczną).
Dlaczego w tym całym
procesie adaptacji tak ważny
Na czym polega
jest nasz mózg?
innowacyjność takich okularów?
To bardzo dobre pytanie. Otóż nie
To przełom, bo oznacza porzucewidzimy oczami, tylko za pomocą mó- nie tradycyjnego, ograniczonego pozgu. To dzięki naszemu mózgowi orien- strzegania, że widzimy oczami, a skutujemy się w otoczeniu, i aby swobod- pienie się na roli mózgu w procesie winie móc się w nim poruszać, potrzebu- dzenia. Biometria zakłada, że każde oko
jemy okularów, które zapewnią najlep- jest inne, niepowtarzalne i wymaga insze możliwe widzenie. Do tej pory pro-

dywidualnego podejścia. Kształt i długość gałki ocznej są tak indywidualne
jak odcisk palca, podobnie jak ułożenie
centrum ostrego widzenia w oczach.
Rozpoznanie indywidualnych parametrów i odtworzenie ich na soczewce pozwala na stworzenie okularów, które zapewnią idealną ostrość widzenia i komfort użytkowania, skracając tym samym
okres adaptacji do nawet kilku dni.
Wraz z firmą Rodenstock wychodzimy z
założenia, że każde oko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, uniwersalny model oka to przeszłość.
Na temat biometrii w optyce, można by opowiadać jeszcze długo. Ja osobiście mogę zaprosić wszystkich zainteresowanych na Dni Otwarte Okularów Progresywnych, które organizujemy wraz z firmą Rodenstock w Pajęcznie, przy ulicy Kościuszki 59 w salonie
optycznym Optyk Plucińska. Od 13-ego
do 18-ego września odbędziemy spotkania z ekspertami Rodenstock, porozmawiamy o okularach biometrycznych,
w tym progresywnych, będzie można
wykonać bezpłatne badanie wzroku
(wizytę należy umówić wcześniej) oraz
skorzystać z 40% zniżki na szkła Rodenstock, w tym progresywne. Podczas dni
w ramach konkursów będzie można
wygrać, m.in. biometryczne szkła progresywne Rodenstock w oprawie Porsche Design.
Serdecznie zapraszam!

Pajęczno, Kościuszki 59
tel. 605-050-034
optykplucinska.pl

Nowe tereny zielone w Bełchatowie, które powstały w ostatnich latach za unijne dotacje, są zarośnięte i zaniedbane. Radny
umieścił zdjęcia w sieci i pokazał je władzom miasta podczas sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.
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Zarośnięte ławki, alejki pełne chwastów
Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, kiedy kończyły się prace związane z projektem „Bełchatów w zieleni”, miasto chwaliło się , że 30 hektarów miejskich terenów zamienia się w
nowoczesne miejsca spacerowe i rekreacyjne. Magistrat, na
realizację inwestycji, pozyskał
ponad 3,6 mln zł unijnej dotacji. Nowe alejki oraz miejsca do
spacerów i wypoczynku początkowo cieszyły oko i zachwycały
mieszkańców. Minął rok i… niestety niektóre miejsca trudno
poznać. Pięknie przystrzyżone
trawniki zamieniły się w bujne
trawy, ławki są porośnięte krzakami i pokrzywami, a alejki pełne chwastów.
- Ja rozumiem, że nie koszą
do poziomu trawy golfowej, ale
mogliby zadbać, żeby można
było usiąść tam, niekoniecznie

wśród pokrzyw – mówi jedna z rośnięta chwastami, że jej prakbełchatowianek.
tycznie nie widać. I tak jest na
każdym kolejnym odcinku. TaInternauci nie szczędzili też kie traktowanie sztandarowej inuszczypliwości pod adresem westycji za unijne pieniądze, któmiasta.
rą miasto się niedawno chwaliło,
nie powinno mieć miejsca – mó- Może Disney przyjedzie wił Arkadiusz Rożniatowski.
kręcić nową część Księgi dżungli - stwierdził kolejny z mieszRadny w trakcie obrad podkańców.
szedł do prezydent Bełchatowa
– Marioli Czechowskiej i pokazał
Sprawę nagłośnił radny Arka- na telefonie zdjęcia zarośniętych
diusz Rożniatowski, który do sie- alejek. Pani prezydent niestety
ci wrzucił zdjęcia porośniętych nie odniosła się publicznie podalejek biegnących z ulicy Staszi- czas sesji do całej sytuacji i przeca w głąb osiedla Binków. Pro- milczała sprawę.
blem poruszył też podczas ostatWierzymy jednak, że prezyniej sesji Rady Miejskiej w Bełdent Czechowska zmobilizuje
chatowie.
służby odpowiedzialne za utrzy- To miejsce jest totalnie za- manie zieleni w mieście do szybniedbane. Moim zdaniem, nie kiego działania i skoszenia trawy.
było to koszone w tym roku ani Po prostu szkoda tych pięknych
razu. Jedna z ławek jest tak po- miejsc do spacerów... 

