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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

Policzyli wiernych

Ilu bełchatowian chodzi do kościoła?

ChCesz sprzedać, wynajać
,

dom lub mieszkanie?
-

Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl

APARATY SŁUCHOWE

ZADZWON DO NAS!

SKUTECZNIE l BEZPIECZNIE l PROFESJONALNIE

bełchatów, Wojska Polskiego 27B

516 170 700

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

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

codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
26.11.2021
29.10.2021
05.11.2021
19.11.2021
19.11.2021
27.11.2021
05.11.2021

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

Opłaty za parking
w szpitalu budzą
kontrowersje str. 8

Podczas ostatniej sesji rady miasta zapadła decyzja o ogromnej podwyżce opłat za wywóz odpadów komunalnych. Wzrost cen dotknie w największej mierze osoby, które prowadzą swój biznes, gdyż dotyczy on lokali niezamieszkałych. Pojawiły się sugestie, że mieszkańcy Bełchatowa przestaną
płacić za przedsiębiorców. Czy to oznacza, że będzie taniej?

2
Pośrednictwo finansowe

POŻYCZKI CHWILÓWKI

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

MINIMUM FORMALNOŚCI

Czy jest szansa na
tańsze opłaty za śmieci?

www.pozyczkaokay.pl

WULKANIZACJA

Bełchatów, Plac Narutowicza 2 | tel. 530-850-611
OPONY LETNIE
I ZIMOWE

Firma HandlowoUsługowa

OPON-FIX

SPRZEDAŻ OPON
NOWYCH I UŻYWANYCH

serwis opon  wyważanie kół
 sprzedaż i przechowywanie opon

Bełchatów, ul. Cegielniana 20B, tel. 607 365 053
pon. - pt. 8:00 - 19:00, sob. 8:00 - 15:00

PHU Bieniek Zbigniew

SALON
PŁYTEK
ceramicznych i gresowych

OKNA PCV 
DRZWI (zewnêtrzne i wewnêtrzne)

Jakiś czas później, w mediach społecznościowych, wiceprezydent zamieścił wpis, w
którym zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców Bełchatowa.
- Drodzy mieszkańcy wreszcie nie będziecie płacić za śmieci z terenów niezamieszkałych,
czyli m.in. przedsiębiorców —
pisał Dariusz Matyśkiewicz.

prośby o założenie, że stawki
nie wzrosną mówi o nadchodzącym przetargu i o tym, że obecnie nie sposób stwierdzić, jakie ceny za wywóz śmieci będą
obowiązywać w mieście w następnym okresie. Urzędnicy wyrazili jednak nadzieję, że dzięki
podwyżce dla przedsiębiorców,
opłaty dla mieszkańców uda się
utrzymać na poziomie podobnym jak dotychczas.

Już podczas sesji, wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz zwracał uwagę,
że przedsiębiorcy pokrywali zaledwie część kosztów wywozu śmieci, przez co mieszkańcy
płacili więcej.

PARAPETY


Czytając między wierszami
- Miasto przygotowuje się do
można odnieść wrażenie iż sło- przetargu, który wyłoni odbiorwa wiceprezydenta Matyśkie- cę śmieci na następny okres. Do
wicza sugerują, że bełchatowia- czasu rozstrzygnięcia, trudno
nie za wywóz śmieci zapłacą te- jest stwierdzić jakiej wysokoraz mniej. To z pewnością ucie- ści stawki będą obowiązywać w
szyłoby wielu mieszkańców, mieście. Liczymy na to, że dzię- Przez ostatnie lata, przed- szczególnie biorąc pod uwa- ki urealnionym wysokościom
siębiorcy nie płacili kosztów gę fakt, że ceny za gospodar- opłat ponoszonych przez posew Bełchatowie ro- sje niezamieszkałe (które profaktycznie ponoszonych
przez kę odpadami
97-400 Be³chatów,
Pi³sudskiego
15
sną z roku na rok. Na przestrze- dukują blisko 30 proc. wszystmiasto za wywożenie
śmieci.
tel./fax. 44 635 ni
07ostatnich
39, e-mail:
bieniek6@o2.pl
8 lat, podniosły się kich odpadów), będą one moDo tego systemu [...] musieligły, mimo rosnących kosztów
śmy dokładać w formule skła- one aż o 270 procent.
odbioru śmieci, pozostać na
dających się na te śmieci mieszPostanowiliśmy
więc
o zbliżonym poziomie jak dotychkańców — mówił Dariusz Maewentualne obniżki opłat za czas — informuje Kryspina Rotyśkiewicz.
wywóz śmieci zapytać o w beł- gowska, rzecznik prasowy bełchatowskim magistracie. W chatowskiego magistratu.
tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w przesłanych do
O tym, czy podwyżka cen za
urzędu pytaniach kierowaliśmy wywóz śmieci w lokalach niezasię teoretycznym założeniem, mieszkałych wpłynie w realny
że wykonawca nie podniesie sposób na wysokość opłat pocen w najbliższym przetargu.
noszonych przez mieszkańców,
Odpowiedź, którą otrzyma- dowiemy się więc dopiero po
liśmy od Urzędu Miasta trud- rozstrzygnięciu przetargu. Ten
no określić jako jednoznacz- ma zostać ogłoszony w najbliżną. Magistrat, mimo wyraźnej szych tygodniach. 

ROLETKI

¯ALUZJE

OGRODY ZIMOWE

I ORAN¯ERIE

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ
I GALANTERII BUDOWLANEJ

Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

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
,

•
•
•
•
•
•

.
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Przegląd Bełchatowski

ul. Wojska Polskiego 147A
tel. 535 448 610

O gigantycznej podwyżce
opłat za wywóz śmieci, która
skierowana jest m.in. w przedsiębiorców informowaliśmy już
z końcem września. Efektem
uchwały, którą radni podjęli na
ostatniej sesji rady miasta, będzie kilkukrotny wzrost cen,
który z pewnością odczują właściciele restauracji czy zakładów usługowych.

TARTAK W.L.G.
DREWNO

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

KOMINKOWE I OPAŁOWE
BRYKIET, PELLET

Nowy Swiat 4B
510 572 361

Znane osoby z Bełchatowa coraz częściej nie pozostają głuche na obraźliwe i zniesławiające komentarze ze strony internautów. Policja i
prokuratura mają wiele pracy, bo traﬁa do nich coraz więcej zawiadomień w sprawie hejtu.

Posłanka, prezydent i była
prezes walczą z hejtem
- Wypowiedzi i komentarze
pojawiające się na portalach internetowych, nie są anonimowe
i istnieją instrumenty prawne
umożliwiające zidentyfikowanie
autora i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Uchylam się od odpowiedzi na pytanie, czy korzystamy z tego prawa – mówi Kryspina Rogowska.

