Strażnicy ratowali
mężczyznę z Rakówki
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ZAMÓW
REKLAMĘ

w Przeglądzie
Bełchatowskim
-99

tel. 790-40-45
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APARATY SŁUCHOWE

SZUMY USZNE

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

Historyczne zdjęcia i relacje pierwszych górników

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
ChCesz sprzedać, wynajać
,

dom lub mieszkanie?
-

Bądź zawsze na bieżąco. Zapraszamy na największy portal informacyjny w regoionie www.ddbelchatow.pl

Porody rodzinne
wstrzymane
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SKUTECZNIE l BEZPIECZNIE l PROFESJONALNIE

bełchatów, Wojska Polskiego 27B

fot. Archiwum KWB Bełchatów

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

516 170 700
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Najbliższe terminy szkoleń:
1.
Weryfi
kacja spawaczy
UDT/TÜV
1.Kurs
Kursspawania,
spawania,
Weryfikacja
spawaczy
TÜV
2. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
2.
Prawo
jazdy
Kategorii:
C,
C+E,
D,
D+E
3. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
3.Kurs
Szkolenie
okresowe
dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
4.
ADR Podstawy,
Cysterny
4.
Kurs
ADR
Podstawy,
Cysterny
5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona
dla kierowców
5.Suwnice,
Kwalifikacja
wstępna
dla kierowców
6.
Podesty,
Wózkiprzyspieszona
widłowe, Manitou,
Żurawie (HDS)
7.
KoparkiManitou,
- klasa trzecia
6.Koparkoładowarki,
Suwnice, Podesty,Ładowarki,
Wózki widłowe,
Żurawie (HDS)
8.
, Ładowarki, Spycharki
klasa PIERWSZA
7.Koparki
Koparkoładowarki,
Koparki, -Ładowarki
klasa trzecia
9.
BudowlanoMontażowe
8.Rusztowania
Rusztowania
BudowlanoMontażowe
10.
Certyfikat Kompetencji
w transporcie
drogowym
9. Certyfikat
KompetencjiPrzewoźnika
Przewoźnika
w transporcie
drogowym

codziennie
codziennie
codziennie
codziennie lubcodziennie
weekendy
codziennie lub 24.09.2021
weekendy
16.12.2021
10.09.2021
15.01.2022
03.09.2021
10.09.2021
07.01.2022
10.09.2021
20.01.2022
11.09.2021
22.01.2022
24.09.2021
04.02.2022

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

Ile zapłacimy
za śmieci
w 2022 roku?

wieści z powiat

97-400 BEŁCHATÓW
pn.-pt.: 900-1700

PIORĄCA DYWANY METODĄ
NA WSKROŚ W KĄPIELI

Michał Bajor w Bełchatowie

Dosłownie kilka minut mogło dzielić około 40-letniego bełchatowianina od
tragedii. Pijany mężczyzna wpadł do Rakówki, a z uwagi na swoją niepeł„Od Kofty…do Korcza”, bo taki
nosprawność,
był
w stanie skutecznie wezwać pomocy. Na szczęście
tytuł
nosi najnowszanie
trasa
koncertowa
Bajora, to prezentacja
piosenek
z
przypadkowy
świadek
zaalarmował
o zajściu strażników miejskich, którzy
dwupłytowego albumu pod tym sabłyskawicznie pojawili się na miejscu.
mym tytułem. To muzyczna historia
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Pijany niepełnosprawny
wpadł do Rakówki

PERFECT-DENT

Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej
PERFECT-DENT

tel. 665 140 828
ul. 1-go Maja 15

www.perfectdent.com.pl

STOMATOLOGIA

MEDYCYNA ESTETYCZNA

 Protetyka, korony, licówki, mosty

 Mezoterpia  Botox 

 Implanty 

Chirurgia

 Wybielanie zębów

facebook.com/perfectdent.btw

 Kwas hialuronowy Neauvia

Nici PDO

 Rewitalizacja twarzy, szyi, dekoldu

instagram.com/perfectdent.btw

utworów, które napisane i przetłumaczone specjalnie dla niego, przez
najlepszych autorów i kompozytorów, pozwoliły artyście stworzyć własny, niepowtarzalny teatr piosenki. Wybrane z kilkuset i nagrane na
nowo z jego dzisiejszą dojrzałością,
są niejako podsumowaniem muzycznego dorobku tego charyzmatycznego aktora
pieśniarza.
Około igodziny
19:00 w poniedziałek, 22 listopada w rePodczas
wieczoru artysta
jonie
ulicy Nadrzecznej
doszłow towarzystwie
zespołu
do sytuacji, która
mogłazaprezentuje
zakońnajważniejsze
utwory
ze swojej 45czyć się tragicznie.
Głucho-nieletniej
działalności
artystycznej.
my mężczyzna
wpadł
tam do 
rzeki, przestraszył się i nie był
w stanie wezwać pomocy. Na
szczęście o zajściu zaalarmowano straż miejską.

- Strażnicy błyskawicznie
udali się na miejsce zdarzenia
i pomogli zlęknionemu mężczyźnie wydostać się z wody —
mówi komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej, Piotr Barasiński.

Przegląd Bełchatowski

Okazało się, że mężczyzna,
był też pod wpływem alkoholu. Strażnikom udało się ustalić, że 40-latek chciał najprawdopodobniej podnieść telefon,
który upuścił przy korycie rzeki.
Nie utrzymał jednak równowagi, sturlał się i wpadł do wody.

życie. W takich warunkach czło- nie odniósł żadnych poważniejwiek szybko się wychładza. Kil- szych obrażeń.
ka minut później mogłoby dojść
do tragedii — dodaje komenOstatecznie udało się skondant, Piotr Barasiński.
taktować z matką mężczyzny,
która zaopiekowała się synem.
Po tym, jak wyciągnęli mężczyznę z wody, funkcjonariusze Kobieta została też uprzedzo- Na szczęście strażnicy zo- udzieli mu pierwszej pomocy, na, że w razie pojawienia się jastali zaalarmowani i zareago- pomogli też zdjąć przemoczo- kichkolwiek niepokojących sywali na czas, najprawdopodob- ne ubranie i dali koc do ogrza- gnałów, należy natychmiast weniej ratując temu mężczyźnie nia się. Na szczęście 40-latek zwać karetkę. 

Szpital wojewódzki w Bełchatowie podjął decyzję o wstrzymaniu porodów
rodzinnych. Powodem jest wzrost liczby zakażeń COVID-19.

Wstrzymano porody
rodzinne w szpitalu
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W bełchatowskim szpitalu
podjęto decyzję o wstrzymaniu
porodów rodzinnych. Oznacza
to, że przyszli tatusiowie w najbliższym czasie nie będą mogli

być przy narodzinach swoich
pociech. Placówka decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa i pandemią.

szpitalu do odwołania wstrzymuje się porody rodzinne - informuje Szpitali Wojewódzki w
Bełchatowie.

- W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń COVID-19 w

Nie podano do kiedy taka
sytuacja może potrwać. 

Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbiór odpadów na kolejne lata. Poznaliśmy nowe stawki opłat, które wkrótce uchwalą miejscy radni. Ile zapłacimy
za wywóz śmieci w 2022 roku?

Ile zapłacimy za śmieci
w przyszłym roku?
za 2018 rok, to okazuje się, że
w ciągu dwóch lat zyski spółki
wzrosły… prawie sześciokrotnie.
Wiceprezydent
rozbudził nadzieje?
Wygląda na to, że mieszkańcy mogliby zapłacić jeszcze więcej, gdyby nie uchwała w sprawie opłat za pojemniki na śmieci w lokalach niezamieszkałych, którą radni przegłosowali we wrześniu. Uderzyło to w przedsiębiorców z
terenu Bełchatowa, dla których koszt wywozu śmieci po
zmianie wzrośnie nawet o 300
proc. Władze miasta drastyczny wzrost tłumaczyły tym, że
dotychczas płacili oni za wywóz śmieci znacznie poniżej
kosztów.

Przetarg na zagospodarowanie i odbiór odpadów miasto rozstrzygnęło w połowie listopada. Wygrała spółka
Eko-Region, która jako jedyna złożyła ofertę. W specyfikacji przetargowej magistrat zaznaczył, że chciałby zawrzeć
umowę na dłużej niż rok, tak
jak to było dotychczas. Czas
usługi wydłużono więc do 30
miesięcy od stycznia 2022 r. do
czerwca 2024 r. W planie zamówień publicznych szacunkowy koszt wywozu śmieci wyliczono na 58,7 mln zł. Eko-Region za swoje usługi zaproponował 51,7 mln zł czyli… mniej
niż szacowało miasto. Podliczono, że cena jednostkowa za
tonę odebranych i zagospoda-

systemu", ma wzrost ilości wytwarzanych śmieci przypadających na jednego mieszkańca.
W 2018 r. było to 319 kg, w 2019
r. - 333 kg, a w 2020 r. - 347 kg.
Wśród innych czynników, jakie
mają również wpływ na wzrost
cen, w gospodarce odpdami
komunalnymi wymieniono też
m.in. wzrost obowiązkowych
do osiągnięcia przez gminy poziomów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu, a także rosnącą opłatę środowiskową za umieszczenie odpadów na składowisku (2020 r. - 295,05 zł/za tonę,
2021 r. - 301,84 zł/tonę, a w 2022
r. 312,10 zł/tonę). Wśród kolejnych przyczyn wymieniono też m.in. konieczność zakupu elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym samochodów do odbioru odpadów (od 2022 r. - 10 proc. floty), a także rosnące koszty paliwa, prądu i płacy minimalnej.

Drodzy
mieszkańcy
wreszcie nie będziecie płacić za śmieci z terenów niezamieszkałych, czyli m.in. przedsiębiorców — pisał Dariusz
Matyśkiewicz.