Wakacyjny
bilans na
drogach powiatu

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:
www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze

www.masterpur.pl

&

Posadzki Anhydrytowe
Robert Jędrzejczyk Had Imperium

536-860-730

Wakacje to zawsze okres
wzmożonej aktywności na drogach, a co za tym idzie, częściej
dochodzi do różnego rodzaju
kolizji czy wypadków. Również
w tym roku policjanci z powiatu
bełchatowskiego mieli ręce pełne roboty. W ciągu dwóch miesięcy wakacji na lokalnych drogach doszło bowiem do 158 kolizji oraz 25 wypadków — średnio były to więc 3 zdarzenia na
dzień.
- Nadmierna prędkość nieZAMÓW USŁUGĘ
PRANIA:
dostosowana
do warunków
ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów, jak te
ul. Przemysłowa
5/A4
w postaci
nieustąpienia
pierw97-400
BEŁCHATÓW
szeństwa przyczyniły się do
pn.-pt.: drogowych.
900-1700
wielu zdarzeń
W

502 630 624

efekcie wypadków zginęły niestety 4 osoby, a 26 zostało rannych — mówi nadkom. Iwona
Kaszewska, oficer prasowa bełchatowskiej policji.
Jednocześnie policjanci po
raz kolejny apelują tak do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych o zachowanie zdrowego
rozsądku i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze.
- Najważniejsza i najskuteczniejsza metoda na bezpieczeństwo na drodze to odpowiednia
prędkość i stosowanie
JEDYNA PRALNIA
się wszystkich uczestników ruW WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
chu do obowiązujących przepiPIORĄCA DYWANY METODĄ
sów — dodaje Iwona KaszewNA WSKROŚ
W KĄPIELI
ska.
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Wojewoda
podjął
decyzję
Minister wyróżniła
wszkołę
sprawie
obwodnicy
z Bełchatowa

To z pewnością dobra wiadomość dla kierowców. Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Oznacza
to, że inwestor czyli Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Łodzi
może w końcu rozpocząć inwestycję i ogłosić przetarg.

Pierwszy etap robót, które ruszą najprawdopodobniej
na początku 2022 roku, będzie
obejmował budowę odcinka
od ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej do ronda na
skrzyżowaniu z ulicą Czyżewskiego. ZDW w Łodzi porozumiał się z magistratem, aby po
zakończeniu pierwszego etapu
inwestycji, do czasu zakończenia całego projektu budowy
Obwodnica powstanie w
obwodnicy wschodniej, miasto przejęło zarząd nad tym ciągu drogi wojewódzkiej 484
odcinkiem. Dzięki temu, jesz- i poprawi przepustowość kocze przed zakończeniem bu- munikacyjną w południowej i
Nasz region i szkoły Łódzkiego reprezentowali we Wrocławiu uczniowie ZSP nr 3
dowy drogi, z tego fragmentu wschodniej części Bełchatooraz przedstawiciele powiatu bełchatowskiego i PGE.
będą mogli już korzystać kie- wa. Po zakończeniu pierwszego
rowcy.
robót, rozpocznie w
się kotryczno-energetycznej
raSzkołę, prowadzoną przez etapu

Ocieplenia Pianką Poddasza

tel:

Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 3w w
Bełchatowie,
jako jedyny
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Łodzi może
końcu
ogłosić przetarg
na buzdowę
Łódzkiego,
reprezentował
województwo
na Kongresie
Powiatów
obwodnicy
wschodniej Bełchatowa.
Wojewoda
łódzki wydał
zezwole„Dobry
Zawód”inwestycji.
we Wrocławiu.
„Energetyka”
zaprosiło
do udziału
w
nie na realizację
Kiedy rozpocznie
się budowa
8 kilometrów
drowydarzeniu
Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszeniu szkoły
gi?
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoła promowała nowoczesne
kształcenie w branży elektronicznej i elektrycznej.

samorząd powiatu bełchatowskiego, reprezentowała trójka
uczniów. Jakub Jakubczyk, Mateusz Krawczyk i Paweł Drozdek zaprezentowali na swoim
stoisku różne układy techniczne. Uczniom towarzyszyli opiekunowie oraz dyrektor Piotr
Mielczarek i starosta Waldemar
Wyczachowski. Dyrektor i Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Grupie Kapitałowej PGE zaprezentowali przykład innowacyjnych
działań w zakresie kształcenia zawodowego w branży elek-

mach 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.

ZAPISY

lejna część inwestycji od ronda
na przecięciu z ulicą Czyżewskiego aż do węzła w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną. Budowa 8 km
drogi powinna zakończyć się w
2023

rostaroku.
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. 