-

-

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 56E

tel. 44 634 87 37, 606 929 337
Czynne: pn-pt: 9:00 - 18:00, sb: 9:00 - 13:00
Szybko

tanio

sprawnie

Serwis i naprawa komputerów i laptopów
Konserwacja konsol i komputerów retro
ALTRON Serwis Komputerowy | os. M. Konopnickiej 17
tel. 731 982 065 | e-mail: altronserwis@gmail.com

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

Przegląd Bełchatowski

pełna diagnostyka
stomatologiczna

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
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Na to co piszą w internecie
muszą też uważać bliscy osób
będących
„na
świeczniku”.
Przekonał się o tym mąż wójt
gminy Kluki - Renaty Kaczmarkiewicz, który zamieszczał w internecie komentarze podczas
gorącej dyskusji z przeciwniOsoby publiczne z Bełcha- tego zabrania. Ludzie siadając kami jego żony tuż przed refetowa powiedziały dość obraźli- przed komputerem i pisząc ta- rendum w sprawie jej odwoławym wpisom internetowym na kie rzeczy, często niestety za- nia. Radnych nazwał m.in. „gruswój temat. Zarówno samorzą- pominają, że ktoś też ma życie pą szumowin i zdrajców”. Dwie
dowcy, politycy, jak i prezesi du- osobiste i rodzinę. Nie ma mo- obrażone przez niego osoby pożych firm, coraz częściej decy- jej zgody na takie zachowania i szły do sądu i musiał zamieścić
dują się zawiadomić organy ści- zawszę będę reagowała na tego publiczne przeprosiny. Sam też
gania w sytuacji, gdy ktoś w ko- typu obrzydliwe wpisy interne- tłumaczył, że w internetowych
mentarzach pod artykułami in- towe - mówi Małgorzata Janow- komentarzach mocno ucierpiaternetowymi obraża lub pisze ska.
ła również jego rodzina.
na ich temat nieprawdę.
Zawiadomienie na policję w
Policję w sprawie interneInternauci siadający przed sprawie zniesławienia i zniewakomputerem muszą mieć świa- gi zgłosiła również była już pre- towych wpisów postanowił zadomość, że hejtując w sieci nie zes PGE GiEK. Wioletta Cze- wiadomić też jeden z liderów
są anonimowi, a ich działania miel-Grzybowska złożyła po- związkowych w bełchatowskiej
wcale nie są bezkarne. Przy każ- przez swojego pełnomocni- kopalni. Nie podarował wpisu
dym zgłoszeniu sprawy na poli- ka skargę o przestępstwie ści- pomawiającego go o załatwiację, ta może z łatwością ustalić ganym z oskarżenia prywatne- nie pracy po znajomości. Spraz jakiego adresu IP komentarz go, dotyczącą zamieszczenia w wę do organów ścigania zgłozostał napisany. Wówczas au- serwisie internetowym wpisów, siła również, uczestniczka potor obraźliwych lub zniesławia- które według niej znieważają i pularnego telewizyjnego show
jących komentarzy może mieć poniżają ją w opinii publicznej.
"Hotel Paradise", pochodząca z
problemy z prawem. Zgodnie z
Bełchatowa - Patrycja Kudaj,
kodeksem karnym za zniesłaNa internetowe wpisy powienie lub zniewagę za pomogą stanowiła zareagować również która zetknęła się z niewybredśrodków masowego komuniko- prezydent Bełchatowa – Ma- nymi komentarzami na swój tewania grozi grzywna, kara ogra- riola Czechowska. Wiele z nich mat.
niczenia wolności albo pozba- było obraźliwych i naruszająNiestety problem internetowienia wolności do roku.
cych dobre imię włodarza miasta.
wego hejtu coraz mocniej naraSprawę obraźliwych wpista. Z najnowszych badań wysów w sieci do organów ściga- Prawo do krytyki przysłu- nika, że nawet ponad połowa
nia zgłosiła posłanka z Bełcha- guje każdemu obywatelowi. Na- internautów obserwuje hejt w
towa - Małgorzata Janowska. leży jednak wiedzieć, czym jest sieci, widząc jak osoby atakoAnonimowi internauci poma- zagwarantowane w polskim
wane przez hejterów są obrawiali parlamentarzystkę m.in. o prawodawstwie to prawo oraz
żane na forach internetowych,
branie łapówek. Inny zgłoszony pamiętać o granicy oddzielająwpis dotyczył kwestii obyczajo- cej ją od hejtu – mówi Kryspi- w mediach społecznościowych
wych i dotyczył relacji z jednym na Rogowska, rzecznik prasowy czy komentarzach pod artykułami. Według badania przeproz samorządowców.
Urzędu Miasta w Bełchatowie.
wadzonego przez OgólnopolObydwie sprawy zostały
Jak zaznacza, w świetle obo- ski Panel Badawczy "Ariadna"
zgłoszone na policję, która z ła- wiązujących przepisów prawa dla serwisu "ciekaweliczby.pl",
twością namierzyła dokonują- nie można, nawet w przypad- aż 15 proc. dorosłych Polaków
cych wpisów. W przypadku oso- ku osób publicznych, naruszać w ciągu ostatniego roku osobiby pomawiającej posłankę o ich praw w tym poniżać, ośmie- ście doświadczyło hejtu w Inbranie łapówek sprawa znalazła szać, zawierać nieprawdziwych
ternecie, rozumianego jako obswój finał już w sądzie. W dru- i obraźliwych zarzutów i ocen.
rażanie, poniżanie, wyśmiewagiej sprawie śledztwo wszczęła
nie lub zniesławienie. Okazuje
już bełchatowska prokuratura.
Prezydent Czechowska pytana o to, czy udało się namie- się, że ofiarą hejtowania była aż
- Postanowiłam zgłosić te rzyć obraźliwych wpisów i po- co czwarta osoba w wieku 18-24
wpisy na policję, ponieważ są to ciągnąć przed sądem do odpo- lata. Do stosowania mowy nieobraźliwe kłamstwa, które go- wiedzialności, postanowiła tą nawiści w sieci przyznało się zadzą w moje dobre imię. Prawo wiedzę zachować dla siebie.
ledwie 4 proc. badanych... 
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Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bełchatowie,
jakowyliczyli,
jedyny
Znamy
coraz
więcejWyczachowski,
szczegółów Regionalna
na temat planowanej
modernizacji
połączenia kolejowegonr
dla3Bełchatowa.
Eksperci
Starosta
Waldemar
Izba
reprezentował
województwo
na Kongresie
Powiatów
jak długo
będzie
trwała podróż
pociągiem
do Łodzi,z aŁódzkiego,
także ile składów
mogłoby kursować
na tej trasie
i gdzie stanie
przystaGospodarcza
w Bełchatowie
i partnerzy
zapraszają
„Dobry
Zawód”
we
Wrocławiu.
„Energetyka”
zaprosiło
do
udziału
w
nek kolejowy
naszym mieście.
26wkwietnia
2018 r.Koszt
na inwestycji oszacowano na blisko 680 mln zł.
wydarzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zgłoszeniu szkoły
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Szkoła promowała nowoczesne
kształcenie w branży elektronicznej i elektrycznej.

Ile czasu pociągiem z Bełchatowa do Łodzi?

Firma IDOM, która przygotowuje koncepcję modernizacji
W programie
pokazy,zwystawa
ﬁrm, wykłady ekspertów,
połączenia
kolejowego
Bełchatowa do Piotrkowa z przeﬁnał konkursu „Firma na medal” i loteria fantowa.
dłużeniem linii do Bogumiłowa
(gm.
Kleszczów),
podczas
spoUdział
w forum
jest bezpłatny.
Wstęp na wystawę ﬁrm
tkania informacyjnego on-line
wolny dla wszystkich.
z mieszkańcami przedstawiła kolejne szczegóły odnośnie
Miejsce:
Bełchatów,
hala widowiskowo-sportowa
planowanej inwestycji. Miasto BełchatówRejestracja
wspólnie z gmii więcej informacji:
ną Kleszczów i województwem
www.powiat-belchatowski.pl/forum-gospodarcze
łódzkim
starają się o rządowe dofinansowanie w ramach
programu „Kolej Plus” na odbudowę połączenia kolejowego, co umożliwiłoby mieszkańcom dojazd pociągiem z Bełwww.masterpur.pl
chatowa do Łodzi. Linia kolejowa lepiej skomunikowałaby
Pianką Poddasza
teżOcieplenia
strefy przemysłowe
w gminie Kleszczów. &

Minister wyróżniła
szkołę z Bełchatowa

rozkładu jazdy, gdy przewoźnik
będzie zgłaszał takie zapotrzebowanie – wyjaśniali przedstawiciele firmy IDOM.
Kolej to szansa dla
stref przemysłowych
Mieszkańcy pytali również o
to, w jaki sposób samorządy sfinansują ogromny koszt inwestycji. Rządowa dotacja pokrywa
bowiem tylko jej część.
- Jesteśmy na etapie uzgodnień umowy partnerskiej z naszymi partnerami – powiedziała
Anna Wierzbicka.