Takie słowa mogły sprawiać wrażenie, że teraz bełchatowianie w końcu odetchną i za śmieci zapłacą nieco mniej niż dotychczas. Magistrat pytany o powyższe deklaracje wyraził jedynię nadzieje,
że stawki uda się utrzymać na
dotychczasowym poziomie i
wiele uzależniał od przetargu.
Jak widać... ta sztuka niestety
się nie udała. W przygotowanych przez urzędników wyliczeniach można przeczytać, że
w okresie obowiązywania nowej umowy z Eko-Regionem
(od stycznia 2022 r. do połowy
2024 r.) wysokość wpływów z
nieruchomości niezamieszkałych wyniesie 13,4 mln zł, a od
Analizując koszty "utrzy- zamieszkałych 39,8 mln zł.
mania systemu", jakie przedGłosowanie w sprawie nostawiła miastu spółka Eko-Region, warto jednak przypo- wych stawek za śmieci odbyło
mnieć... jej wyniki finansowe. się w środę (1 grudnia) już po
Zysk (netto) w spółce, której zamknięciu wydania gazety.
udziałowcem jest również mia- Biorąc pod uwagę polityczny
sto, za cały 2020 rok wyniósł aż układ sił w radzie (większość
35,4 mln zł. To ponad dwukrot- ma koalicja PiS-PLUS-KWW
nie więcej niż rok wcześniej, Czechowska), to wynik głosogdy zakład osiągnął 16,8 mln wania wydaje się raczej przezł zysku (netto). Jeśli sięgnąć sądzony i należy przygotować
do sprawozdania finansowego się na podwyżki... 

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

STUDIO nowoczesnej
NOWOCZESNEJ PROTETYKI
studio
protetyki
iIstomatoLogii
estetycznej
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne
l protezy bezkLamrtowe
l endodoncja
l chirurgia stomatoLogiczna

Pantomograf 2D

-

pełna diagnostyka
stomatologiczna

-

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 dekoracji swiatecznych
-

Bełchatów, ul. Czyżewskiego 56E

tel. 44 634 87 37, 606 929 337
Czynne: pn-pt: 8:00 - 17:00, sb: 9:00 - 13:00

TARTAK W.L.G.
DREWNO

KOMINKOWE I OPAŁOWE
BRYKIET, PELLET

Nowy Swiat 4B
510 572 361

SALON
PŁYTEK
ceramicznych i gresowych
ul. Wojska Polskiego 147A
tel. 535 448 610
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W przygotowanym przez
magistrat projekcie uchwały nowa stawka za odbiór odpadów wynosi 29,50 zł miesięcznie od osoby. To o 3,5 zł
więcej niż dotychczas. Łatwo
więc policzyć, że w przeliczeniu na 4-osobową rodzinę miesięczna opłata za wywóz śmieci wzrośnie ze 104 zł do 118 zł.
Dla mieszkańców to kolejna
w ostatnich latach podwyżka.
Przypomnijmy, że w 2019 r. płaciliśmy 8,50 zł od osoby, w 2020
r. - 19 zł, a obecne aż 26 zł.

Wśród mieszkańców pojarowanych odpadów wzrosta z
wiła się iskierka nadziei na niż757,08 zł do 891 zł.
sze opłaty, którą rozniecił również... sam wiceprezydent BełMiasto tłumaczy,
dlaczego opłaty wzrosną... chatowa - Dariusz MatyśkieMagistrat w uzasadnieniu wicz. W mediach społecznodo przygotowanej uchwały po- ściowych zamieścił bowiem
daje, że duży wpływ na zwięk- wpis, w którym zwrócił się bezszające się koszty "utrzymania pośrednio do bełchatowian.

www.oss-dent.com

Przegląd Bełchatowski

Bełchatowian
czeka
wkrótce... kolejna podwyżka. Wszystko wskazuje na to,
że od stycznia więcej zapłacimy za wywóz śmieci. Pocieszający dla mieszkańców może
być fakt, że nowa stawka będzie obowiązywała aż do połowy 2024 roku. Oznacza to,
że unikniemy kolejnego wzrostu opłat przez najbliższe dwa
i pół roku.
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Miasto odrzuciło wniosek o doﬁnansowanie, a trener zarzuca nierzetelność i mówi gorzko o współpracy z magistratem. Dlaczego klub sportowy z licznymi sukcesami nie otrzymał wsparcia z samorządu?

Trener zarzuca urzędowi miasta
nierzetelność i absurdalne zasady

Przegląd Bełchatowski

Czempion Bełchatów to
klub,
którego
podopieczni
mogą pochwalić się licznymi
sukcesami na dużych imprezach. Wielokrotnie informowaliśmy o medalach zdobytych
przez młode lekkoatletki — z
końcem września sportsmenki
wróciły z dwoma krążkami Mistrzostw Polski, wcześniej dołożyły cegiełkę do sukcesu Polski w międzypaństwowym meczu w Brnie.
Okazuje się, że talent i litry potu wylane na treningach,
przekute później w międzynarodowe sukcesy, to jednak za
mało, aby otrzymać wsparcie
ze strony bełchatowskiego magistratu. Tak twierdzi Dariusz
Rybarczyk, trener UKS Czempion Bełchatów, który nie zostawia suchej nitki na komisji konkursowej pod przewodnictwem wiceprezydenta, Łukasza Politańskiego. Klub starał się o miejskie dofinansowanie na organizację szkoleń i treningów sportowych dla dzieci i młodzieży. Efekt? Wniosek
"czempionów" został odrzucony i klub nie otrzymał pieniędzy.
Dariusz Rybarczyk tłumaczy, że dofinansowanie miało być przeznaczone m.in. na
wyjazdy, szkolenie młodzieży i
udział w zawodach - takich jak
kwalifikacje do Mistrzostw Polski. Te są bardzo kosztowne i
generują wydatki liczone w tysiącach złotych. Trener wspo-

- Patrząc na to, które kluby otrzymały dofinansowanie,
i ile punktów otrzymały, gołym okiem widać, że uzsykanie
ich co najmniej ośmiu było minium, jakie postawiła sama komisja. Trudno nie odnieść wrażenia, że ten jeden punkt został
odebrany w celu nieprzyznania
naszemu klubowi pieniędzy komentuje Dariusz Rybarczyk.

mina o jednym z ostatnich wyjazdów - rywalizacji w Karpaczu, gdzie za sam nocleg i wyżywienie dla zawodników trzeba było zapłacić około 1600 zł,
do tego dochodzą też opłaty
związane z transportem.

wanie od miasta, oceniane były
na podstawie pięciu kryteriów
m.in. możliwości realizacji zadania, kalkulacji kosztów, jakości zadania i kwalifikacji osób,
własnego wkładu rzeczowego, a
także oceny zadań zrealizowanych w poprzednich latach. Za
Problem w tym, że zdaniem każde z powyższych kryteriów
trenera, ocena wniosku przez komisja mogła przyznać od 0 do
komisję budzi duże wątpliwo- 2 punktów, a warunkiem otrzyści. Podzielił się z naszą redak- mania dofinansowania, według
cją korespondencją, jaką pro- regulaminu, było uzyskanie
wadził z magistratem w spra- ich co najmniej 7. W przypadwie dofinansowania — co wyni- ku UKS Czempion Bełchatów,
ka z dokumentacji?
komisja przyznała właśnie siedem punktów — jak się jednak
Wnioski składane przez klu- okazało, to nie wystarczyło, by
by ubiegające się o dofinanso- otrzymać dofinansowanie.
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Budowa domu
Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji w Naszym życiu. Wymaga od Nas odpowiedniego przygotowania, analizy wielu istotnych kwestii, oceny możliwości finansowych oraz
oszacowania ryzyka.
Jakie trudności mogą Nas spotkać,
na etapie analizy pomysłu o budowie
własnego domu? Z pewnością będziemy musieli się zmierzyć z takimi trudnościami jak:
• niedoszacowanie kosztów zrealizowania prac budowlanych jak i wykończeniowych
• niedoszacowanie własnych możliwości finansowych
• brak odpowiednich środków na wkład
własny, bądź brak wiedzy co takim
wkładem może być
• brak doświadczenia w zakresie sporządzenia prawidłowego kosztorysu, dla kredytu wypłacanego w transzach

• brak możliwości oszacowania czasu, niezbędnego do pozyskania środków finansowych z Banku, jak i czasu, potrzebnego na zrealizowanie inwestycji
• nieprawidłowa ocena zabezpieczenia
w postaci działki, na której Bank będzie ustanawiał hipotekę
• brak wiedzy w zakresie niezbędnych
dokumentów do kredytu oraz wyceny
nieruchomości
• brak wiedzy o procesie obsługi kredytu podczas realizowania budowy oraz
po jej zakończeniu
• brak czasu, wiedzy i umiejętności
analizy różnych ofert kredytowych nie
tylko związanych z ceną ale i całym
procesem kredytowym.
Proces ubiegania się o kredyt związany z budową domu, może być zdecydowanie łatwiejszy i obarczony mniejszym ryzykiem popełnienia błędów w
przypadku skorzystania z usług eks-

perta bazując na jego wiedzy i doświadczeniu.
Na czym polega moja pomoc?
Nie jestem związany z żadnym Bankiem, a moje propozycje są bezstronne. Oczywiście najczęściej polecam Banki, które w swoim procesie przyznania
kredytu ale i jego obsługi są najbardziej
przyjazne dla Klienta. Uwzględniam przy
tym potrzeby i oczekiwania wszystkich,
dla których wykonuję swoje usługi.
U mnie możesz liczyć na:
• weryfikację zdolności kredytowej i
wyliczenie wkładu własnego
• porównanie dostępnych ofert bankowych z ich plusami i minusami
• zweryfikowanie działki przed zakupem pod względem formalno prawnym
• pomoc w skompletowaniu dokumentów do Sądu, Notariusza i Urzędu
Skarbowego

Trener: absurdalne zasady
i nierzetelność
Rybarczyk wskazuje na absurdalne zasady według których oceniane były wnioski. Komisja zaproponowała bowiem
UKS-owi wsparcie w kwocie 14
tys. zł, czyli zdecydowanie mniej
niż 35 tys. zł, o które wnioskowali "czempioni". Klub jednak...
nie dostał nawet tych pieniędzy. Okazuje się, że w regulaminie znajdował się zapis mówiący o tym, że jeśli sugerowana przez komisję wysokość dofinansowania będzie o 45 proc.
niższa od tej, o którą starał się
klub, wniosek... zostanie w całości odrzucony.

piśmie skierowanym do urzędu miasta podkreślił, że trener
wskazany we wniosku to osoba
z ogromnym bagażem kompetencji i doświadczeń, która została doceniona zarówno w Ministerstwie Sportu, jak i Ministerstwie Edukacji.
- Nasza oferta wskazywała na trenera, który ma kwalifikacje trenera klasy mistrzowskiej [...] Dodatkowo o jakości
wykonywanej przez niego pracy
świadczą otrzymane nagrody:
Nagroda Ministra Sportu i Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe
i za pracę z młodzieżą — czytamy.
Zapytany o sprawę magistrat stwierdził, że nieprzyznanie punktu wynikało nie tyle
z oceny samego trenera, co ze
- zdaniem urzędników - braku
gwarancji, że zamierzone zadania zostaną wykonane.