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

Receptorek

rekrutacja
trwa
Michał Bajor, jeden z najbardziej charyzmatycznych i popularnych polskich artystów już po raz kolejny odwiedzi Bełchatów. Koncert, który odbędzie się w sali tePRZEDSZKOLE
OFERUJE:
atralno
– widowiskowej MCK
Gigantów Mocy zaplanowano na 12 czerwca.
 Klubik Małego Anglisty
 zajęcia z integracji sensorycznej

Michał Bajor w Bełchatowie
Zapisz

 nowoczesna sala doświadczeń świata
 biofeedback  logopedia
„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
 najnowsza
zajęcia ztrasa
nauki
czytania
tytuł nosi
koncertowa Bajora,
to prezentacja -piosenek
z
 Kuchcikowo
warsztaty
kulinarne,
dwupłytowego albumu pod tym sa taniec, gimnastyka
mym tytułem. To muzyczna historia
utworów,
które Szalonego
napisane i przetłu Klub
Naukowca
maczone specjalnie dla niego, przez
 pomoc psychologa i pedagoga
najlepszych autorów i kompozyto posiłki
w formie
szwedzkiego
rów, pozwoliły
artyście
stworzyćbufetu
własny, niepowtarzalny teatr piosenki. Wybrane z kilkuset i nagrane na
wa 17, Bełchatów
nowo z jego dzisiejszą rdojrzałością,
K e do
są niejako podsumowaniem
ul. 6-1muzycz776, 601-271-0
6 7763
6
.
nego dorobku tego charyzmatycznel
e
t
go aktora i pieśniarza.
Podczas wieczoru artysta w towarzystwie zespołu zaprezentuje
najważniejsze utwory ze swojej 45letniej działalności artystycznej. 

swoją

pociechę
JUŻ DZIŚ

www.receptor.com.pl
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wieści z powiatu

Bełchatowska
policja
podała statystyki
dotycząStarosta Waldemar
Wyczachowski,
Regionalna
Izba
ce wypadków
na
drogach
powiatu
w
trakcie
Gospodarcza w Bełchatowie i partnerzy zapraszają minionych wakacji.
W ciągu dwóch
doszło
26 kwietnia
2018 r.miesięcy
na
do niemal dwustu wypadków i kolizji, w których
obrażenia odniosło 26 osób. Niestety, nie obyło
się bez zdarzeń śmiertelnych.

Przegląd Bełchatowski

www.ogloszeniabelchatow.pl
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Czy mieszkańców Bełchatowa czeka wzrost cen na cmentarzu? O planach wprowadzenia nowej opłaty za... śmieci poinformował ksiądz ekonom podczas spotkania z władzami miasta i radnymi. Co na to łódzka kuria?

Kuria wprowadzi nową opłatę na cmentarzu?
leży zapłacić za usługi firmy kamieniarskiej, należy doliczyć od
100 do 800 zł dla administratora cmentarza. W cenniku figuruje również pozycja „kaucja
od wykonawcy przy montażu i
demontażu nagrobka (pomnika)”. W tym przypadku to kolejna kwota – 1 tys. zł. Na bełchatowskim cmentarzu trzeba
płacić nawet... za wjazd taczką podczas prac przy stawianiu
nagrobków. Taka możliwość
kosztuje 30 zł.

W bełchatowskim magistracie doszło do rozmów przedstawiciela łódzkiej kurii z władzami miasta oraz radnymi w sprawie bełchatowskiego cmentarza.
Cykliczne spotkania to wynik
ustaleń, które zawarto podpisując umowę dzierżawy komunalnej części nekropolii dla Archidiecezji Łódzkiej. Przypomnijmy,
że umowę na kolejne 10 lat podpisano z kurią w maju 2020 roku.
Kościół rocznie płaci z tego tytułu magistratowi 15 tys. zł, zobowiązał się też do inwestycji na terenie nekropolii.
Podczas spotkania z radnymi i władzami, ekonom łódzkiej
kurii – ks. Tomasz Bartczak mówił nie tylko o planowanych inwestycjach w cmentarz. Zapytany przez jednego z radnych czy
mieszkańcy mogą się spodziewać
podwyżek w opłatach za usługi
na cmentarzu, miał stwierdzić, że
kuria rozważa nową opłatę. Chodzi o tzw. opłatę za wywóz śmieci
po pogrzebie m.in. wieńców i zniczy.
O całej sprawie poinformował
miejski radny Marcin Rzepecki.

ściół zarządzający cmentarzem
komunalnym doliczy do każdego
pogrzebu....opłatę śmieciową w
kwocie 150 zł. Śmieci z cmentarza nie są usuwane przez Eko Region, tylko przez firmę śmieciową
należącą do... kościoła zarządzającego cmentarzem – poinformował Marcin Rzepecki.
Radny, zapytany o całą
sprawę uważa, że nowa opłata
jest niczym nieuzasadniona, bo

Przegląd Bełchatowski

- Już niebawem wzrosną koszty pogrzebu w Bełchatowie. Ko-

- Przy tak wysokich cenach
na cmentarzu, wprowadzenie
kolejnej opłaty jest niezrozumiałe – mówi radny Rzepecki.

mieszkańcy i tak muszą słono
płacić za pochówek czy miejsce
na cmentarzu. Według cennika
aż 10 tys. zł kosztuje „plac pod
piwnicę grobu murowanego do
pomieszczenia zwłok więcej
niż jednej osoby na 99 lat”. W
tym przypadku kuria dopuszcza rozłożenie opłat na raty. Za
„place grobowe” na 20 lat zapłacimy 5 tys. zł. Plac za grób
ziemny w zależności od lokalizacji kosztuje 700-800 zł. Grób