Przegląd Bełchatowski
www.ogloszeniabelchatow.pl

Posadzki Anhydrytowe

W wyścigu
o rządową
dotaRobert
Jędrzejczyk
Had Imperium
cję bełchatowski projekt przetel:
szedł
do drugiego etapu, podczas którego przygotowywane
jest studium planistyczno-prognostyczne.
Dokumentacja,
która będzie oceniana w konkursie, jest już prawie gotowa.
Rezultaty swojej pracy podczas spotkania online przedstawiło
polsko-hiszpańskie
konsorcjum.

536-860-730

Jak szybko dojedziemy
do Łodzi?
W przedstawionej koncepcji
uznano, że najkorzystniejszy będzie wariant zakładający przejazd pociągu przez miejscowości Wola Krzysztoporska, Korczew, Bełchatów – miasto, Kurnos, Trząs (Zarzecze) i Bogumiłów. Autorzy studium wyliczyli też czas przejazdu pociągiem z
Bełchatowa do Łodzi i optymalną liczbę pociągów na planowanej linii kolejowej. Według najkorzystniejszego wariantu, podróż pociągiem z Bełchatowa do

ZAMÓW USŁUGĘ PRANIA:

dworca Łódź Fabryczna trwałaby 86 minut, a długość całej trasy wyniosłaby 89 km. Wyliczono
też czas przejazdu z Bogumiłowa
(gm. Kleszczów) do Łodzi, który wyniósłby łącznie ok. 102 minut przy długości trasy wynoszącej 102 kilometry.
Jak zaznaczono, pociągi na
zmodernizowanej trasie mogłyby przemieszczać się z prędkością 120 km/h. Obecnie składy towarowe mogą tam jechać maksymalnie 40 km/h. Eksperci podkreślili również, że konieczna byłaby też przebudowa torowiska w Piotrkowie, co umożliwiłoby przejazd pociągów od strony Bełchatowa z większą prędkością niż obecnie.
Ile pociągów będzie
kursowało?
W przygotowanej koncepcji przeanalizowano również, jak

ŁAP

OKNA PCVJEDYNA PRALNIA
OKAZJE!
502 630 624
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z powiatu

ul. Przemysłowa 5/A4
97-400 BEŁCHATÓW
pn.-pt.: 900-1700

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM,
PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI

wyglądałaby oferta kursów pociągów pasażerskich dla mieszkańców. Wyliczono, że byłyby to
cztery kursy pociągów pasażerskich na trasie Bogumiłów – Bełchatów - Łodź, kolejne cztery pomiędzy Bogumiłowem i Piotrkowem (przez Bełchatów), a także osiem pomiędzy Piotrkowem i
Bełchatowem.

– W przypadku, gdy ta linia
będzie zelektryfikowana, będzie
ją obsługiwał tabor elektryczny
– powiedziała Anna Wierzbicka z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa, zaznaczył, że samorządy będą się starały, aby koszty, jakie będą po
ich stronie, rozłożyć w czasie i
pozyskiwać środki z funduszy
zewnętrznych. Jak dodał, linia
kolejowa jest istotna nie tylko
dla połączeń pasażerskich, ale
przede wszystkim w kontekście
planowanej transformacji energetycznej.

- Ważne jest to, aby w perWedług przygotowanej konspektywie transformacji energecepcji zmieniłoby się też miejtycznej, mieć możliwość zaprosce przystanku kolejowego w
Nasz region i szkoły Łódzkiego reprezentowali
we Wrocławiu
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czerwca.
Rogowca lub Bogumiłowa. W ny odjazdów pociągu, te będą roku, wtedy będziemy znać wystudium założono też elektryfi- znane dopiero na etapie urucho- niki konkursu – powiedziała
kację całej linii.
mienia połączeń i konstrukcji Anna Wierzbicka. 

PROFIL

Michał Bajor w Bełchatowie
Kostka Brukowa
Ogrodzenia,

„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
tytuł nosi najnowsza trasa koncertowa Bajora, to prezentacja piosenek z
dwupłytowego albumu pod tym samym tytułem. To muzyczna historia
utworów, które napisane i przetłuIMPREGNATY
maczone specjalnie
dla niego, przez
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 CEMENT  TARCZE DO CIĘCIA BETONU
nowo z jego dzisiejszą dojrzałością,
 ODWODNIENIA KANALIZACYJNE
są niejako podsumowaniem
muzycz
RURY PCV PĘDZLE, WAŁKI, FOLIE
nego dorobku tego charyzmatyczne PIANKI, KLEJE, SYLIKONY, ZAPRAWY
ART.
METALOWE
go
aktora
i pieśniarza.

BAS-BUD

UWAGA! NOWY ADRES

Podczas wieczoru artysta w towarzystwie zespołu zaprezentuje
najważniejsze utwory ze swojej 45letniej działalności artystycznej. 

ul. Pabianicka 72 tel. 661-937-265

PGE Polska Grupa Energetyczna planuje kolejne inwestycje na terenach wokół Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Koncern chce stawiać nie tylko na fotowoltaikę i wiatraki. W planach jest również rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego.
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PGE myśli o kolejnej inwestycji koło Bełchatowa.
Ruszy linia produkcyjna dla branży budowlanej?
złóż węgla brunatnego oraz
zagospodarowania
ubocznych produktów spalania.

Przy współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

Energetyczny koncern rozważa kolejne inwestycje na terenie kopalni i elektrowni koło
Bełchatowa. Okazuje się, że
PGE chce postawić nie tylko
na produkcję zielonej energii
z wiatru czy słońca. Koncern
chce też lepiej zagospodarować
pozostałości po spalaniu węgla
w bełchatowskiej elektrowni.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jaki byłby koszt rozbudowy linii, a także ile kruszywa w ciągu roku mogłoby być
wydobywane. Wszystko jest
bowiem na etapie wstępnych
analiz.

Grupa PGE coraz konkretniej myśli bowiem o rozbudowie linii kruszyw i kamienia wapiennego. W pierwszej kolejności koncern zamierza prowadzić analizy przemiałowni kamienia wapiennego, która umożliwi produkcję mączki
wapiennej na potrzeby instalacji odsiarczania spalin.
fot. PGE GiEK

Realizacja tych instalacji wiązałaby się z powiększebędzie zależeć od ekonomi- niem obszaru górniczego.
ki analizowanych przedsięwzięć, co jest obecnie przedEksploatacja będzie promiotem badań. Należy podkreślić, że rozbudowa linii nie wadzona metodą odkrywko-

wą przy użyciu sprzętu obecnie dostępnego na terenie
odkrywki Bełchatów. Kruszywa będą pozyskiwane w ramach eksploatacji obecnych

W wyniku tego nie będzie
potrzebne pozyskiwanie kamienia czy mączki wapiennej z innych złóż, a dodatkowo takie gospodarowanie zasobami wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. 

Przegląd Bełchatowski

Następnie analizowane będzie także uruchomienie linii produkcyjnej kruszyw budowlanych w oparciu o minerały towarzyszące eksploatacji złóż węgla brunatnego oraz
zgromadzone uboczne produkty spalania.

PGE podkreśla jednak, że
jedną z korzyści tej inwestycji będzie obniżenie kosztów
eksploatacji bełchatowskiej
elektrowni oraz użytkowanie
surowców
towarzyszących
eksploatacji węgla.
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W ostatnich tygodniach na terenie powiatu beł- Rozpoczęła się wycinka drzew na terenach przeznaczonych pod budowę nochatowskiego doszło do serii włamań i kradzie- wej drogi pomiędzy miejskim targowiskiem a osiedlem Okrzei. Inwestycja poży. Złodzieje szukają pieniędzy, kosztowności lub trwa dwa lata i będzie kosztowała 5,7 mln zł.
wartościowego sprzętu. Funkcjonariusze apelują
do mieszkańców o ostrożność i alarmowanie w
razie zauważenia podejrzanych sytuacji.