- Przedstawiony przez klub
cel nie gwarantował jego osiągnięcia. Przypomnę, że 2020, to
Zaproponowana kwota mo- był rok pandemii, kiedy nie było
głaby być najprawdopodob- wiadomo, czy możliwe będzie
niej wyższa, gdyby UKS Czem- przeprowadzenie jakichkolwiek
pion Bełchatów uzyskał wię- imprez sportowych — tłumacej punktów w złożonym wnio- czy Kryspina Rogowska, rzeczsku. Trener Rybarczyk zarzuca nik prasowy Urzędu Miasta w
nierzetelność oceniającej wnio- Bełchatowie. - Podkreślam, że
sek komisji. Sprawa rozbija się trener Dariusz Rybarczyk, jest
o trzecie z pięciu kryteriów, czy- szkoleniowcem z najwyższymi
li jakość wykonania zadania i kwalifikacjami. Jego wkład w
kwalifikacje osób, za którą klub rozwój lekkoatletyki w Bełchaotrzymał jeden punkt. UKS w towie jest niepodważalny. Po• skompletowanie dokumentów do
procesu kredytowego zarówno do
oceny finansowej jak oceny zabezpieczenia
• pomoc przy realizacji wyceny i oszacowania wartości nieruchomości
• wykonanie kosztorysu prac budowlanych z podziałem na transze
• wyjaśnienie wszystkich zapisów
umownych
• obsługę kredytu przez kolejne kilka,
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat
Podczas każdej rozmowy przeprowadzam wywiad, dzięki któremu wspólnie ustalamy strategię działania, poszczególne kroki oraz czas całego procesu.
Moje usługi w całym okresie Naszej współpracy są bezpłatne, a oferta
jest dokładnie taka sama jak w Banku.
U mnie zaoszczędzisz swój cenny czas i
pieniądze, a ja zagwarantuję Ci komfort,
pełną dyskrecję i przekazanie niezbędnej wiedzy opierając się na mojej wiedzy
i doświadczeniu, opartym o 2600 zrealizowanych transakcji.
Zapraszam do kontaktu i spotkania
ze mną w świecie finansów. Zadzwoń i
umów się na niezobowiązujące spotkanie, które Cię nic nie kosztuje.

Jarosław Fuzowski
tel. 602 297 443
Os. Marii Konopnickiej 5

jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl
www.kancelariafindom.pl

trafi zachęcić młodzież do pracy, jego zawodnicy odnoszą
sukcesy na sportowych arenach
zarówno w kraju, jak i za granicą — dodaje.

Rozstrzygnięto rządowy konkurs pn. "Rosnąca Odporność". Gminy, które
od początku sierpnia osiągnęły największy wzrost poziomu zaszczepienia
mieszkańców, otrzymają spore pieniądze — które samorządy z powiatu bełchatowskiego mogą liczyć na "zastrzyk" gotówki?
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Szczercowianie wygrali 1 mln zł
w konkursie szczepionkowym
Z początkiem sierpnia rozpoczął się rządowy konkurs pn.
"Rosnąca Odporność", to kolejna akcja, której celem była promocja szczepień przeciwko COVID-19. W każdym polskim powiecie, gminy, które osiągnęły największy wzrost poziomu
wszczepienia, otrzymają fundusze na walkę z pandemią.
Pierwsze miejsce w powiecie bełchatowskim zajęła gmina Szczerców, tym samym zdobywając aż milion złotych. Według rządowych statystyk, od 1
sierpnia przyrost osób zaszczepionych wyniósł tam 8,16 proc.
Drugie miejsce i nagroda w wysokości 500 tys. zł. przypadły
gminie Rusiec — tam w czasie trwania konkursu zastrzyk
przyjęło 8,01 proc. mieszkańców. Na ostatnim stopniu podium znalazła się gmina Kleszczów, gdzie na szczepienie w
tym okresie zgłosiło się 6,2 proc.
mieszkańców — w tym przypadku nagroda wyniesie 250 tys. zł.

PHU Bieniek Zbigniew
– Świetny wynik naszej gminy to wynik przyrostu szczepień, jaki dało się zaobserwować pod koniec wakacji – tłumaczy wójt Krzysztof Kamieniak. — Z pewnością wpłynęły na to działania podejmowane przez nas, jako samorząd,
jak i szereg pikników szczepiennych, zorganizowanych przez

nasze niezawodne Koła Gospodyń Wiejskich — dodaje.
Zwycięskie samorządy będą
mogły wykorzystać pieniądze
na dowolny cel, jedyny warunek
jest taki, że musi on być związany z przeciwdziałaniem COVID-19. 

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ
I GALANTERII BUDOWLANEJ
kostka brukowa
• impregnaty do kostki
płyty tarasowe
i chemia budowlana
ogrodzenia betonowe
• tarcze, młotki, miary
obrzeza przemysłowe i dekoracyjne
rekawice i inne
odwodnienia kanalizacyjne i rury PCV
Pi³sudskiego 15
cement,97-400
piach iBe³chatów,
kruszywa dekoracyjne
.

,

•
•
•
•
•
•

Przegląd Bełchatowski

Pozostałe dwa brakujące punkty UKS Czempion Bełchatów stracił w piątym kryterium, dotyczącym realizacji zadań w latach poprzednich. ChoW tym miejscu jednak, trud- dzi konkretnie o błąd, jaki klub
no nie zwrócić uwagi na pew- popełnił przy składaniu oferty
ną... nieścisłość. Mianowicie, w 2019 roku. Czempioni reprekryterium zatytułowane "Możli- zentowali wówczas miasto na
wość realizacji zadania publicz- Mistrzostwach Młodzików Wonego przez oferenta" jest pierw- jewództwa Łódzkiego. Ów błąd
szym z pięciu ujętych we wnio- miał polegać na niedokładnym
sku kryteriów i za nie, "czemwskazaniu terminu, w którym
pioni" otrzymali maksymalną
ilość punktów. Owy punkt, klub realizowane było zadanie.
stracił z kolei w kryterium, któ- Przyznajemy się do błęre dotyczyło jakości wykonania
zadania oraz kwalifikacji osób, du popełnionego przy składaktóre będą je wykonywać.
niu oferty na realizację zadania
publicznego zawężając jego wyPandemia? "To jedynie
konanie do jednego dnia, było
wymówka''
to spowodowane brakiem doTrener "Czempiona" zwraca
świadczenia w tego typu konrównież uwagę, że inne kluby,
które wnioskowały o pieniądze kursach, co zostało wyjaśnione
na ten cel uzyskały więcej, a w w piśmie skierowanym do Pani
niektórych przypadkach nawet Prezydent. Założone rezultakomplet punktów. Wskazuje, ty zostały jednak osiągnięte, a
że fundusze trafiły m.in do Sto- zadanie zostało w całości rozwarzyszenia sympatyków GKS liczone - zaznacza Dariusz Ry"Torfiorze" (10 pkt i 60 tys. zł),
barczyk.
Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego (9 pkt i 40 tys. zł)
Zauważa też, że klub nie
czy klubu EKS SKRA (8 pkt i
spełnia
miejskich kryteriów, a
17 tys. zł). Jego zdaniem, powoływanie się na pandemię to więc mimo to, udało się jednak otrzyjedynie wymówka.
mać dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego. Dzięki tym
Dariusz Rybarczyk doda- funduszom klub może realizoje też, że przy składaniu wnio- wać cele sportowe.
sku UKS Czempion Bełchatów
posłużył się oceną Ministerstwa
- Tam jest przejrzystość i
Sportu w zakresie współzawoddokładność,
wszystko działa
nictwa sportowego. Ta publikowana jest każdego roku, a w ze- tak jak powinno. Gdy rozmastawieniu za 2019, "czempioni" wiałem z pracownikami Urzęznaleźli się na trzecim miejscu du Marszałkowskiego o krytew Bełchatowie z wynikiem 46,00 riach stawianych w Bełchato
DRZWISkrą
(zewnêtrzne
punktów
-OKNA
tużPCV
za EKS
Beł- i wewnêtrzne)
PARAPETYpkt) oraz LZS wie, łapali się za głowy — mówi
chatów 
(64,20
Dariusz Rybarczyk. UtalentoROLETKI (52,00 pkt).

BAT Bełchatów
wanym lekkoatletom warto po¯ALUZJE

magać - prezentując wysoki poOGRODY
ZIMOWE

Pozostałe brakujące
I ORAN¯ERIE
ziom promują również miasto
punkty?
"To nasz błąd,
- dodaje na koniec. 
przyznajemy się do niego"

TEL. 603 565 647

tel./fax. 44 635 07 39, e-mail: bieniek6@o2.pl
UL. PIŁSUDSKIEGO 94, 97-400 BEŁCHATÓW
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Dêby Wolskie 23
kom. 502 039 143

KOST-JACK@WP.PL
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Magistrat planuje remont uliczek na bełchatow- Agresywny mieszkaniec Zelowa odpowie przed sądem za stosowanie gróźb
skich osiedlach. Gdzie wkrótce pojawią się dro- karalnych wobec swoich sąsiadów oraz posiadanie narkotyków. Policjanci
gowcy?
znaleźli w jego mieszkaniu 13 gramów substancji psychotropowych. Mężczyzna był pijany w momencie zatrzymania.