O pomysł wprowadzenia nowej opłaty zapytaliśmy rzecznidziecięcy to 150-200 zł. Opłata ka łódzkiej kurii, który nie poprolongacyjna na kolejne 20 lat twierdził tego co usłyszeli radni
to kolejne 1-2 tys. zł, w zależno- podczas spotkania. Wygląda na
ści czy grób jest urnowy, czy też to, że pomysł dodatkowej opłatradycyjny. Wykopanie grobu ty najprawdopodobniej może
to koszt 400-650 zł. Za skorzy- zostać odłożony w czasie.
stanie z kaplicy trzeba zapłacić
300 zł.
- Na chwilę obecną nie są
planowane opłaty na cmentaKolejne opłaty czekają na rzach administrowanych przez
nas, gdy zechcemy postawić Archidiecezję Łódzką – mówi
zmarłej osobie nagrobek lub ks. Paweł Kłys, rzecznik prasopomnik. Oprócz kwoty, jaką na- wy łódzkiej kurii. 

8%
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Z TĄ GAZETĄ
każdy litr -10 gr
tel: 44 633 38 40

SERWIS SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
WE WRZEŚNIU
O!
ZA DARM

ON

www.batis.pl

DIESEL

nr 17/2021 (307)  10.09.2021 r.

www.mluksus.pl

SPRAWDZIMY światła,

płyn hamulcowy, ogumienie
do każdej wymiany oleju
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Coraz większe kontrowersje wokół umowy społecznej dla energetyki. Część związków zawodowych z kopalni i elektrowni zawiadamia Prokuraturę Krajową. Zapisane w umowie 10 tys. zł dla pracowników za zgodę na NABE nazywają "kolokwialną łapówką". Co na to związkowcy, którzy usiedli do rozmów ze stroną rządową?
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Związkowcy donoszą na związkowców do prokuratury
Rozłam wśród związków zawodowych w bełchatowskiej kopalni i elektrowni. Organizacje
zrzeszone w porozumieniu „Miedza” (m.in. MZZ Odkrywka, Sierpień 80, ZZPRC w Elektrowni
Bełchatów, MZZ Pracowników
Elektrowni Bełchatów) otwarcie krytykują sposób prowadzenia negocjacji w sprawie umowy
społecznej dla energetyki, która
w niedalekiej przyszłości będzie
skutkowała wydzieleniem kopalni
i elektrowni z PGE do Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
Związkowcy z „Miedzy” uważają, że do stołu negocjacyjnego i rozmów z rządem zostały zaproszone tylko niektóre wyselekcjonowane związki zawodowe, na
których „posłuszeństwo i złożenie
podpisów pod Umową Społeczną
mógł liczyć w 100 proc. Pan Minister”. Krytykują też kolegów, którzy biorą udział w rozmowach, że
pozostałym związkom nawet nie
ujawnili projektu umowy społecznej.
- Panowie Przewodniczący nie
byli łaskawi przedstawić przede
wszystkim Pracownikom, a także
pozostałym organizacjom związ-

kowym, treści Umowy Społecznej i była ona objęta do momentu jej złożenia tajemnicą związkową – informują związkowcy z
„Miedzy”.
Związki zawodowy odniosły
się też do kwoty 10 tys. zł, jaką
miałby otrzymać każdy pracownik kopalni i elektrowni za zgodę
na przejście do NABE.
- Uważamy, że kwota 10 tys.
zł dla każdego pracownika za wydzielenie aktywów węglowych, w
następstwie wejście do NABE,
to żadna premia, a kolokwialnie
brzmiąca „łapówka” za likwidację
miejsc pracy w energetyce – uwa-

żają związki zawodowe z „Miedzy”.
Ich zdaniem, związkowcy biorący udział w rozmowach z rządem nie mieli do tego żadnych
uprawnień, ani też upoważnień
do reprezentowania pracowników przed organem właścicielskim. Jak twierdzą, doszło tym
samym do złamania prawa związkowego. W związku z tym zawiadomiono Prokuraturę Krajową o
możliwości popełnienia przestępstwa poprzez „naruszenie podstawowych praw związkowych”.
Wojciech Ilnicki, współprzewodniczący Trójstronnego Ze-

społu ds. Branży Węgla Brunatnego, który bierze udział w rozmowach ze stroną rządową, odpiera zarzuty związkowców z bełchatowskiej elektrowni i kopalni twierdząc, że mijają się oni
z prawdą. Wskazuje, że przedstawiciele organizacji, do których należą protestujące związki (m.in. z Federacji Związków
Zawodowych Górnictwa Węgla
Brunatnego czy Ogólnopolskiego
Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego) brali udział w rozmowach
i pracach na projektem.
- Tak więc, zarzut o tym, że
część związków wykluczono z negocjacji jest kłamstwem. Mają
one swoich przedstawicieli w zespole negocjacyjnym. Trudno sobie wyobrazić, aby na negocjacje
zapraszać 100 związkowców, bo
wtedy musiałyby się odbywać w
sali kinowej czy hali sportowej –
mówi Wojciech Ilnicki.
Jak podkreśla, negocjacje w
sprawie umowy społecznej dla
energetyki są na bardzo wczesnym etapie i tak naprawdę dopiero się rozpoczynają. Sam projekt umowy jest dopiero punktem wyjścia do rozmów z rządem.