UWAGA! WŁAMANIA

Okres jesienno-zimowy to
czas, w którym rokrocznie dochodzi do największej ilości włamań i kradzieży. Złodzieje wykorzystują fakt, że zmrok zapada
wcześniej, a na ulicach jest coraz mniej spacerowiczów, którzy mogliby ich zauważyć. Policjanci z bełchatowskiej komendy
apelują o szczególną ostrożność
— łupem złodziei padają bowiem
gotówka i sprzęt liczone w tysiącach złotych.

Przegląd Bełchatowski

Informacje udzielane w sprawie włamań przez bełchatowską
policję są szczątkowe. Wynika to
z troski o dobro śledztwa, sprawcy wciąż pozostają bowiem na
wolności. Mundurowi wskazują
jednak na kilka przypadków, do
których doszło w ostatnich tygodniach.
- W dniu 6 września doszło do
włamania do domu jednorodzinnego na terenie powiatu bełchatowskiego. Sprawcy ukradli pieniądze, biżuterię i zegarki o łącznej wartości około 20 tys. zł. - informuje nadkom. Iwona Kaszewska, oficer prasowa bełchatowskiej policji. Kilka tygodni później, 25 września miały miejsce

Wycinka pod nową drogę

trzy włamania do domów jednorodzinnych w miejscowościach
Dobrzelów, Rasy oraz Szczerców
— dodaje.
Z kolei 5 października, policjanci interweniowali w miejscowości Mazury, gdzie po włamaniu do domu jednorodzinnego
skradziony został sprzęt remontowo-budowlany o wartości około 20 tys. zł.
Zdarzają się jednak przypadki, w których straty materialne
są zdecydowanie mniejsze. 28
września na terenie gminy Kleszczów miało miejsce włamanie do
posesji. Sprawca dostał się do
środka przez drzwi balkonowe i
ukradł... 70 zł.
Policjanci zaznaczają, że to
właśnie drzwi balkonowe czy
uchylone okna są najczęściej wybieraną przez włamywaczy drogą, by dostać się do domów swoich ofiar. Mundurowi apelują, by
przed wyjściem z domu za każdym razem upewnić się, że nie
zostawiamy złodziejom okazji na
wejście do środka pod naszą nieobecność. 

Ruszyły pierwsze prace
przygotowawcze pod budowę nowej drogi w Bełchatowie. Na terenach zielonych pomiędzy osiedlami Okrzei i Słonecznym trwa wycinka większych i mniejszych drzew. Prace rozpoczęto w ubiegłym tygodniu i do tej pory usunięto już znaczną część drzewostanu. Gdy teren zostanie wykarczowany, wówczas wjedzie
ciężki sprzęt i rozpoczną się
prace ziemne.

Na nieużytkach pomiędzy
miejskim targowiskiem a osiedlem Okrzei powstanie nowy
łącznik, który będzie przedłużeniem ulicy Kopeckiego aż do ulicy Okrzei. Nowa droga została
wytyczona przez grunty pomiędzy Bełchatowską Spółdzielnią
Mieszkaniową a placem zabaw
i dalej obok kompleksu boisk w
pobliżu osiedla Słonecznego.
Magistrat zapewnia, że inwestycja poprawi komunikację w

tej części miasta pomiędzy dużymi osiedlami Dolnośląskim
i Okrzei. Odciąży też inne ulice m.in. Armii Krajowej, Wojska
Polskiego i Pileckiego.
We
wrześniu
podpisano
umowę z wykonawcą inwestycji,
która ma potrwać do września
2023 roku. Koszt prac to ponad
5,7 mln zł. Droga będzie miała
ponad pół kilometra długości,
obustronne chodniki i oświetlenie. 

8%
VAT
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Pośrednictwo finansowe

POŻYCZKI CHWILÓWKI

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

MINIMUM FORMALNOŚCI
www.pozyczkaokay.pl
Bełchatów, Plac Narutowicza 2 | tel. 530-850-611
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Przegląd Bełchatowski
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Szpital w Bełchatowie wprowadził nowe zasady parkowania, które budzą olbrzymie kontrowersje wśród pracowników. Obowiązują rezerwacje, a ci którzy nie chcą płacić więcej, mogą zaparkować taniej na… trawniku. Placówka wprowadziła też opłaty dla pacjentów. Jak dyrekcja tłumaczy swoją decyzję?

Opłaty za parking w szpitalu budzą kontrowersje
Nowe zasady parkowania na
terenie bełchatowskiego szpitala budzą duże emocje. Dyrekcja
placówki przygotowała ponad
170 miejsc parkingowych, które
każdy z pracowników może sobie zarezerwować, płacąc 45 zł
abonamentu miesięcznie. Miejsca do parkowania wyznaczono w różnych lokacjach na terenie szpitala m.in. obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziału zakaźnego, w sąsiedztwie PAKS czy też na… terenach zielonych. Takie rozwiązanie nie wszystkim jednak się
podoba, bo jak podkreśla część
pracowników, którzy zarabiają mniej, nie chcą wydawać aż
45 zł miesięcznie za rezerwację
miejsca.

Przegląd Bełchatowski

- To przejaw dyskryminacji
wobec tych pracowników szpitala, którzy zarabiają mniej i
ledwo wiążą koniec z końcem
– mówi Wojciech Jendrusiak,
przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza”.
Dla osób, które nie chcą
płacić abonamentu za rezerwację miejsca, przygotowano
niższą opłatę za wjazd – 15 zł

CENTRUM MEBLOWE
w paździeniku
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płatny parking dla pacjentów.
Wjeżdżając na na teren szpitala, trzeba będzie pobrać specjalny bilecik. Szpital zaznacza, że pierwszy kwadrans jest
czasem bezpłatnym na znalezienie miejsca parkingowego bądź podjazd przed wejście
szpitala z lub po pacjenta. Za
każde kolejne minuty trzeba
Władze szpitala swoją decy- będzie uregulować należność
zję tłumaczą planem napraw- w kasie parkingowej. Koszt to
czym, mającym podrepero- 4 zł za godzinę.
wać finanse placówki. Placówka podkreśla, że zyski z opłat
Wszystko wskazuje na to,
pozwolą na budowę nowych
że dyrekcja nie zamierza sie
miejsc parkingowych.
wycofywać z pomysłu, któJak informuje bełchatow- ry budzi kontrowersje. Według
ski szpital, rezerwacja konkret- pracowników takie rozwiązanego miejsca jest dobrowolna, nie zamiast polepszyć, tylko
natomiast opłata w wysokości pogorszyło komunikację wo15 zł miesięcznie upoważnia do kół szpitala. I jak twierdzą, to
wjazdu na teren szpitala.
dopiero początek problemu z
(miesięcznie). W tym przypad- zarezerwowanych miejsc, któparkowaniem.
ku pracownicy będą mogli sko- re często stoją puste, niestety
- Jeśli pracownik nie wykurzystać z wolnych miejsc, któ- są zmuszeni parkować na chod- pił rezerwacji albo nie doko- Zastanawiamy się, co bęre nie są objęte rezerwacją, na nikach, trawnikach czy w miej- na opłaty, nie będzie mógł wjedzie
zimą, bo teraz pracownicy
zasadzie „kto pierwszy ten lep- scach do tego nieprzystosowa- chać na teren szpitala – inforszy”. Problem w tym, że takich nych, a nawet w strefach zagro- muje dział organizacyjny szpi- parkują na chodnikach i trawnikach, przy zaspach śnieżżenia pożarowego oraz ciągów tala.
miejsc jest niewiele.
nych będzie to niemożliwe. I co
komunikacyjnych, co może do- Pracownicy, którzy zapła- prowadzić do nieszczęścia –
Przed głównym budynkiem wtedy? - pyta Wojciech Jendruszpitala przygotowano również siak. 
cą 15 zł za sam wjazd, z powodu mówi Wojciech Jendrusiak.
Jak dodaje, w praktyce wygląda to tak, że wiele miejsc z
rezerwacją stoi pustych, a pozostali parkują „gdzie popadnie”. Związkowcy zwrócili się
do dyrekcji z żądaniem wycofania się z pomysłu, apelując o
równe traktowanie wszystkich
pracowników i proponując 10
zł opłaty.
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PROJEKTOWANIE, ARANŻACJA I WYKONANIE