Wyremontują
uliczki na osiedlach

Zelowianin chciał spalić
mieszkanie sąsiadów
Mieszkańcy jednego z bloków, znajdujących się na ul. Żeromskiego w Zelowie, będąc
w swoim mieszkaniu, poczuli w pewnym momencie zapach
benzyny. Gdy wyszli na korytarz, zobaczyli jak jeden z sąsiadów, z którym są skonfliktowani schodził klatką schodową - o
całej sytuacji poinformowali policję.

Przegląd Bełchatowski

Urząd miasta ogłosił przetarg na modernizację osiedlowych uliczek. Prace mają polegać na odtworzeniu i naprawie nawierzchni. Powstaną też
nowe miejsca parkingowe z
kostki brukowej.
W specyfikacji przetargowej można przeczytać, że prace zaplanowano m.in. w pobliżu bloków 103 i 104 na osiedlu
Dolnośląskim. Drogowcy pojawią się też na ulicach w po-

bliżu bloków 229, 301, 303 oraz
304 na tym samym osiedlu. Wyremontowana ma zostać także
ulica na osiedlu Okrzei. Ekipa
remontowa pojawi się w pobliżu bloku 17 i 18.

kowo wszystkiemu zaprzeczał.
Jednak w czasie interwencji był
agresywny słownie wobec sąsiadów. W obecności policjantów
groził zgłaszającym, że podpali ich mieszkanie — mówi Iwona
Kaszewska.

Gdy na miejsce dotarli policjanci, wzywający przedstawiPrzetarg miasto powinno li im całą sytuację. Mundurowi
rozstrzygnąć w najbliższych ustalili też, że mężczyzna, który
W związku z groźbami mężoblał drzwi benzyną, to dobrze
dniach. Prace mają zostać zreczyzna został zatrzymany, a poznany służbom 35-latek.
alizowane w ciągu niespełna
licjanci przeszukali jego mieszmiesiąca. Szacunkowy koszt to
- W rozmowie z policjantami kanie, gdzie znaleźli około 13
ok. 480 tys. zł. 
nietrzeźwy mężczyzna począt- gramów substancji psycho-

tropowych. Okazało się też, że
35-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu.
Teraz agresywny zelowianin odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za stosowanie
gróźb karalnych grozi mu do 2
lat pozbawienia wolności. Z kolei posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. 

CENTRUM MEDYCZNE
• GASTROSKOPIA
• KOLONOSKOPIA
w znieczuleniu
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- 23 listopada funkcjonariusze udali się na ul. Żeromskiego w Zelowie. Zgłoszenie dotyczyło polania benzyną drzwi od
mieszkania — informuje nadkom. Iwona Kaszewska, oficer
prasowa bełchatowskiej policji.

BEŁCHATÓW
KONSULTACJE

GASTROLOGICZNE

BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU
WCZESNEGO WYKRYWANIA
RAKA JELITA GRUBEGO
E-REJESTRACJA
Zarejestruj i zapłać online
za wizytę w naszych poradniach
specjalistycznych korzystając
z elektronicznego systemu
umawiania wizyt.
www.medgastr.pl

ADRES: ul. Czapliniecka 123
w pracowni endoskopowej Szpitala
REJESTRACJA: 42 258 22 33
REJESTRACJA: 506 198 994
Nie możesz się dodzwonić? Wyślij SMS o treści
Kolonoskopia lub Gastroskopia na numer
506 198 994, a my oddzwonimy!

EMAIL: rejestracja@medgastr.pl

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI
Z GASTROLOGIEM?
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ PRYWATNĄ

W MED-GASTR BADANIA ENDOSKOPOWE

WYKONUJEMY W ZNIECZULENIU
DOŻYLNYM!

Kuria zakazuje montowania ławek na cmentarzu i pobiera opłaty za grób na okres 100 lat, choć komunalną część nekropolii w
Bełchatowie dzierżawi od miasta tylko na... dziesięć. Sprawę nagłośnił miejski radny, który domaga się wyjaśnień i żąda usunięcia kontrowersyjnego zapisu. Co na to urząd i łódzka kuria?
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Co z ławkami i opłatami na cmentarzu?

i uwzględniając przychody, które z tego tytułu uzyskał”.

W regulaminie bełchatowskiego cmentarza istnieje zapis,
który jako zachowania „niedozwolone” wymienia m.in. montowanie ławek przy grobach. Co
więcej, mogą być one usunięte
przez pracowników nekropolii,
bez konieczności zawiadamiania
o tym "dysponenta grobu". Sprawę postanowił nagłośnić miejski
radny – Marcin Rzepecki, który
złożył interpelację w tej sprawie.
Znaczna cześć cmentarza dzierżawiona jest bowiem przez łódzką kurię od miasta.
Radny poprosił więc o interwencję prezydenta Bełchatowa i przypomniał jednocześnie
sytuację z cmentarza w Brzezinach koło Łodzi, gdzie nakazano usunięcie ławek i kostki brukowej. O sprawie zrobiło się głośno, bo mieszkańcy twierdzili, że
to zemsta kurii, bo kilkoro z nich
poszło do sądu w sprawie cen za
pochówek na cmentarzu. Radny Rzepecki obawia się, że taki
precedens pozwoli w przyszłości
bez problemu usuwać ławki też
na innych cmentarzach, w tym
również w Bełchatowie.

- Tym samym miasto Bełchatów jest gwarantem, iż osoby które chowały swoich bliskich
w okresie trwania dzierżawy i
wniosły stosowne opłaty, nie poniosą ich ponownie w przypadku
zmiany podmiotu administrującego cmentarzem – zapewnia
Kryspina Rogowska.
Takie wyjaśnienia nie przekonują również radnego, który
zapowiada, że sprawy nie zmierza odpuścić i pyta, po co wprowadzać system "mglistych rozliczeń" na tak długi okres czasu,
skoro można pobrać opłatę za
10 lat, czyli tyle ile wynosi dzierżawa.

wyłącznie wówczas, kiedy zabudowania czy nasadzenia uniemożliwiają dokonania czynności
pogrzebowych – mówi Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy
urzędu miasta.

www.mluksus.pl

Radny: wycofać opłaty
i zwrócić pieniądze
Radny w złożonej do urzędu interpelacji poruszył jeszcze
jedna sprawę. Chodzi o opłaty
pobierane za miejsce pochówku. W cenniku można je sobie
wykupić nawet na 100 lat. Problem w tym, że miasto komunalną część cmentarza wydzierżawiło kurii tylko na 10 lat. Radny postanowił więc wprost zapytać o to, dlaczego miejsca pochówku są sprzedawane na tak
długi okres czasu? Rzepecki
jednocześnie zażądał od miasta
wycofania przez administratora
cmentarza opłat naruszających

# Korekta lakieru
# Pranie tapicerek
# Powłoki ochronne
# Przygotowywanie aut
do sprzedaży

72 72 72 881

Osina 72, 97-415 Kluki
diamondcar72@o2.pl

OKNA PCV

PROMOCJA

ZIMOWA

specjalny rabat
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8%
VAT

- Co zresztą potwierdza się
w odpowiedzi na interpelację,
że przypadki usuwania ławek
w Bełchatowie miały miejsce mówi Marcin Rzepecki.

- Kościół jest instytucją, która nie rozlicza się z urzędem
skarbowym. Tak więc pytam: na
jakiej zasadzie zostaną poczyJak magistrat odnosi się do nione te rozliczenia? Czy te zatej sytuacji? Urząd tłumaczy, że sady nie mogą być jasne i przejzgodnie z zapisami umowy za- rzyste? - pyta Marcin Rzepecki.
wartej między miastem a Ar- - Będę domagał się, aby miasto
chidiecezją Łódzką, po jej wy- w tej sytuacji zareagowało bargaśnięciu strony dokonają sto- dziej stanowczo. Nie znam sytusownych
wzajemnych
rozli- acji, w której Kościół zwracał koczeń biorąc pod uwagę „nakła- mukolwiek pobrane pieniądze
dy poniesione przez dzierżawcę - kwituje. 
umowę i zwrot nienależnie pobranych pieniędzy.

Przegląd Bełchatowski

Magistrat tłumaczy też,
obecny regulamin nie jest zapisem nowym i obowiązuje od poRzecznik łódzkiej kurii pyta- przedniej umowy na dzierżawę
ny o całą sprawę nie chciał jej ko- nekropolii. Według miasta, pomentować.
dobne zasady, określające sposób korzystania i zagospodaro- Jeśli władze miasta zwró- wania miejsca pochówku, w pocą się z zapytaniem w sprawie dobnej formie funkcjonują w
regulaminu, to wówczas ku- większości cmentarzy na tereria udzieli stosownej odpowie- nie kraju.
dzi – powiedział ks. Paweł Kłys,
rzecznik prasowy Archidiecezji
Wygląda na to, że budząŁódzkiej.
cy wśród mieszkańców kontrowersje zapis, jednak nie zostaCo z ławkami na cmentarzu? nie usunięty, Oburzenia nie kryKilkanaście dni później do je radny Rzepecki, który zadaje
całej sprawy odniósł się bełcha- proste pytanie.
towski magistrat, który zanim
udzielił odpowiedzi na interpe- Skoro kuria nie zamierza
lację radnego, skontaktował się usuwać ławek, to po co taki zaz łódzką kurią.
pis? - pyta Marcin Rzepecki. Dalej będę żądał usunięcia tego
- Administrator cmentarza punktu z regulaminu - dodaje.
nie przewiduje usuwania ławek,
utwardzonych miejsc, nasaJak zaznacza, tłumaczenie
dzeń, drzew i krzewów. Sytuacje o tym, że zapis o usuwaniu łatakie zdarzają się sporadycznie wek funkcjonuje już od dłuższe-

go czasu, też go nie przekonuje, bo podczas podpisania umowy dzierżawy cmentarza pomiedzy miastem i łódzką kurią,
radni nie zostali poinformowani
o kontrowersyjnym punkcie regulaminu. Wskazuje też, że skoro zapis istnieje, to kuria w wygodnym dla siebie momencie
będzie mogła go użyć.
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Już 4 grudnia pracownicy Kopalni z Bełchatowa i Turowa będą świętować tradycyjną Barbórkę. Nieodłącznym elementem corocznych obchodów są starannie pielęgnowane górnicze tradycje. Skąd się wywodzą i jakie jest ich znaczenie?