- Negocjacje dopiero się rozpoczynają, zostaną powołane
zespoły eksperckie, do których
wspomniane związki przecież
mogą zgłosić swoich przedstawicieli. Naprawdę chcemy zrobić to
odpowiedzialnie – zaznacza Ilnicki. - Naprawdę jestem zażenowany takim opluwaniem w chwili,
gdy związki powinny działać razem we wspólnej sprawie – dodaje.
Pytany o zawiadomienie prokuratury w sprawie złamania
praw związkowych uważa, że w
żaden sposób prawo nie zostało
złamane, a związki są niezależne
i „mają prawo zawiadamiać kogo
tylko chcą”. Odnosi się też stwierdzeń o „łapówce” dla pracowników w postaci 10 tys. zł za zgodę
na przejście do NABE.
- Panowie związkowcy naprawdę mają krótką pamięć, bo
taką „łapówkę” chętnie przyjęli,
gdy kilkanaście lat temu był tworzony BOT. Wówczas pracownicy również dostali taką premię i
wówczas wspomniane związki jakoś nie protestowały – mówi Wojciech Ilnicki. 
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Insuliooporność i zachód słońca cz. VII

Co już wiesz o insulinooporności? To nie choroba, ale zwiastun problemów ze zdrowiem,
które przyjdą w przyszłości. Trąbią o niej lekarze, dietetycy, od
jakiegoś czasu także ja. A może
insulinooporność dotknęła także
Ciebie? Jesz więcej, niż potrzebujesz? Kochasz kanapę i słodkie
przekąski? Wybierasz windę, zamiast schodów? Tyjesz, chociaż
jesz jak wróbelek? A Twój apetyt najlepiej ma się wieczorem?
W nocy zajadasz stres przed
kompem, TV lub smartfonem?
Rano z trudem otwierasz oczy,
w pracy ledwo powłóczysz nogami? Jeśli na część pytań odpowiedziałeś twierdząco, mam złą
wiadomość. Znajdujesz się na liście kandydatów do insulinooporności. Za kilka lat, zamiast
świata, będziesz zwiedzał przychodnie. Na szczęście nie jest
jeszcze za późno i możesz sytuację odwrócić. Wystarczy, zapanować nad insuliną, czyli mniej
jeść lub więcej się ruszać. Dlatego dbaj o cykl okołodobowy i jak
najczęściej dawaj insulinie odpocząć.

pory. Dzień jest czasem aktywności i posiłków, a noc służy do odpoczynku. W takim rytmie funkcjonuje ludzki organizm. W dzień
jest wydajny i produkuje energię.
W nocy robi porządek, regeneruje zużyte części i oczywiście odpoczywa. Twoje ciało doskonale wie, kiedy jest czas na pracę
i dobitnie sygnalizuje, gdy ma już
dość. Nie da się zwieść dziesiątą
kawą lub czymś mocniejszym.

Dzień i noc aktywność i odpoczynek
Po pierwsze żyj zgodnie z rytmem okołodobowym, czyli stosuj
naturalny podział doby na dwie

Na straży cyklu okołodobowego stoją hormony, między innymi
insulina. W dzień jest jej dużo więcej, niż w nocy. A to dlatego, że insulina pomaga w transporcie glu-

kozy, czyli paliwa do komórek.
W dzień potrzebujesz więcej energii. W nocy insulina odpoczywa,
zrozumiałe, przecież śpisz, energii potrzebujesz dużo mniej. Wielkość posiłków podporządkuj rytmowi okołodobowemu. Rano jedz
więcej, niż po południu. A po zachodzie słońca, gdy insulina usypia, lodówkę omijaj z daleka. Jeśli często robisz wyjątki, licz się
z konsekwencjami zdrowotnymi, włącznie z rozwojem insulinooporności.
Insulina w ciemności
odpoczywa
Oporność na insulinę rozwija

się, gdy komórki wątroby i mięśni,
nie radzą sobie z nadmiarem glukozy z pożywienia i insuliny. I dlatego po pewnym czasie się zamykają. W ten sposób się bronią, inaczej zginą. Jest wiele czynników,
które wywołują podobny stan.
Już wiesz, że oprócz nadmiaru kalorii także zarywane noce.
A naukowcy niedawno odkryli,
że sen w oświetlonym pomieszczeniu także blokuje komórki na
działanie insuliny. Zbadali to na
dwóch grupach ochotników. Jedną noc wszyscy spali w ciemności
(< 3 luksów), drugą połową grupy spędziła w oświetlonym pomieszczeniu (ok. 100 luksów).
W obydwu grupach co godzinę mierzono poziom melatoniny (hormon snu), a rano wykonano badanie stężenia glukozy
i insuliny. Okazało się, że stężenie insuliny w grupie, która spała przy świetle było większe, niż
u osób odpoczywających w ciemności. Badanie powtarzano na kilka razy i wynik był podobny. Sen
w oświetlonym pomieszczeniu,
zwiększa stężenie insuliny i odpowiada za rozwój insulinooporności. Dlatego...
...daj spać insulinie!
Jak to zrobić? Po pierwsze
dwie godziny przed snem wyłącz
źródła niebieskiego światła, czy-