ul. Wojska Polskiego 73 | tel. 533 312 042
www.kbfmeble.pl

Grupa PGE realizuje inwestycje w odnawialne źródła energii. W najbliższych latach planowana jest budowa m.in. wiatraków, fotowoltaiki czy magazynów energii. Część inwestycji powstanie również w regionie bełchatowskim. Koncern rozpoczął właśnie
kampanię nowej strategii marki i związaną z tym kampanię wizerunkową: „PGE: Prowadzimy w zielonej zmianie”.
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PGE prowadzi w zielonej zmianie
ści PGE tj. budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej i kontynuacji budowy mocy
w fotowoltaice oraz rozbudowy
mocy w lądowych elektrowniach
wiatrowych. Spoty produktowe
pod nazwami „Stuknij w klawiaturę” i „Muzycy” odnoszą się do
konkretnych ofert PGE Obrót:
e-bok, e-faktura i e-sklep.

Przy współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE w najbliższych latach
zamierza mocno postawić na inwestycje w zieloną energię. Koncern planuje wielomiliardowe inwestycje w budowę farm wiatrowych, fotowoltaiki czy magazynów energii. Energetyczna grupa
wystartowała z nową strategią
marki i nową kampanią reklamową. W logo PGE wpisane zostało
nowe hasło marki: „PGE: Prowadzimy w zielonej zmianie”.
- Wybór hasła „PGE: Prowadzimy w zielonej zmianie”
jest nieprzypadkowy. Jako PGE
mamy argumenty, żeby odważnie mówić o tym, że prowadzimy
w zielonej zmianie. Z jednej strony PGE to lider i najbardziej zaawansowana w dążeniu do neutralności klimatycznej grupa
energetyczna w Polsce. Z drugiej strony, PGE to firma pomocna, opiekuńcza wobec Klientów,
służąca im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – mówi Wojciech
Dąbrowski, prezes zarządu PGE
Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE i ich pozytywny wpływ na
życie wszystkich mieszkańców
Polski.

- Wpisanie Zielonej Zmiany w markę PGE jest oczywiste i niezbędne oraz zobowiązuje nas, jako lidera transformacji
energetycznej w Polsce do dalszych działań i budowania silnej
polskiej marki – dodaje Wojciech
Dąbrowski.

Jak przyznaje spółka, wybór
zwierzęcych bohaterów spotów
jest nieprzypadkowy. Inspiracją
była dotychczasowa aktywność
PGE w zakresie ochrony środowiska, wsparcia dla polskich parków narodowych, jak m.in. Roztoczańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz działań ochronnych
na rzecz różnych gatunków zwierząt m.in. bocianów i sokołów.

Nowa Strategia Marki PGE,
to także nowy format kreatywny
i oparta na nim kampania reklamowa, w której głos zabierają...
zamieszkujące w Polsce zwierzęta. Poprzez zabawne dialogi i monologi zwierzęcych bohaterów wybrzmiewa głos zmian
wprowadzanych przez Grupę

Spoty wizerunkowe pod nazwami „Wiatr zmian”, „Militarne mewy”, „PGE SPA” oraz „Wyliczanka” odnoszą się odpowiednio do biznesowej działalno-

Do 2030 roku PGE zamierza
wybudować morskie farmy na
Bałtyku o mocy 2,5 GW. W ciągu kolejnych dziesięciu lat moc
morskiej energetyki wiatrowej
ma wzrosnąć aż do 6,5 GW.
W ciągu najbliższej dekady
koncern planuje również rozwój
projektów fotowoltaicznych. Do
2030 roku PGE będzie posiadać
PV o mocy 3 GW. Kolejne wiatraki mają stanąć również na lądzie.
Cel to osiągnięcie 1,7 GW lądowych farm wiatrowych do 2030
roku.
Inwestycje w rozwój OZE
planowany jest przez PGE rów-

Budowa jednej z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni
Bełchatów. Druga instalacja fotowoltaiczna ma stanąć na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego
potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk". Teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów oraz
teren składowania surowców towarzyszących są również rozważanymi lokalizacjami pod projekty kolejnych instalacji fotowoltaicznych Grupy PGE.
W regionie bełchatowskim
stanąć mają również farmy wiatrowe o mocy do 100 MW. Przypomnijmy, że obecnie na Górze Kamieńsk działa 15 siłowni
o łącznej mocy 30 MW. Kolejne
planowane instalacje mają mieć
moc blisko 100 MW. Nowe elektrownie wiatrowe mają powstać
w ciągu 5-7 lat.
W ciągu najbliższych 10 lat w
Bełchatowie PGE zrealizuje także inwestycje w magazyny energii o mocy do 300 MW. 

centrum
farmaceutyczne

dni
w tygodniu

Bełchatów ul. Mielczarskiego 2a
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Jak dodaje, energetyczny
koncern aspiruje do tego, aby
marka PGE była postrzegana jako nowoczesna, dbająca o
środowisko i działająca w zrównoważony sposób. W październiku ub. roku przyjęta została
nowa strategia Grupy PGE do

2030 roku z perspektywą do 2050
roku, która konsekwentnie już
teraz jest realizowana.

Kampania
wizerunkowa
„PGE Prowadzimy w zielonej
zmianie” odnosi się bezpośrednio do inwestycji realizowanych
przez Grupę PGE zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE
do 2030 roku z perspektywą do
2050 roku.

nież w okolicach Bełchatowa. Na
terenach pokopalnianych o łącznej powierzchni ok. 500 hektarów mają powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do
600 MW.
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Akcję liczenia wiernych na niedzielnych mszach świętych po raz kolejny przeprowadził Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Jak wypadła frekwencja w bełchatowskich paraﬁach?

Ilu bełchatowian chodzi do kościoła?
Liczenie wiernych odbyło
się we wszystkich polskich kościołach w niedzielę 26 września. Podobnie, jak w poprzednich latach, za przeprowadzenie całej akcji odpowiada Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który dopiero w przyszłym roku oficjalnie opublikuje wyniki badania. Postanowiliśmy jednak sprawdzić i zapytać
proboszczów największych bełchatowskich parafii, jak wypadła frekwencja na niedzielnych
nabożeństwach.

dzia Bożego na osiedlu Binków
przyznał, że podczas niedzielnego liczenia frekwencja wyniosła około 20 proc. spośród
wszystkich parafian. Na oficjalnej stronie parafii podano, że
obecnie należy do niej 7,8 tys.
wiernych. Łatwo więc policzyć,
że podczas akcji liczenia było to
ponad 1,5 tys. osób.
Z kolei w kościele na osiedlu Przytorze doliczono się blisko 1,3 tys. osób co stanowi 20,5
proc. spośród 6200 wiernych
należących do parafii pw. Zesłania Ducha Świętego.

Z kolei w parafii na osiedlu
Dolnośląskim w trakcie niedzielnych mszy świętych doliczono się łącznie 2104 osób, na
które złożyło się 1203 kobiety i 901 mężczyzn. Do komunii świętej łącznie przystąpiło

- Z pewnością na obniżenie
frekwencji wpłynęła pandemia.
Według naszych obserwacji w
tym czasie odsetek wiernych
uczestniczących we mszach
spadł o jakieś 8 procent – mówi
ks. Władysław Staśkiewicz, proboszcz parafii na os. Przytorzu.