Barbórka to górnicze tradycje.
Skąd się wzięły i co oznaczają?
ze sobą stoły. Przewodniczą im
kontrapunkty oraz kantorzy.

Każdego roku ulicami Bełchatowa z okazji Barbórki maszeruje długi pochód górników
ubranych w mundury i czapki z
piórami. Taki widok na początku grudnia towarzyszy mieszkańcom Bełchatowa i Turowa
już od ponad 40 lat czyli od początków kopalni. To dzięki właśnie tym zakładom miasta rozkwitły w latach 80.

Ważną zasadą górniczych
karczm jest zasada mówiąca o
tym, że panowie bawią się we
własnym gronie. Panie świętui zieleń. Czerń jest symbolem a złote guziki przyszyte skośnie łe – inżynierowie i technicy gór- ją osobno na combrze babskim.
Barbórka
to
tradycyj- podziemnych ciemności, a zie- na piersi kiedyś były wypustka- niczy, czarne – górnicy dołowi, Dopiero po północy dołączają
ne święto, które obchodzo- leń górniczych tęsknot za zie- mi, za które górnik wtykał m.in. natomiast czerwone przynale- do nich górnicy, aby wspólnie
ne jest od połowy XVIII wieku lenią lasów i pól, w czasie pra- lonty. Pierwsze polskie mundu- żą orkiestrze górniczej, a bia- bawić się do białego rana.
w kopalniach na ziemiach pol- cy pod ziemią. Godło górnicze ry górnicze kroju wojskowego ło-czerwone tamburmajorowi.
skich w dniu Świętej Barba- składa się ze skrzyżowanych ze wprowadził w 1817 r. ustawą o
Patronką górników jest Św.
Górnicze obchody to jednak
ry – 4 grudnia. Pierwsze obcho- sobą żelaznego młotka – pyrli- Korpusie Górniczym prekursor
Barbara. Jak głosi legenda, to
dy miały miejsce w okręgu wy- ka oraz żelaznego klina zwane- górnictwa i szkolnictwa górni- nie tylko tradycyjny przemarsz
nieprzeciętnej urody dziewi oficjalne uroczystości. Bardobycia rud ołowiowo-srebro- go żelazkiem, czyli najstarszych czego Stanisław Staszic.
czyna, żyjąca na przełomie III
bórkę
poprzedza
bowiem
rówwych w Tarnowskich Górach. znanych narzędzi górniczych.
Pięknym akcentem stroju nie wspólne biesiadowanie pod- i IV wieku. Jej ojciec został raNieco później narodziła się tra- Pierwotnym symbolem górnicgórniczego jest czapka z piór- czas karczmy piwnej i combra żony piorunem zaraz po tym,
dycja świeckiej części obcho- twa był róg.
kami czyli czako. Przy czako za- babskiego. W trakcie karczmy jak kazał ją ściąć za przejście
dów, cywilizująca górnicze zwyNieodłącznym elementem mocowany jest pióropusz sym- górnicy spotykają się, popija- na chrześcijaństwo. Opiece
czaje spędzania czasu przy kuobchodów Barbórki jest mun- bolizujący miotełkę, którą daw- jąc piwo i zajadając się krupnio- Św. Barbary polecają się wszyflu piwa.
dur górniczy, który podkreśla niej górnicy używali do czysz- kiem. Biesiada ma też wyzna- scy, którzy chcą sobie uprosić
Tradycji i obyczajów górni- rangę górniczego zawodu. Pe- czenia otworów strzałowych w czony określony porządek. Gór- u Pana Boga szczęśliwą śmierć.
czych związanych z ich świętem lerynka symbolizuje przedłu- masach skalnych. Kolory piór nicy nazywani też gwarkami po- Jak się okazuje, św. Barbara
jest całe mnóstwo. Barwy jakie żony kaptur chroniący gwarka mają swoją symbolikę: zielone dzieleni są Ławę Lewą i Ławę jest też patronką hutników, maprzywdziewają górnicy, to czerń przed wodą lejąca się ze stropu, noszą generalni dyrektorzy, bia- Prawą, czyli dwa rywalizujące rynarzy i rybaków. 

WULKANIZACJA
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Przegląd Bełchatowski

Bełchatów z małej miejscowości stał się dynamicznie rozwijającym się miastem, a odkrywkowa kopalnia w Bełchatowie jest największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Z kolei Kopalnia
Turów to od kilkudziesięciu lat
jeden z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych Dolnego Śląska.

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

Materiał przy współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

Podczas karczmy odbywają się również „otrzęsiny” młodych górników. Ważnym elementem tego wydarzenia jest
tzw. skok przez skórę, który
symbolizuje przyjęcie do braci górniczej. Skórzany fartuch,
zwany skórą lub łatą, należał
do najbardziej charakterystycznych elementów stroju górnika
dołowego. Karczma rozpoczyna
się pochodem lisów i skokiem
przez skórę młodych adeptów
sztuki górniczej.

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. W budynku na osiedlu Dolnośląskim powstaną laboratoria. W pierwszym okresie wygenerują około 50 nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat nawet kilkaset.

PGE inwestuje w Bełchatowie.
Nowe miejsca pracy i laboratoria

Materiał przy współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna

badań i rozwoju. To miejsce będzie miało za zadanie oddziaływać na obszar gospodarczy całej Polski w zakresie rozwiązań
dedykowanych dla energetyki i
górnictwa – mówi Lech Sekyra,
prezes zarządu PGE Ekoserwis.

PGE ogłosiła rozpoczęcie
budowy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Co
kryje się pod tą nazwą? W budynku po dawnym „Czardaszu”
na osiedlu Dolnośląskim będą
opracowywać i wdrażać rozwiązania, które będą miały na celu
optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych
instalacji OZE.

- To jest kolejna inicjatywa
PGE mająca na celu zapewnie-

Jak dodaje, kluczowe wyzwania z jakimi centrum będzie
się mierzyć w niedalekiej przyszłość, to przede wszystkim radzenie sobie z wyeksploatowanymi panelami fotowoltaicznymi i elementami turbin wiatrowych.
nie miejsc pracy dla mieszkańców tego regionu i jego rozwoju.
Będziemy tutaj prowadzili działania innowacyjne z uczelniami
wyższymi, które będą miały na
celu opracowanie nowych rozwiązań, służących odzyskiwaniu
ze źródeł OZE produktów, które ponownie będzie można wykorzystać w gospodarce – mówi
Wojciech Dąbrowski, prezes
zarządu PGE Polskiej Grupy
Energetycznej.
Jak podkreślił, koncern w
swojej strategii zadeklarował
zeroemisyjność do 2050 roku.
Wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego ma w
tym znacząco pomóc. Centrum
Rozwoju i Badań GZO stworzy
nowe miejsce pracy. Początkowo będzie to ok. 50 etatów. PGE
mówi jednak w przyszłości o kolejnych kilkuset.
- To jest kolejny krok, aby
lokalizować tutaj działalności,
które stworzą miejsca pracy, ale
też dadzą impuls temu regionowi. W przyszłości widzimy duży
potencjał do rozwoju w tym segmencie. To będzie jeden z głównych filarów naszej działalności
po wydzieleniu aktywów węglowych do NABE – mówi Wojciech
Dąbrowski.
Spółką odpowiedzialną w
Grupie PGE za segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest
PGE Ekoserwis.
- Tworzymy w Bełchatowie
nowoczesne centrum, na które będzie składało się wyspecjalizowane laboratorium, a także cały ośrodek kompetencyjny wyspecjalizowanej kadry do

SKLEP SPOŻYWCZY

NIEZAPOMINAJKA
TARGOWISKO
MIEJSKIE

Czarny bocian
w kukurydzy

plus

- Naszym celem jest przygotować się, aby być w stanie odzyskiwać te surowce i minimalizować wpływ tych instalacji na
środowisko – mówi Lech Sekyra.
Centrum w Bełchatowie
ma być również łącznikiem
dla świata nauki i biznesu. W
planach jest bowiem szeroka
współpraca z polskim środowiskiem naukowym. PGE podkreśla, że centrum ma być szansą
dla regionu, ale też kołem zamachowym dla nowych inwestycji dedykowanych pod kątem
transformacji energetyki węglowej i górnictwa w regionie bełchatowskim.
- Już teraz analizujemy inwestycje na poziomie ponad
miliarda złotych, które to Centrum ma spiąć od strony technologicznej i rozwojowej – mówi
Lech Sekyra.
Centrum zostanie otwarte
w Bełchatowie już w 2022 roku.
Zmniejszenie
oddziaływania
Grupy PGE na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie
zasobów, zwiększenie wykorzystania zagospodarowania odpadów oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, są jednym z priorytetów koncernu.
- Poza inwestycjami w odnawialne źródła energii, zamykanie obiegu surowców i zwiększanie stopnia ich wykorzystania są istotnym procesem w
Grupie PGE, zapisanym w strategii Grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku – informuje PGE Polska Grupa Energetyczna. 

Przyjmujemy
zamówienia na

domowe

pierogi i ciasta
świąteczne

Bociany to ptaki nie tyle popularne, co wręcz kultowe w
Polsce. Śmiało można powiedzieć, że są one swoistym symbolem kraju nad Wisłą. Zdecydowanie rzadziej można oglądać ich kuzynów, czyli bociany
czarne — jeden z przedstawicieli tego gatunku został ostatnio
znaleziony w okolicy Bełchatowa.
Jak informuje Nadleśnictwo
Piotrków, młodego i wyczerpanego bociana czarnego znalazł na polu kukurydzy w okolicy Bełchatowa jeden z rolników.
Ptak był wcześniej zaobrączkowany, dzięki czemu można było

przestudiować trasę, jaką się
poruszał.
- Ze wstępnych danych wiemy, że został zaobrączkowany 28 czerwca na terenie Nadleśnictwo Turek — Lasy Państwowe, następnie przebywał
w okolicach Sochaczewa, gdzie
sygnał satelitarny się urwał —
informuje piotrkowskie nadleśnictwo.
Ostatecznie ptak trafił pod
opiekę Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole, gdzie przejdzie szereg profilaktycznych badań. Zostanie tam do wiosny. 