li... ekrany komputerów, smartfonów i TV itp. Niebieskie światło hamuje wydzielanie hormonu
snu - melatoniny, a bez niej będziesz tłuk się pół nocy. Z kolei
melatonina usypia insulinę. Po
drugie w sypialni zamontuj słabą
żarówkę, najlepiej czerwoną. Będzie imitowała zachodzące słońce. Tak, tak...zachód słońca to
nie tylko uczta dla oczu. Dzięki
czerwonej poświacie otrzymujesz
sygnał „pora spać”. Po trzecie zadbaj o szczelne zasłony. Szczególnie jeśli uliczne lampy zaglądają w Twoje okna (lampa uliczna emituje około 100 luksów) lub
świecą jupitery ze stadionu!!!
I po czwarte, w korytarzach, toalecie zamontuj ściemniacze, gdy
wstaniesz w nocy, nie obudzisz
insuliny. Hormon ma wiele funkcji, między innymi odpowiada za
magazynowanie nadwyżek energetycznych. Gdy rano czujesz
się trochę „większy” niż wczoraj,
to dlatego, że insulina, zamiast
spać w nocy, ciężko pracowała.
Nasuwa się prosty wniosek, sen
w ciemności chroni przed... nadwagą i otyłością, dlatego życzę Ci
dobrej nocy.

mgr farm.
Katarzyna Krześniak Dęga

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie zorganizowało internetową zbiórkę na… zakup karetki. Ratownicy proszą o
wsparcie. Ile potrzeba na ambulans z wyposażeniem?
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Ratownicy z Bełchatowa proszą o wsparcie
Wolontariusze ze Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w
Bełchatowie poprosili o pomoc
internautów. Na portalu pomagam.pl ogłosili zbiórkę na zakup karetki z wyposażeniem.
Na zakup używanego ambulansu potrzeba 50 tys. zł.
- Pomóż spełnić największe
marzenie każdego naszego wolontariusza! Dzięki wsparciu
tej zrzutki pragniemy zakupić
nowoczesny pojazd z wyposa-

żeniem, który pozwoli nam zabezpieczyć setki, a nawet tysiące imprez, nauczyć pierwszej
pomocy każdego kogo spotkamy na swojej drodze, a w razie
potrzeby lub zagrożenia wesprzeć służby w niesieniu pomocy poszkodowanym – apelują
ratownicy z Bełchatowa.
Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie istnieje od 2007 roku. Na co dzień
jego członkowie zajmują się

prowadzeniem kursów i szkoleń z pierwszej pomocy, pokazami ratownictwa, zabezpieczają medycznie imprezy na terenie miasta i powiatu. Współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Członkowie stowarzyszenia
to wolontariusze, którzy poświęcają wolny czas, aby inni,
mogli czuć się bezpiecznie
podczas koncertów, pikników

magać. Bez sprzętu, bez ambulansu nie jesteśmy w stanie nadal robić to na takim samym
poziomie. Wiemy, jak to robić. Robimy to profesjonalnie
i przede wszystkim z sercem,
zarażając innych pasją do ra- Przez blisko 14 lat orgatowania życia. Z pewnością ponizowaliśmy wiele zbiórek na
rzecz innych potrzebujących, twierdzą to Nasi wspaniali Wonigdy tej pomocy Sami nie po- lontariusze. Chcemy zmieniać
trzebowaliśmy, aż do tego mo- czasami przedziwny, zaskakumentu – apelują członkowie jący, troszkę straszny świat na
stowarzyszenia. - Kochamy po- lepszy. 
czy wydarzeń sportowych. Jak
podkreślają, szkolą się również
po to, aby w razie większego
zagrożenia wspierać państwowe służby, udzielając pomocy
poszkodowanym.

Pochodzący z gminy Szczerców Artur Kamieniak odnotował ogromny sukces. Do domu wrócił ze złotym medalem Mistrzostw Świata w kulturystyce,
które odbyły się na Litwie 4 września.

Gmina Szczerców
ma Mistrza Świata

te każdej kropli potu wylanej
na siłowni czy salach treningowych. Zwłaszcza jeśli zwycięży się w imprezie najwyższej rangi, jaką są mistrzostwa
świata. Właśnie taki sukces zapisał na swoim koncie mieszkaniec gminy Szczerców, Artur Kamieniak, który w sobotę, 4 września został Mistrzem
Świata w kulturystyce.

Co ciekawe, Artur decyzję
o wyjeździe na Mistrzostwa
Świata podjął zaledwie 9 dni
przed zawodami. Wahanie było
spowodowane tym, że Kadra
Polski zrezygnowała z turnieju. Nie pomogła też sytuacja
epidemiczna związana z koronawirusem.

Ciężkie treningi i masa marzy o profesjonalnej kariewyrzeczeń to chleb powsze- rze. Jednak sukcesy, puchary
dni każdego sportowca, który i medale z pewnością są war-

Przegląd Bełchatowski

Podczas Mistrzostw Świata WFF WBBF, które odbywały się na Litwie, Artur zajął
pierwsze miejsce w kategorii
Body Athletic, zdobył też overall Mistrzostw Świata i Amber
Prix International.