1004 wiernych. Proboszcz bełchatowskiej parafii przyznał, że
w porównaniu do czasu przed
pandemią frekwencja na niedzielnych mszach znacznie spadła.

W Drużbicach otwarto Punkt Wymiany Rzeczy "Kredens".
Inicjatywie przyświeca idea "zero waste", która zyskuje coraz większą popularność. Mieszkańcy będą też mogli wziąć
znajdujące się tam przedmioty, zamiast kupować nowe.

Przyjdź i weź co chcesz

- Myślę, że według takich
wstępnych szacunków to teraz na mszach w niedzielę jest
o jedną trzecią mniej wiernych
niż to było w czasie przed epidemią koronawirusa – mówi ks.

Stanisław Jaskuła, proboszcz
parafii. NMP Matki Kościoła i
św. Barbary.
Ks. Kazimierz Magdziak,
proboszcz parafii pw. Miłosier-

Wszystkie dane zebrane w
parafiach archidiecezji łódzkiej, podobnie jak z innych regionów w kraju, trafią teraz do
Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, który w przyszłym roku opublikuje zbiorcze
zestawienie odnośnie uczestnictwa wiernych w niedzielnych
mszach świętych. 

Tragiczny wypadek w Bogdanowie. Rozpędzone audi, kierowane
przez 24-letniego mieszkańca Bełchatowa, uderzyło w mur paraﬁi. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.

24-latek roztrzaskał
się na murze paraﬁi

fot. GOPS Drużbice
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W parafii pw. Narodzenia NMP przy ulicy Kościuszki
podczas wszystkich wszystkich
mszy świętych w niedzielę było
ok. 1,6 tys. osób. To więcej niż
rok wcześniej, kiedy pandemia
dawała się mocniej we znaki, a
frekwencja wyniosła ok. 1,2 tys.
wiernych. Policzono również,
że na mszach więcej było kobiet, których doliczono się ok.
900, natomiast mężczyzn około
siedmiuset.

W środę, 13 października w
Drużbicach odbyło się otwarcie
Punktu Wymiany Rzeczy „Kredens”. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zostawić
rzeczy, których nie potrzebują,
takie jak odzież, AGD czy zabawki. Każdy będzie też mógł
bezpłatnie zabrać stamtąd dowolny przedmiot. Jak mówią
pomysłodawcy, ideą tego miejsca jest, abyśmy dzielili się i wymieniali rzeczami, których jedni z nas już nie potrzebują, a
drudzy właśnie chcieliby się w
nie zaopatrzyć.

powania, w celu ograniczenia
popytu na ciągle nowe przedmioty i przez to zmniejszenia
liczby odpadów i zmniejszenia
zanieczyszczania środowiska —
informuje Małgorzata Strzelecka, Kierownik GOPS w Drużbicach.

Pomysłodawcy zachęcają do
korzystania z punktu zarówno
tych, którym bliskie są wartości związane z ochroną środowiska, jak i osoby, dla których
ważne jest przede wszystkim
oszczędzanie środków finanso- Powstaniu tego miejsca wych. Kredens będzie otwarprzyświecała zasada zero wa- ty w każdy wtorek od 15:00 do
ste, wymiany rzeczy między 17:00 oraz w piątki w godzinach
konsumentami zamiast ich ku- 08:00-10:00. 

fot. OSP Bogdanów

Do śmiertelnego wypadku
doszło w piątek (8 października) tuż po godz. 5 rano w Bogdanowie (gm. Wola Krzysztoporska). Ze wstępnych ustaleń
policji wynika, że 24-letni bełchatowianin, jadąc audi A3 od
strony miejscowości Woźniki w

fot. KPP Piotrków

kierunku Parzniewic, na skrzy- Niestety mieszkaniec Bełchatożowaniu w kształcie litery „T” wa, który siedział za kółkiem,
pojechał na wprost i uderzył poniósł śmierć na miejscu.
czołowo w mur otaczający teren miejscowej parafię.
Okoliczności wypadku pod
nadzorem
prokuratora wyjaSiła uderzenia była tak duża,
że audi rozpadło się na kawałki. śniają piotrkowscy policjanci. 
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Leczenie astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?
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Tabletki na potencję, tylko dyskretnie proszę!
liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

Jeśli kupujesz w aptece coś na
potencję bez recepty, to na pewno zależy Ci na dyskrecji. Ostatnią rzeczą, jaką chcesz, to aby
o twoich problemach trąbiło pół
osiedla. Co zrobić, aby zakup był
bez stresowy i dyskretny? Niżej przedstawiam pięć sposobów
dzięki, którym uchronisz się przed
zainteresowaniem osób postronnych. Może, któryś już stosujesz,
a inny przypadnie Ci do gustu.

Większość pacjentów korzymaski
i czapki ciśniesta zUżyj
małych
inhalatorów
Gdy lubpoprosisz
w aptece
niowych
proszkowych,
które
o coś nasię
potencję
bez recepty,
mieszczą
w kieszeni.
naTych
pewno
otrzymasz można
odpowiedni
pierwszych
błypreparat. Być
może
masz chwili.
już coś
skawicznie
użyć
w każdej
sprawdzonego,
albo znaszskolek
Ich
wadą jest konieczność
z reklamy. Wtedy
podajesz
naordynowania
początku
wdechu
płacisz i leku.
wychodzisz
z apzzwę,
pobieraniem
Jeśli obie
te
teki. Jeśli nie
jednak
wymagana
jest
czynności
zostaną
zsynchrojakaś rozmowa,
co tak
naprawnizowane,
zbyt mała
ilość
leku
dę potrzebujesz,
się
trafi
do oskrzeli, możesz
a nawetczuć
może
Sąnie
panowie,
wskrępowany.
ogóle do nich
dotrzeć.którzy
Częza skarby
świata
otwarcie nie
postym
błędem
popełnianym
przez
wiedzą, po co tak
naprawdę przyużytkowników
inhalatorów
ciszli. Onieśmiela
ich rozmowa
śnieniowych
jest także
krótki,
z personelem
apteki,
większości
pośpieszny
wdech
i zbyt
szybkie
z kobietami. powietrza.
Proste rozwiąwydmuchiwanie
zanie
przyniosła
pandemia.
Używając
inhalatorów
proszPrzyjdź nie
do apteki
obowiązkowych,
trzeba wkoordynokowej
maseczce
i w z czapce
wać
początku
wdechu
uwalz daszkiem.
nie rozponianiem
leku.Nikt
JegoCię
dawkę
przyzna i spokojnie
porozmawiasz
gotowuje
się przed
rozpoczęo problemie.
wreszcie
kupisz
ciem
inhalacjiI (np.
wkładając
tabletki
na potencję
bez recepty,
do
urządzenia
kapsułkę
lub też
dobre i tanie.

przesuwając dźwignię). Preparat ma postać proszku, który
podczas wdechu trzeba wciągnąć z zagłębienia połączonego
z ustnikiem. Inhalatory proszkowe są prostsze w obsłudze.
Ale i tu jest pewien problem.
Chory musi mieć wystarczająco dużo siły, aby jego wdech porwał cząsteczki leku i zaniósł je
do oskrzeli. Przy zaawansowadla kolegi,
szwagra
nej Coś
astmie,
słabych
mięśniach
lub wujka.
oddechowych,
zaburzeniach
Dobrym sposobem
jest
neurologicznych
nie jest
w takstaże udawanie,
że W
kupujesz
prenie
tego zrobić.
takiej sytuparatnajlepszym
dla kolegi. Po
prostu proacji
rozwiązaniem
sisz
w aptece inhalatory
o tabletki na
posą
elektryczne
do netencję bezKorzystając
recepty i z
podkrebulizacji.
nich,
ślasz, że
dla siebie.
To Twój
chory
po nie
prostu
spokojnie
odprzyjaciel
poprosił
o pomoc.
dycha
aerozolem
zawierającym
AbyAparaty
uwiarygodnić
sytuację,
dolek.
takie służą
nie tyldajesz,
że kolega został
pod farapko
do podawania
różnych
teką, bo krępuje
wejść
pomaceutyków,
ale się
także
do irehaprosić odróg
coś na
potencję bezNarebilitacji
oddechowych.
cepty. Tym
sposobemz skuteczwilżają
je, oczyszczają
wydzienie odsuwasz od siebie podej-