Kupujesz, budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie

Zapytaj o

KREDYT HIPOTECZNY
na najlepszych warunkach
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PGE zapewnia, że to inwestycja w przyszłość, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom,
z jakimi trzeba będzie się zmierzyć nie tylko w Polsce, ale i na
całym świecie. Według szacunków do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78
mln ton odpadów związanych
z OZE. Dlatego koncern wraz
z rozwojem odnawialnych źródeł energii, realizuje inwestycje,
dzięki którym będzie można zagospodarować odpady po instalacjach OZE.
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Przegląd Bełchatowski

Jak zapewnia PGE, w Bełchatowie utworzony zostanie
centralny ośrodek kompetencji
badawczo-rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego z własnym laboratorium badawczo-technicznym. To właśnie tutaj mają odbywać się prace nad technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów z
pozyskiwanych zasobów.

Rolnik, który kilka dni temu pracował na polu kukurydzy w okolicy Bełchatowa, natraﬁł na rzadki
gatunek ptaka. Młody bocian czarny był wyczerpany i traﬁł pod opiekę specjalistów — zostanie z
nimi przez kilka miesięcy.

Jagoda Warzyńska

tel: +48 514 906 300

ul. Pileckiego 4 lok. 1B

OKNA PCV

PROMOCJA

ZIMOWA

specjalny rabat
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Górnicy z bełchatowskiej kopalni powoli szykują się do Barbórki. Na historycznych zdjęciach przypominamy jak wyglądało wydobycie pierwszego węgla pod Bełchatowem. Ile "brunatnego złota" zostało w bełchatowskiej odkrywce?

Początek węgla w Bełchatowie.
Historyczne zdjęcia i relacje pierwszych górników
mieńsk, a wokół biedne wsie z
chatami pod słomianymi strzechami – tak z kolei początki
budowy wspomina Stanisław
Drozdowski, pierwszy dyrektor
KWB Bełchatów.
Oczywiście pracy doglądali komunistyczni dygnitarze.
Kopalnię wizytował I Sekretarz KC PZPR z członkami Biura Politycznego i Rządu, którzy
odznaczali pracowników medalami. Wmurowano też kamień węgielny pod pierwszy
blok energetyczny w bełchatowskiej elektrowni. Inwestycja
była bowiem "oczkiem w głowie" władz. Kopalnię wizytowali m.in. Edward Gierek czy Wojciech Jaruzelski.

Przegląd Bełchatowski

fot. Archiwum KWB Bełchatów

To był dokładnie 1963 rok.
Nad niewielki stadion „Skry”
w Bełchatowie nadleciały dwa
helikoptery. W środku siedziały delegacje rządowych oficjeli.
Obserwujący ten niecodzienny
widok mieszkańcy zastanawiali
się w jakim celu pojawili się komunistyczni dygnitarze w niewielkim kilkutysięcznym miasteczku. Z „lotu ptaka” chcieli
obejrzeć złoża węgla położone
kilkanaście kilometrów dalej.
Kilka lat wcześniej odkryto, że
właśnie koło Bełchatowa znajdują się ogromne pokłady „brunatnego złota”. Doszło do tego
całkiem przypadkiem... podczas poszukiwań gazu ziemnego.

munistyczna władza bowiem
coraz śmielej zaczęła planować
budowę kopalni i elektrowni.
Powstawały kolejne plany i projekty. To były dopiero nieśmiałe początki ery węgla w małym
miasteczku koło Łodzi. Na realne działania trzeba było jednak
poczekać jeszcze dekadę. Decyzję o budowie kopalni i elektrowni podjęto dopiero w latach 70-tych, a do Bełchatowa
zaczęły ściągać tysiące pracowników z różnych zakątków Polski.

Mróz, dzikie zwierzęta
i… stare spycharki
Wspomnieniami o czasach,
gdy rodziła się bełchatowska
kopalnia, na kartach histoO sensacyjnej wizycie roz- rycznych kronik dzielą się rówpisywały się lokalna i ogólno- nież sami pracownicy. Wśród
polska prasa. O niewielkim Beł- nich jest Bogusław Napierachatowie zrobiło się głośno. Ko- ła, który odbierał pierwszy wę-
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fot. Archiwum KWB Bełchatów

giel z dwóch kopalnianych odkrywek: Bełchatów i Szczerców.
Pierwsze miesiące swojej pracy
w 1974 roku wspomina jako niezwykle trudny czas.

Na karatach kopalnianych
kronik można jednak przeczytać, że początki i budowa olbrzymiego kombinatu wcale łatwe nie były, a sama inwestycja
napotykała na wiele przeszkód.

- Panowała wówczas sroga
zima, bezśnieżna zima z dużymi mrozami, na terenie przyszłej kopalni hulał tylko wiatr,
często można było spotkać dzikie zwierzęta i ptactwo (…)
grunt był zmrożony do znacznej głębokości, a do dyspozycji
miałem stare spycharki „Staliniec” z linowym osprzętem oraz
małe wywrotki „Star” - wspomina Bogusław Napierała.
Powoli szykowano teren pod
budowę kopalnianego wkopu.
Rozpoczęto odwadnianie złoża
i montaż pierwszej koparki nadkładowej. Zaczęły się wykupy
posiadłości od lokalnych mieszkańców. W miejscowości Piaski „pod młotek” poszło w sumie 19 gospodarstw rolnych, a
w Ruszczynie aż 43 posiadłości
wraz z gruntami. W maju 1977
roku skierowano tam pierwszą
koparkę i zwałowarkę. To wówczas uruchomiono pierwszy
układ technologiczny KTZ (koparka – taśmociąg – zwałowarka). Miesiąc później rozpoczęto
budowę odkrywki. Gigantyczna
koparka SchRs 4600.50 zdejmowała pierwsze tony tzw. nadkładu. To był kolejny milowy krok
w budowie olbrzymiego kompleksu.
- Zdawałem sobie sprawę z
czekających nas problemów:
budowa w nieuzbrojonym terenie, bez utwardzonych dróg,
bez połączenia kolejowego, bez
zasilania elektrycznego i odpowiedniego zaplecza mieszkaniowego. W rejonie dwa małe
miasteczka Bełchatów i Ka-

fot. Archiwum KWB Bełchatów

Występowały liczne opóźnienia m.in. przy budowie taśmociągów i montażu kolejnych koparek. Trudno było np. o dostawy łożysk z importu, brakowało
kabli i przewodów, a także wielu innych części i maszyn. Interwencje na wyższych szczeblach
władzy okazywały się bezskuteczne. W maju 1980 roku powołano nawet komisję rządową,
która miała usprawnić koordynację budowy kompleksu.
Dyrektor odbiera
pierwszy węgiel
Wraz z kopalnią rósł też Bełchatów. Wykwalifikowaną kadrę i pracowników ściągano z
całego kraju. Obok kopalni budowana była przecież też elektrownia i potrzebowano tysięcy rąk do pracy. W Bełchatowie
jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne osiedla mieszkaniowe, szkoły, przedszkola i żłobki.
Miasto tętniło życiem, a olbrzymie zakłady rosły w oczach.

- Mieszkałem wraz z kolegami, którzy przybyli z KWB „Konin”, w bloku adaptowanym na
hotel przy ulicy Kwiatowej. Na
obiady chodziliśmy do restauracji „Jubilatka” (…) W tym
okresie poznawałem coraz więcej ludzi, którzy przybywali z
różnych stron Polski i włączali się do robót związanych z budową kopalni – wspomina Bogusław Napierała, emerytowany górnik, a dawniej nadsztygar
w kopalni.
Po latach przygotowań w
końcu wydobyto pierwszy węgiel. Punktualnie o godz. 10:00 z
jednej z koparek na plac uśredniania przetransportowano taśmociągami łącznie 10 tysięcy ton węgla. Pierwszą bryłę z
rąk górników odebrał ówczesny
dyrektor kopalni – Stanisław
Drozdowski, co zresztą uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach. Był to 19 listopada 1980
roku.
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- Pamiętam towarzyszące
wszystkim radość i dumę. Ten
węgiel był usypywany na wielką
hałdę. Wśród załogi było wtedy
takie przekonanie: udowodniliśmy niedowiarkom, że ten węgiel pod Bełchatowem jednak
jest. Bo wiele osób zarówno w
kraju, jak i zagranicą nie dawało wiary, że węgiel brunatny tutaj u nas jest naprawdę – wspomina jeden z bełchatowskich
górników.
Jak dodaje, węgiel do elektrowni Bełchatów, która wciąż
była w budowie, podano dopiero rok później, gdy z bloku energetycznego nr 1 popłynął pierwszy prąd.
Koparki wydobyły
ponad miliard ton węgla
Dopiero osiem lat od pierwszej tony węgla, kopalnia osiągnęła „docelową zdolność wydobywczą”. W 1988 roku z bełchatowskiej odkrywki wydoby-

fot. Archiwum KWB Bełchatów

wano 38,5 mln ton węgla rocznie. W 2009 roku uruchomiono
kolejną odkrywkę – tym razem
kilkanaście kilometrów dalej –
w Szczercowie. W rekordowych
latach wydobycie w KWB Bełchatów sięgało nawet 42 mln
ton węgla rocznie.

Wszystko wskazuje, że bełchatowska kopalnia lata świetności ma już niestety za sobą.

fot. Archiwum KWB Bełchatów

- Niestety do pracy młodych
nie przyjmują, a jeśli już, to są
to nieliczni – mówi jeden z pracowników.
Węgla pod Bełchatowem też
jest już coraz mniej. Według najnowszych planów PGE, wygaszanie bloków energetycznych
w Elektrowni Bełchatów ma
rozpocząć się już w 2030 roku.

Pole Bełchatów koncesję na wydobycie węgla ma do 2026 roku,
a w samym złożu zostało go już
niewiele. Według stanu na koniec ubiegłego roku było to zaledwie 14,5 mln ton. Dłużej będzie działała odkrywka Szczerców. Prognozy mówią o 2036
roku. W tym złożu jest jeszcze
ok. 500 mln ton węgla.
Plany PGE zakładają, że
obydwie odkrywki zostaną zalane wodą i zamienione w najgłębsze sztuczne jeziora w Polsce. Napełnianie zbiorników
rozpocznie się po 2050 roku i
potrwa blisko 20 lat. Na terenie odkrywki Bełchatów usypywanie linii brzegowej i przyszłej
plaży już się rozpoczęło... 