- Wyjazd musiałem zorganizować na własny koszt, do
tego doszły testy na covid, które były potrzebne do przekroczenia granicy. Gdyby nie pomoc wielu osób, najzwyczajniej nie pojechałbym na zawody — zaznacza świeżo upieczony Mistrz Świata. 
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Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 0,86ha Bujny Księże przy
Zalewie Patyki.
Sprzedam działkę w Augustyno- Tel. 601-150-086
wie koło Grocholic 1h68ar w tym
Sprzedam działkę w centrum
40ar 80-letniego lasu.
miasta z przeznczeniem na
Tel. 605-858-663
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne
Sprzedam działkę budowlausługi komercyjne, nieuciążną przy Zalewie Patyki o pow.
liwe, obręb 12, nr 602/4 pow.
0,860ha miejscowość Bujny
892m2
Książe.
Cena 350tys. do negocjacji.
Tel. 601-150-086
Tel. 508-214-230
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 20ar oraz działkę le- Sprzedam działkę budowlaną
śną o pow. 21ar, 27ar oraz 1.03ha z lasem o pow. 1,17ha w miejscowości Zawadów w pow. bełw miejscowości Wólka Łękawchatowskim (10km od Bełchaska
towa) w obrębie 6km znajduje
Tel. 691-641-660, 661-371-826
się Góra Kamieńsk. Działka w
cichej okolicy. Istnieje możliSprzedam 2,6 ha ziemi rolnej w
wość zamiany na mieszkanie.
Domiechowicach.
Tel. 792-103-130
Tel. 693-122-683

NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam działkę Zdzieszulice Górne, rolno-budowlane,
59arów.
Tel. 536-853-661

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Klukach, 9300 m2. 35 000
tys.
Tel. 693-155-876

Sprzedam lokal handolowousługowy z najemcami. Lokal
mieści się w Bełchatowie przy
ul. Okrzei.
Tel. 607-479-898

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

Przegląd Bełchatowski

Wynajmę lokal biurowy na piętrze, pow. 15m2. Bełchatów, ul.
Wojska Polskiego 23a
Tel. 508-214-230
Kupię las i drwno z zadrzewień.
Tel. 510-572-361
Zamienię mieszkanie komunalne w bloku na osiedlu Dolnośląskim na parterze, 68 m2 ( 3 pokoje + kuchnia ) na mniejsze,
najchętniej również w bloku.
Mieszkanie nie jest zadłużone.
Tel. 792-930-113
Mam do wynajęcia kawalerki.
Cena 450-500zł + media.
Tel. 667-510-340
Wynajmę lokal w bliskim centrum pow. 75m2, Bełchatów.
Tel. 509-379-381
Kupię działkę budowlaną w Zelowie, Belchatowie lub okolicach.
Tel. 505-531-456

SPRZEDAM
Tanio sprzedam 2 sofy używane Holenderskie meble w cenie
200zł z dostawą na terenie miasta.
Tel: 605-821-581

Najbliższe terminy szkoleń:
1.1.Kurs
Weryfi
kacja spawaczy
UDT/TÜV
Kursspawania,
spawania,
Weryfikacja
spawaczy
UDT/TÜV
2.2.Prawo
Kategorii:
C, C+E,
D, D+E
Prawojazdy
jazdy
Kategorii:
C, C+E,
D, D+E
3.3.Szkolenie
dladla
kierowców
Zawodowych
(przewóz
rzeczy/osób)
Szkolenieokresowe
okresowe
kierowców
Zawodowych
(przewóz
rzeczy/osób)
4.4.Kurs
Cysterny
KursADR
ADRPodstawy,
Podstawy,
Cysterny
5.5.Kwalifi
kacja wstępna
przyspieszona
dla kierowców
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
dla kierowców
6.6.Suwnice,
Podesty,
Wózki
widłowe,
Manitou,
Żurawie
(HDS)(HDS)
Suwnice,
Podesty,
Wózki
widłowe,
Manitou,
Żurawie
7. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki - klasa trzecia
7.
Koparkoładowarki,
Koparki,
Ładowarki
klasa
trzecia
8. Koparki , Ładowarki, Spycharki - klasa PIERWSZA
Koparki,Ładowarki,
spycharki
- klasa PIERWSZA
9.8.Rusztowania
BudowlanoMontażowe
9. Rusztowania
BudowlanoMontażowe
10.
Certyfikat Kompetencji
Przewoźnika
w transporcie drogowym

10. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w transporcie drogowym

codziennie
codziennie
codziennie
codziennie
codziennielub
lubweekendy
weekendy
codziennie
24.09.2021
24.09.2021
10.09.2021
15.10.2021
03.09.2021
01.10.2021
10.09.2021
22.10.2021
10.09.2021
22.10.2021
11.09.2021
09.10.2021
24.09.2021
22.10.2021

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

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej
nr 17/2021 (307)  10.09.2021 r.