Zasady prawidłowej inhalacji
Dotyczą inhalatorów ciśnieniowych i proszkowych, które są stosowane nie tylko w astmie oskrzelowej, ale także w innych chorobach płuc, np. w
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) czy rozstrzeniu oskrzeli.
• Oczyść oskrzela, odkrztuszając to, co w nich zalega.
• Zrób głęboki wydech.
• Włóż ustnik inhalatora do
ust, kierując jego koniec na
tylną część gardła, na języczek. Ustnik, który trzeba
ściśle objąć wargami, powinien leżeć płasko na języku.
• Weź głęboki wdech. Jeśli używasz inhalatora ciśnieniowego, rozpoczynając go, jednocześnie naciśnij przycisk
uwalniający lek z kanisterka (uwaga: ma być skierorzenie,
żedo
togóry).
Ty masz
wany
Gdyproblemy
posługuz potencją.
okazji przedstajesz się Przy
dozownikiem
proszwiasz
się w roli
życzliwego
przykowym,
przed
rozpoczęciem
jaciela.
Nie musisz
mieć zdolnoinhalacji
przygotuj
dawkę
ści leku.
aktorskich,
niepowinien
będziemy być
ich
Wdech
oceniać.
wolny lub szybki, zależnie od
typu urządzenia, ale zawsze
Użyj
szyfru! My go znamy!
głęboki.
Gdy
podczas
zakupu,
czujesz
• Wyjmij ustnik
(dotyczy
to
się skrępowany,
użyj prostegoi gewiększości inhalatorów)
zastu trzymaj
albo krótkiego
hasła,
nazwijpowietrze
w płucach
my na
go ok.
szyfrem.
Możesz zwyczaj10 sekund.
nie
mrugnąć okiem
lub wska• Wydmuchnij
powietrze
ustazać mi.
na tabletki
wystaw,
palcem,
Rób to zpowoli,
ponieważ
a nawet brodą. A jeśli głos grzęź-

lek deponuje się na ścianach
oskrzeli także podczas wydechu.
• Wypłucz jamę ustną w celu
usunięcia cząsteczek leku,
które się w niej osadziły, aby
nie przeniknęły do krwi. Postępowanie takie w przypadku sterydów wziewnych jest
wymagane, w przypadku pozostałych leków – zalecane.
mgr farm.

Magdalena Sosnowska

bę. Wbrew pozorom, Panie często kupują dla swoich mężczyzn
coś na potencję bez recepty.
I z tego co zauważyłam, nie czują skrępowania, wręcz przeciwnie otwarcie przedstawiają, po
co przyszły. Jeśli Ty czujesz się
zestresowany przed zakupem
czegoś na potencję, poproś o to
swoją przesympatyczną partnerkę. Doradzimy, pomożemy, będziecie zadowoleni.
Smartfon dobry
na wszystko
Najlepszy sposób zostawiłam na koniec. To wisienka na
torcie. Jeśli nadal czujesz opór
przed zakupem w aptece, tabletek na potencję bez recepty, wystarczy, że pokażesz w smartfonie zdjęcie, czego potrzebujesz.
W niecyfrowej wersji potrzebujesz kartki papieru i długopisu.
Jeśli chcesz dwa lub więcej opakowania, dopisz z pomocą programu do edycji zdjęć. Co ja piszę? Nawet nie musisz, tego robić. Po prostu użyj szyfru, pokaż dwa palce i sprawa załatwiona. Oczywiście łączenie różnych
sposobów zwiększy twoje poczucie komfortu. Dzięki temu
życzą
w dowolnym momencie, ze spokojem kupisz w aptece, tabletki
na potencję bez recepty.

Zdrowych,
rodzinnych
i pełnych radości
nie ci w gardle, użyj krótkiego hasła. Wystarczy
„męskie tabletki”,
Świąt
Wielkiej Nocy,
„coś na męskość” lub „dla mężczyzny na noc”. Gwarantuję, że
a także
mnóstwa
hasło zostanie
rozszyfrowane.
A Ty otrzymasz to, po co przyszedłeś, czyli tabletki
na potencję.
optymizmu
na wiosnę
Coś dla mojego partnera
Jeśli nadal czujesz opór przed
zakupem w aptece, tabletek na
potencję bez recepty, zwróć się
o pomoc do partnerki. Oczywiście pod warunkiem, że zna problem i jest gotowa spełnić proś-

zarząd i pracownicy
Sieci Aptek MEDEST
mgr farm.

Katarzyna Krześniak Dęga
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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
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Mieszkańcy Zdzieszulic Górnych w końcu doczekają się remontu drogi?
Wszystko wskazuje na to, że samorządowcy zauważyli problem i zakasali rękawy do pracy, aby go rozwiązać. Do ewentualnego rozpoczęcia prac
wciąż jednak daleko...

12

Mieszkańcy Zdzieszulic Górnych
doczekają się remontu drogi?
Droga w Zdzieszulicach
Górnych wymaga gruntownego remontu. Już kilkukrotnie
informowaliśmy o tym, że okoliczni mieszkańcy od lat narzekają na stan nawierzchni czy
brak pobocza. Do tej pory jednak nie było konkretnych planów, a co ważniejsze funduszy,
dzięki którym można by przeprowadzić taką inwestycję. Pojawiło się za to sporo przeciwności. Jedną z nich była realizowana przez gminę Bełchatów
budowa kanalizacji sanitarnej,
która zablokowała ewentualny
remont nawierzchni.
- Wykonanie kompleksowego remontu istniejącej nawierzchni jezdni, przed ukończeniem budowy kanalizacji,
wiązałoby się z późniejszym naruszeniem nowo wykonanej nawierzchni jezdni w celu umieszczenia urządzenia (kanalizacji)
w śladzie istniejącej nawierzchni jezdni – mówiła w marcu tego
roku Marzena Rogut-Chrząszcz
z bełchatowskiego starostwa.

Przegląd Bełchatowski
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Samorząd zaznacza też, że
złożył już odpowiedni wniosek
o dofinansowanie na to przedsięwzięcie do Rządowego Funduszu Dróg. Ten nie został jeszcze jednak rozpatrzony. Koszt
inwestycji ma przekroczyć dwa
miliony złotych.

Co z dalszym odcinkiem drogi w Zdzieszulicach Górnych?
Mieszkańcy na rozpoczęStarosta, Dorota Pędziwiatr pod- cie ewentualnych prac będą
kreśla, że w nowym roku budżewięc musieli jeszcze poczekać.
towym powiat planuje zabezpieWszystko wskazuje jednak na
czyć środki na ten cel.
to, że sprawy idą właściwym toWszystko wskazuje na to,
że sytuacja może się wkrótce
- W nowym roku budżeto- rem i z czasem droga doczeka się
zmienić. Dokumentacja projek- wym Powiat Bełchatowski pla- gruntownego remontu. 
towa oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne" są już gotowe.
Trzeba jednak zaznaczyć, że na
ten moment mówimy jedynie
o nieco ponad ośmiusetmetrowym odcinku.
- Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1913E (ul. Piotrkowska) do
skrzyżowania z drogą w kierunku dawnej Wytwórni Mas o
długości 815 metrów - informuje starosta powiatu bełchatowskiego, Dorota Pędziwiatr.
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nuje zabezpieczyć środki finansowe na dokumentację projektową kolejnych etapów przedmiotowej inwestycji drogowej, których realizacja odbywać się będzie z podziałem środków w formule inicjatywy samorządowej
50/50 - mówi Dorota Pędziwiatr.