Trzy medale, w tym jeden złoty – to zdobycze bełchatowskich zapaśników w Otwar- Złotówka zamieniła się w okrągły milion - tyle włatych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego, które rozgrywały się w sali gimna- śnie traﬁ do szczęśliwca, który w bełchatowskiej
stycznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie.
kolekturze wytypował poprawne liczby i wygrał w
Lotto Plus.

Kolejne zdobycze medalowe znalazły się na koncie zapaśników Akademii GKS Bełchatów. Ten najcenniejszy wywalczył Dawid Januszewski w kat.

48 kg. 12-latek w walce o złoto pokonał starszego o rok Filipa Ganziuka z PTC Pabianice.
Dwa pozostałe medale to srebrne krążki, które zawisły na szy-

Padła "szóstka" w lotto

jach Kuby Zjawińskiego (kat. 52
kg) i Norberta Szymanka (kat.
68 kg). Pierwszy z nich po porażce z Przemkiem Andrychowskim (Olimpijczyk Radom), w
drugiej walce nie dał szans Patrykowi Lewandowskiego (AKS
Piotrków Tryb.). Za to Norbert na start przegrał z Kubą
Zającem (Olimpijczyk), by następnie pokonać Bruno Wojdalę (AKS Piotrków Tryb.). Młodzi zapaśnicy medale odbierali
z rąk srebrnego medalisty olimSzczęśliwy zakład zawarto
pijskiego z 1992 r. oraz trzykrot- w czwartek 25 listopada w konego zapaśniczego wicemistrza lekturze na os. Binków. Mimo
Europy, Piotra Stępnia.
że główne losowanie dla obstawionych w Bełchatowie liczb
Ponadto w mistrzostwach nie okazał się szczęśliwe, to kluAkademię reprezentował Alek- czowym stał się fakt, że kupon
sander Sałuda (kat. 75 kg). W miał wsparcie w postaci tzw.
klasyfikacji drużynowej najlep- "Lotto Plus". Opisując skrótoszy był PTC Pabianice (49 pkt.), wo, jest to dodatkowo szansa
drugi Olimpijczyk Radom (40) na wygraną, w losowaniu, które
a trzeci ZKS Radomsko (30). następuje tuż po głównym tyPodopieczni duetu trenerskie- powaniu numerów. Co ciekawe,
go Andrzej Olczyk – Janusz za tę dodatkową szansę trzeba
Włastowski zajęli piąte miejsce było dopłacić jedynie złotówkę i
z 17 punktami. 
ta właśnie mała kwota przynio-

sła ogromne pieniądze osobie
skreślającej swój kupon w kolekturze przy Budryka 10.
Zwycięskie liczby, które zaowocowały milionową wygraną
to: 8, 13, 15, 23, 45, 47. Wytypowano je na "chybił trafił".
W maju ubiegłego roku w
Bełchatowie również padła
główna nagroda w innej grze
spod znaku Lotto. Wówczas
wygrana w Mini Lotto, pozwoliła wzbogacić się zwycięzcy o
300 tysięcy złotych. 
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Akademia GKS Bełchatów

Medale bełchatowskich zapaśników

Przegląd Bełchatowski

W PGE podliczono, że od
początku istnienia kopalni w
obydwóch odkrywkach wydobyto łącznie 1 miliard 317,8 mln
ton węgla, a zasilane nim bloki
energetyczne elektrowni przepracowały… ponad 3 miliony
godzin.

Rząd i koncern PGE coraz głośniej mówią o odejściu od węgla
i transformacji energetycznej.
Załoga bełchatowskich gigantów – kopalni i elektrowni – już
też nie jest tak liczba jak kiedyś.
Z każdym kolejnym rokiem górnicy i energetycy odchodzą na
emerytury.
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Farmaceuta radzi

farmaceuta radzi
Leczenie
astmy oskrzelowej: jaki inhalator wybrać?

5 pomysłów na prezent dla seniora z apteki

nr 23/2021 (313) farmaceuta
 03.12.2021 r. radzi

www.ogloszeniabelchatow.pl
Przegląd Bełchatowski

liny. Niestety, nie da się ich nosić
przy sobie.

Zatroszcz się o najstarszych
członków rodziny
Grudzień to czas wzajemnego obdarowywania podarunkami. A prezenty przynoszą radość zarówno dzieciom, jak
i dorosłym. Natomiast prezent
dla seniora z apteki jest dodatkowo wyrazem Twojej troski
o zdrowie najstarszych członków rodziny. Wiadomo, w starszym wieku problemy zdrowotne się mnożą. Dlatego apWiększość
pacjentów
korzyteka
jest idealnym
miejscem,
sta
z
małych
inhalatorów
ciśnieaby znaleźć coś na popraniowych
lub proszkowych,
które
wę kondycji
i zdrowia seniora.
mieszczą
się wpomóc
kieszeni.
A Ty chcesz
i im ulżyć,
pierwszych
błyboTych
dziadek
narzekamożna
na kręgoskawicznie
użyć
w każdej
słup, babcia
choruje
nachwili.
serce,
Ich
wadą jestrodzice
konieczność
a ostatnio
częstoskosię
ordynowania
przeziębiają. początku wdechu
z pobieraniem leku. Jeśli obie te
czynności
nie wahasz,
zostaną zsynchroJeśli się
nie jesteś
nizowane,
zbytsięmała
leku
pewien, co
im ilość
spodoba,
trafi
oskrzeli, wa tym
nawet
może
bądźdo
spokojny,
momenwcie
ogóle
do nich nie
dotrzeć. Czępodsuwam
5 propozycji
prestym
błędem
popełnianym
zentu
dla seniora
z apteki.przez
użytkowników inhalatorów ciśnieniowych
jest
także na
krótki,
1. Biovital
Zdrowie
pośpieszny
i zbyt zszybkie
prezentwdech
dla seniora
apteki
wydmuchiwanie
powietrza.
Idealny prezent
dla seniora Używając
z apteki,inhalatorów
który skarży
się
proszna problemy
układukoordynokrążenia,
kowych,
nie trzeba
szczególnie
pować
początkunadciśnienie,
wdechu z uwalnieważ leku.
składzie
suplementu
nianiem
Jego dawkę
przydiety jestsię
ekstrakt
owoców
gotowuje
przed zrozpoczęgłogu.inhalacji
Tonik spodoba
się także
ciem
(np. wkładając
zdrowym
osobom.
Dodatkowe
do
urządzenia
kapsułkę
lub też
witaminy wzmocnią układ ner-

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 zaawansowawowy
i chronią
komórki
przed
nej
astmie,
słabych
mięśniach
przewlekłymi zapaleniami.
Aby
oddechowych,
zaburzeniach
zatroszczyć się wnie
pełni
neurologicznych
jestowzdrostawie tego
seniora,
wybierz
takżesytuBionie
zrobić.
W takiej
vital najlepszym
Trawienie i Pamięć.
acji
rozwiązaniem
są elektryczne inhalatory do ne2. Witaminy
w tabletkachna
bulizacji.
Korzystając
z nich,
prezent
dla seniora
z apteki.
chory
po prostu
spokojnie
odKompleksy
witaminowe
dycha
aerozolem zawierającym
w tabletkach
są nadal
niezwodlek.
Aparaty takie
służą
nie tylnym
dla seniora
ko
do prezentem
podawania różnych
farz apteki. Najbardziej
maceutyków,
ale także populardo rehanym preparatem
jest oczywibilitacji
dróg oddechowych.
Naście Geriavit
Pharmaton,
dewilżają
je, oczyszczają
z wydziedykowany seniorom bogaty ze-

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 skierostaw
witamin
i minerałów.
Nawany
do góry).
Gdy posługutomiast
Gariamoc
to
komjesz się dozownikiem proszpleks
o podobnym
składzie, ale
kowym,
przed rozpoczęciem
niższej
cenie.
Oczywiście,
to
inhalacji przygotuj dawkę
nie leku.
wszystko,
bo powinien
Twoi rodzice
Wdech
być
i dziadkowie
na pewno
ucieszą
wolny lub szybki,
zależnie
od
się typu
z tabletek
Centrum,
Bodyurządzenia, ale zawsze
max
lub innych witaminowych
głęboki.
zestawów.
• Wyjmij ustnik (dotyczy to
większości inhalatorów) i za3.
Pulsoksymetr
trzymaj
powietrzena
w prezent
płucach
dla
seniora
z apteki
na ok.
10 sekund.
dobie koronawirusa
pul• W
Wydmuchnij
powietrze ustasoksymetr
powinien
się znami. Rób to
powoli, ponieważ
leźć w domu seniora. Najlepiej,

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

ucieszą, gdy otrzymają od Ciebie kolagen w saszetkach. Będą
mieli dwa powody do radości.
Po pierwsze, ból stawów, problemy z chodzeniem, schylaniem u starszych osób to codzienność. Po drugie, zbyt wysoka cena jak na dziadkową
emeryturę. Dlatego kolagen
w saszetkach jest dobrym prezentem z apteki dla seniora.
5. Witamina D-prezent
dla seniora z apteki.
Jeśli zapytam o najważniejszą witaminę dla seniora, na
pewno wskażesz D. Rzeczywiście w ostatnich latach witamina zrobiła zawrotną karierę.
I wcale się nie dziwię, bo jej rola
w organizmie człowieka jest
ogromna, a świat nauki ciągle
coś nowego odkrywa. Dlatego
Twoi rodzice, dziadkowie chętnie znajdą witaminę D pod choinką. W końcu pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Na pewno rodzice tez się ucieszą, bo witamina D wzmacnia układ odpornościowy, a oni ostatnio często się
przeziębiają. Zachęcam do skożyczą
rzystania z propozycji, tym bardziej że oferta preparatów jest
bogata i na pewno znajdziesz

Zdrowych,
rodzinnych
i pełnych radości
aby leżał pod ręką, obok ciśnieniomierza iŚwiąt
termometru.
NieWielkiej
Nocy,
wielki aparat, zaalarmuje, gdy
dziadkowi, babci spadnie saa także
turacja, czyli
wysycenie mnóstwa
krwi
tlenem, najczęstszy objaw zakażenia wirusem.
Nagle stra- na wiosnę
optymizmu
cą siły i będą się niepokoić, co
się dzieje? A przecież pulsoksymetr szybko oceni stan, w porę
da znać, aby wezwać pomoc.

zarząd i pracownicy
4. Kolagen w saszetkachSieci Aptek MEDEST
mgr farm.
prezent dla seniora z apteki.
Twoi najbliżsi na pewno się

Katarzyna Krześniak Dęga

Ł
O
A
D
C
O
A
B
K
O
E
W
T
P
A
A
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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Krzyżówka

Program „Mój prad”
,

DOFINANSOWANIE

3000 zł

8%VAT
montaz

606 312 900
ZADZWON PO WIECEJ

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

Przegląd Bełchatowski

ENERGIAzNIEBA.pl
Systemy fotowoltaiczne
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=;u|--৵m-
od 30.11 do 12.12.2021 r.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę w Augustynowie koło Grocholic
1h68ar w tym 40ar 80-letniego lasu.
Tel. 605-858-663
Sprzedam działkę budowlaną przy Zalewie Patyki o
pow. 0,860ha miejscowość
Bujny Książe.
Tel. 601-150-086

4999
1 kpl.