Wynajmę pokój wraz z wszystkimi mediami -mile widziane firmy. Bełchatów, ul. Kaliska 44
Tel. 512-115-383

Sprzedam dywan wełniany 2/3m
stan dobry.
Tel. 695-934-750
Sprzedam działkę budowlano-rolną o pow. 0,5ha . Działka położona w miejscowości
Wolica gm. Kleszczów. Działka przy drodze asfaltowej.
Wszystkie media w drodze.
Tel. 507-866-215
Sprzedam dom w centrum
Bełchatowa blisko Hotelu
Santin, wszystkie media.
Tel. 502-647-570, 536-853-661

Tanio sprzedam akwarium 200L
z pokrywa szafka filtr wewnętrzny, żwirek, grzałka, termometr i
rybki. Dodam gratis akwarium
112L stan dobry.
Tel 500-621-265
Chłodziarkę 2 szt. 400zł + krajalnicę do wędlin 1szt. 500zł
Tel. 509-379-381

Wiejskie jaja
Mleko kozie
Koziołka rocznego
Mieszkanie 46m2 do wynajęcia Warszawa Targówek blisko Drewno suche kominkowe
do stacji metra, Teatru Rampa (gruszkowe, sosnowe, brzozowe).
Tel. 501-351-510
Tel. 505-386-828
Sprzedam mieszkanie na os.
Miód z pasieki własnej w sprzeDolośląskim w bloku 202,
daży.
Ipiętro, pow. 31,42m2. Cena
Tel. 667-510-340,
140tys.
667-510-392
Tel. 531-260-750

UL. PRZEMYSŁOWA 12B, BEŁCHATÓW
(PLAC DYSKOTEKI HEAVEN)

SKŁAD OPAŁU

ORZECH, KOSTKA
EKOMIAŁ, EKOGROSZEK

DO 20 KM DOWÓZ GRATIS*
GWARANCJA JAKOŚCI!
*przy zamówieniu powyżej tony

PRZY WIĘKSZYM
ZAMÓWIENIU
DUŻE RABATY!

Ń

O
ZADZW
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4
4
0
0
505 4

Sprzedam ciągnik C4011 z do- dach.
kumentami, cena 11.900zł.
Tel. 726-325-664, 698-308-180
Tel. 791-223-715
Hurtownia blach poszukuje kierownika do punktu oraz
Sprzedam kolumny basowe
pracownika do remontów.
500W.
Tel. 726-325-664
Tel. 605-821-581
Przyjmę do pracy w remonSprzedam piec olejowy Butach, brygadzistę, dekarza,
derus 24kw bojler 200 litrów
blacharza.
zbiornik na olej 1800 litrów
Tel. 726-325-664
pompy instalacja miedziana
Tel. 500-090-893

MOTORYZACJA

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
Sprzedam piec na eko groszek 25 KW, z całym oprzyrządowaniem, stan dobry.
Tel: 664-148-670

PRACA
Zaopiekuję się starszą osobą.
Duże doświadczenie.
Tel.880-317-470
Zaopiekuję się dzieckiem
bądź osobą starszą.
Tel. 667-510-340

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, 726-325-624
Przyjmę pracownika do tartaku. Praca dorywcza.
Tel. 510-572-361
Dam zlecenie podwykonawcom lub brygadom na prace dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do
pracy fachowców w/w zawo-

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

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
Tartak WLG drewno kominkowe i opałowe
Nowy Świat 4B
Tel. 510-572-361
Usługi hydrauliczne, wymiana grzejników w blokach itp. Solidnie i terminowo.
Tel. 691-967-304
Prace elewacyjne (docieplenia, malowanie elewacji). Wynajem, montaz rusztowań.
Tel. 726-325-624, 698-308-081
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali nie-

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
Pomoc w nauce czytania i pisania.
Tel. 664-191-977

KUPIĘ
Kupię przyczepkę samochodową zarejestrowaną.
Tel. 513-694-344
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 niej oraz inny stary motorower romet.
Tel. 513-694-344

Przegląd Bełchatowski

Szukam pracy jako ochroniarz posiadam grupę inwalidzką.
Tel. 512-166-226

KUPIĘ KAŻDE AUTO do
5 tys.
Tel. 537-435-362
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rdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

Kupię motorynkę Romet w
każdym stanie lub inny stary
motorower.
Tel. 505-531-456

TOWARZYSKIE
Wolny, miły, uśmiechnięty, po
40 pracujący z własnym Mi
autem. Poznam miłą dziewczynę, Panią, która chce się
przytulić do mnie. Są tu takie?
Bełcható i okolice.
Tel. 661-515-321

Kolejne wydanie: 24.09.
Ogłoszenia przyjmujemy
do 21.09- do godziny 1500

AUTO KLIMATYZACJA
serwis klimatyzacji (stary i nowy czynnik)
diagnozowanie usterek (hydrogen, kontrast UV)
ozonowanie (odgrzybianie)

Bełchatów, ul. Czapliniecka 58

nowy czynnik R1234yf

tel. 509 872 201

nr 17/2021 (307)  10.09.2021 r.

stary czynnik R134a

ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne

Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE
BEZPIECZNE, INTELIGENTNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

5000 zł

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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