ŚWIAT GIER

KONSOLOWYCH
SPRZEDAŻ GIER I AKCESORIÓW
NAPRAWA, CZYSZCZENIE KONSOL
I PADÓW W PRZYSTĘPNYCH CENACH

Bełchatów ul. Pileckiego 14
tel. 608-457-780

Zapraszamy w godz: od pon. do pt.: 10:00 - 18:00, Sob.: 10:00 -14:00
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Krzyżówka

Przegląd Bełchatowski

Sudoku

Należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej pionowej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie
oraz kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać.
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Oferta ważna
od 26.10 do 30.10.2021 r.

NISKIE CENY
1 para

Trzewiki damskie
Skarpol
rozm. 37-41

3499

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

1 para

Botki męskie
Skarpol
rozm. 41-36

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

99
1 szt.

Czapka damska
Terbut
różne wzory

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

Sprzedam działkę w centrum miasta z przeznczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
dopuszczalne usługi komercyjne, nieuciążliwe, obręb 12, nr 602/4 pow. 892m2
Cena 299tys. do negocjacji.
Tel. 508-214-230

Sprzedam działkę budowlaną przy Zalewie Patyki o pow.
0,860ha miejscowość Bujny
Sprzedam działkę budowKsiąże.
laną z lasem o pow. 1,17ha
Tel. 601-150-086
w miejscowości Zawadów w
pow. bełchatowskim (10km
Sprzedam działkę rolno-buod Bełchatowa) w obrębie
dowlaną o pow. 20ar oraz
6km znajduje się Góra Kadziałkę leśną o pow. 21ar, 27ar mieńsk. Działka w cichej
oraz 1.03ha w miejscowości
okolicy. Istnieje możliwość
Wólka Łękawska
zamiany na mieszkanie.
Tel. 691-641-660, 661-371-826
Tel. 792-103-130

3499
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NIERUCHOMOŚCI

1999

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

1 szt.

Koszula męska
polarowa na guziki
Lotmar
rozm. M - 3XL

belchatow.leclerc.pl

Sprzedam działkę Zdzieszulice Górne, rolno-budowlane,
59arów.
Tel. 536-853-661
Sprzedam lokal handolowousługowy z najemcami. Lokal mieści się w Bełchatowie
przy ul. Okrzei.
Tel. 607-479-898

Przegląd Bełchatowski

Najbliższe terminy szkoleń:
codziennie
codziennie
codziennie lub weekendy
26.11.2021
29.10.2021
05.11.2021
19.11.2021
19.11.2021
27.11.2021
05.11.2021

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
nr 20/2021 (310)  22.10.2021 r.

Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

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

SPRZEDAM
Tanio sprzedam akwarium
200L z pokrywa, filtr wewnetrzny, żwirek, grzałka,
termometr. Dodam gratis
akwarium 112L. Stan dobry
polecam bo warto.
Tel. 500-621-265
Sprzedam nadwyżki hodowlane kanarków ksztaltnych-gloster,norwik,amadyna wspaniała-mutacje, wiklacze.
Tel.500-090-893
Sprzedam pianino firmy Calisia w dobrym stanie.
Tel. 600-502-785

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

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. Kurs ADR Podstawy, Cysterny
5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców
6. Suwnice, Podesty, Wózki widłowe, Manitou, Żurawie (HDS)
7. Koparkoładowarki, Ładowarki, Koparki - klasa trzecia
8. Koparki , Ładowarki, Spycharki - klasa PIERWSZA
9. Rusztowania Budowlano- Montażowe
10. Certyfikat Kompetencji Przewoźnika w transporcie drogowym

Kupię las i drwno z zadrzewień.
Tel. 510-572-361

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

Sprzedam przyczepę samozbierającą T055 jest miejsce
na noże stan gum bd ogólny
stan dobry - cena 3400 zł.
Tel. 791-223-715
Wersalkę w dobrym stanie
2-osobowa. Cena 200zł
Tel. 511-709-802

Sprzedam mieszkanie na os.
Dolośląskim w bloku 202,
Ipiętro, pow. 31,42m2. Cena
140tys.
Tel. 531-260-750

Tanio sprzedam sadzonki winorośli. Owoce duże i smaczne przystosowane do polskich arunków klimatycznych.
Sprzedam tanio kuchnę gazową firmy Zanussi prawie
nowa-mało używana z butlą
11kg.
Tel. 506-554-018

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

Sprzedam tanio nowy komplet pościeli wełnianej :
materac 90x200, kołdra
140x200, 2 poduszki 40x60
Tel. 699-120-070

Sprzedam mieszkanie kawalerkę o pow. 23,35m2 na os.
POW, 9 piętro.
Tel. 608-407-055

Wynajmę lokal biurowy na
piętrze, pow. 15m2. Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23a
Tel. 508-214-230

Sprzedam dywan wełniany
2/3m stan dobry.
Tel. 695-934-750

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!

OŃ

ZADZW
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Miód z pasieki własnej w
sprzedaży.
Tel. 667-510-340, 667-510-392
Sprzedam ciągnik C4011 z
dokumentami, cena 11.900zł.
Tel. 791-223-715
Sprzedam kolumny basowe
500W.
Tel. 605-821-581
Sprzedam piec olejowy Buderus 24kw bojler 200 litrów
zbiornik na olej 1800 litrów
pompy instalacja miedziana
Tel. 500-090-893
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

PRACA
Zaopiekuję się dzieckiem
bądź osobą starszą.
Tel. 667-510-340
Szukam pracy jako ochroniarz posiadam grupę inwalidzką.
Tel. 512-166-226

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

nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

MOTORYZACJA

Usługi hydrauliczne, wymiana grzejników w blokach itp. Solidnie i terminowo.
Tel. 691-967-304

Sprzedam samochód Nissan
Micra 2009 r ,benzyna-gaz ,80
000 km przebiegu.
Tel. 667-644-157
Sprzedam Peugota 107,
dwudrzwiowy, bezwypadkowy, przebieg 53tys.
pierwszy właściciel rok
produkcji 2008/01, serwisowany na bieżąco, zadbany.
Tel. 699-120-070
KUPIĘ KAŻDE AUTO
do 5 tys.
Tel. 537-435-362
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

Dam zlecenie podwykonawcom lub brygadom na prace
dociepleniowe, wykończeniowe, dekarskie. Przyjmę do pra- Prace elewacyjne (docieplenia, malowanie elewacji). Wycy fachowców w/w zawodach.
najem, montaz rusztowań.
Tel. 726-325-664, 698-308-180
Tel. 726-325-624, 698-308-081
Hurtownia blach poszukuBalustrady,
je kierownika do punktu oraz
Bramy,
pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Ogrodzenia kute i ze stali
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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 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

Poszukuję pracy jako pracownik ochrony -doświadczenie i
niekaralność.
Tel. 500-621-265

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

Kupie motorynkę Romet lub
inny stary motorower romet
komar, simson, ogar, wsk.
Kupię również rower Romet
Wigry w oryginalnym stanie
lub inny stary rower, stare
autko na pedaly albo ciekawe stare rzeczy.
Tel. 505-531-456
Kupię ciągnik URSUS C-328,
C-330 lub C-360 niezarejestrowany. Kupię też traktorek do koszenia trawy.
Tel. 513-694-344
Kolejne wydanie: 05.11.
Ogłoszenia przyjmujemy
do 02.11 do godziny 1500

Mechanika Pojazdowa

Serwis Ogumienia,
Serwis klimatyzacji
Montaż haków,
Części zamienne

L

Nauka jazdy

Bełchatów,
ul. Czapliniecka 58
Biuro: 509 872 201,
SKP: 571 517 777
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Stacja Kontroli Pojazdów

ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne

Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE

BEZPIECZNE, INTELIGENTNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

3000 zł
8%VAT

ZADZWON PO WIECEJ

Punkt sprzedaży na terenie hurtowni
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