Komplet 3 ręczników

30 x 50 cm, 50 x 90 cm, 70 x 140 cm

Komplet 2 ręczników
2 x 70 x 140 cm
mix wzorów i kolorów

leclerc.pl

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

Sprzedam działkę ok. 32ar
gm. Bełchatów, warunki zabudowy z 2012r.
Sprzedam działkę budowCena 47tys.
laną-wydane warunki zabu- Tel. 536-560-707
dowy oraz pozwolenia na
przyłącza techniczne: prąd Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Klukach,
i woda. Miejscowość Ści9300 m2. 35 000 tys.
chawa gm. Kluki wjazd z
Tel. 693-155-876
drogi asfaltowej pow. 29ar
ogrodzona płotem betonoSprzedam działkę w cenwym.
trum miasta z przeznTel. 601-905-927
czeniem na zabudowę
mieszkaniową jednoroSprzedam działkę rolnodzinną, dopuszczalne
budowlaną o pow. 20ar oraz
usługi komercyjne, niedziałkę leśną o pow. 21ar,
uciążliwe, obręb 12, nr
27ar oraz 1.03ha w miejsco602/4 pow. 892m2
wości Wólka Łękawska
Cena 299tys. do negocjaTel. 691-641-660,
cji.
661-371-826
Tel. 508-214-230

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

Najbliższe terminy szkoleń:
Przegląd Bełchatowski

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1050m2
w miejscowości Dobiecin w
Bełchatowie, przy drodze
asfaltowej. Media (woda+prąd) w pasie drogowym.
Tel. 601-585-578

1.1.Kurs
Weryfi
kacja spawaczy
UDT/TÜV
Kursspawania,
spawania,
Weryfikacja
spawaczy
TÜV
2. Prawo jazdy Kategorii: C, C+E, D, D+E
2.
Prawo
jazdy
Kategorii:
C,
C+E,
D,
D+E
3. Szkolenie okresowe dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
Szkolenie
okresowe
dla kierowców Zawodowych (przewóz rzeczy/osób)
4.3.Kurs
ADR Podstawy,
Cysterny
Kurs ADR
Cysterny
5.4.Kwalifi
kacjaPodstawy,
wstępna przyspieszona
dla kierowców
Kwalifikacja
wstępna
dla kierowców
6.5.Suwnice,
Podesty,
Wózkiprzyspieszona
widłowe, Manitou,
Żurawie (HDS)
7.6.Koparkoładowarki,
KoparkiManitou,
- klasa trzecia
Suwnice, Podesty,Ładowarki,
Wózki widłowe,
Żurawie (HDS)
8.7.Koparki
, Ładowarki, Spycharki
klasa PIERWSZA
Koparkoładowarki,
Koparki, -Ładowarki
klasa trzecia
9.8.Rusztowania
BudowlanoMontażowe
Rusztowania
BudowlanoMontażowe
10.
Certyfikat Kompetencji
w transporcie
drogowym
9. Certyfikat
KompetencjiPrzewoźnika
Przewoźnika
w transporcie
drogowym

codziennie
codziennie
codziennie
codziennie lubcodziennie
weekendy
codziennie lub 24.09.2021
weekendy
16.12.2021
10.09.2021
15.01.2022
03.09.2021
10.09.2021
07.01.2022
10.09.2021
20.01.2022
11.09.2021
22.01.2022
24.09.2021
04.02.2022

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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Zapraszamy do naszej pracowni psychologicznej

Sprzedam mieszkanie na
os. Dolośląskim w bloku
202, Ipiętro, pow. 31,42m2.
Cena 140tys.
Tel. 531-260-750
Wynajmę lokal biurowy na
piętrze, pow. 15m2. Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 23a
Tel. 508-214-230
Mam do wynajęcia kawalerki. Cena 450-500zł + media.
Tel. 667-510-340
Kupię nieruchomości- również zadłużone, z problemami,slużebnością,udziały,udziały w spadku.
Tel. 574-703-477

SPRZEDAM

Sprzedam dwie kolumny firmy MANTA z funkcją
d.j. mikrofon radio FM wejSprzedam działkę budowście USB , słuchawki efeklaną z lasem o pow. 1,17ha
w miejscowości Zawadów w ty świetlne. Stan b.dobry
pow. bełchatowskim (10km mało używane. Cena 600zł.
Tel. 695-756-768
od Bełchatowa) w obrębie
6km znajduje się Góra KaSprzedam przyczepę samieńsk. Działka w cichej
mozbierającą T055 jest
okolicy. Istnieje możliwość
miejsce na noże stan gum
zamiany na mieszkanie.
bd, ogólny stan dobry cena
Tel. 792-103-130
3400 zł.
Tel 791-223-715
Sprzedam lokal handolowo-usługowy z najemcami.
Sprzedam zestaw akwaLokal mieści się w Bełcharystyczny, czyli: akwatowie przy ul. Okrzei.
rium 200l z pokrywą, żwiTel. 607-479-898
rek + kamyk łupek, termometr, grzałka, filtr. Dodam
gratis: akwarium 112L.
Wszystko stan dobry - polecam.
Tel. 500-621-265
Miód z pasieki własnej w
sprzedaży.
Tel. 667-510-340,
667-510-392
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biuro@norbert-adr.pl
tel. 44 789 00 37
kom. 603 639 366, 695 949 176, 697 999 131

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

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

Sprzedam ciągnik C4011
z dokumentami, cena
11.900zł.
Tel. 791-223-715

www.oss-dent.com

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

STUDIO nowoczesnej
NOWOCZESNEJ PROTETYKI
studio
protetyki
iIstomatoLogii
estetycznej
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
l Implanty - mIS ,Bego
l Licówki /korony pełnoceramiczne
l protezy bezkLamrtowe
l endodoncja
l chirurgia stomatoLogiczna

Pantomograf 2D

pełna diagnostyka
stomatologiczna

Sprzedam kolumny basowe 500W.
Tel. 605-821-581

grupę w stopniu umiarkowanym
Tel. 500-465-334

Sprzedam piec olejowy Buderus 24kw bojler 200 litrów zbiornik na olej 1800
litrów pompy instalacja
miedziana
Tel. 500-090-893

Zatrudnię kierowcę kat. C
po kraju. Wypłaty w terminie.
Tel. 601-223-365

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
Koła zimowe 4 szt. 215/65
R16 na felgach stalowych
nowych, opony 2019r. stan
bdb.
Zabytkowy kołowrotek
-sprzedam okazyjnie!
Kanapa narożna z funkcją spania z pojemnikiem
na pościel. Kolor beżowy.
Po rozłożeniu pow. spania
180x205, złożona 125x150.
Tel. 510-158-738

Zaopiekuję się dzieckiem
bądź osobą starszą.
Tel. 667-510-340
Szukam pracy jako ochroniarz posiadam grupę inwalidzką.
Tel. 512-166-226
Poszukuję pracy jako pracownik ochrony -doświadczenie i niekaralność.
Tel. 500-621-265
Przyjmę pracownika do
tartaku. Praca dorywcza.
Tel. 510-572-361
Hurtownia blach poszukuje
kierownika do punktu oraz
pracownika do remontów.
Tel. 726-325-664
Przyjmę do pracy w remontach, brygadzistę, dekarza,
blacharza.
Tel. 726-325-664

MOTORYZACJA

Łóżko rehabilitacyjne
dla osoby obłożnie chorej. Używane w bdb stanie, pneumatyka 100%
sprawna, pilot sterujący, elektryczna regulacja
głowy, nóg oraz wysokości-ułatwia karmienie, masaż, przewijanie. Materac
gąbkowy 10cm, wysięgnik
do podciągania. Odpowiadam na sms. Odbiór osobisty w Bełchatowie.
Tel. 608-390-341

PRACA
Kobieta poszukuje pracy jako sprzątaczka. Posiadam doświadczenie oraz

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 3 tys. -również
uszkodzone.
Tel. 537-435-362
Sprzedam Fiata Sedici
typu SUV 1.6 16V 120KM,
salon 02.2011, zadbany, serwisowany, garażowany.
Tel. 692-319-209

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

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
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute i ze stali
nierdzewnej.
Solidnie! Terminowo! Konkurencyjne ceny!
Tel. 693-552-378

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
Kupię las i drewno z zadrzewień.
Tel. 510-572-361
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Przegląd Bełchatowski

KUPIĘ KAŻDE AUTO
do 5 tys. również uszkodzone.
Tel. 537-435-362

AUTO-DANA-SKUP
Sprzedaż samochodów,
złomowanie, laweta również stare motocykle
Tel. 667-551-729

www.systemy-ogrodzeniowe.com.pl
systemyogrodzeniowe

Nowoczesne
ogrodzenia posesyjne

„SHOWROOM”

400 m2 placu wystawowego

Bełchatów, ul. Przemysłowa 5

czynne
tel. 508 329 989

centrum
farmaceutyczne

dni
w tygodniu
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