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Wielkanoc to święta,
które przypominają,
jak wielką moc ma życie
i jak ważne jest
w nim dobro.
Niech ten szczególny czas
upłynie w szczęściu,
zdrowiu i spokoju,
przyniesie
radość i nadzieję

Praca wykonana w ramach konkursu
Ozdoby Wielkanocne.
Autorka Patrycja Kalecińska, klasa VI b, SP nr 13
O wystawie czytaj: strona 11

Z DRUGIEJ STRONY

www.belchatow.pl

„Sprawy i sprawki”, czyli historię chorego kota i spółki, bohaterów twórczości Stanisława Jachowicza, przedstawili uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach dni otwartych placówki

polub nas
dzieje się w mieście

www.facebook.com/belchatow

Czytają dzieciom

Będą recytować i śpiewać

Rzeźby ludowe w muzeum

W każdą pracującą
sobotę od godziny
11.30 biblioteka zaprasza na „Czytanie
na drugie śniadanie”.
Dzieci same wybierają książkę do lektury. Maluchom czytać
będą bibliotekarki, a także rodzice, którzy
przyprowadzą swoje dzieci. Najbliższy poranek czytelniczy już 7 kwietnia.

Młodzież i dorośli
sprawdzą swoje aktorskie umiejętności.
27 marca odbędą się
eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Uczestnicy zaprezentują się w turnieju recytatorskim, wywiedzione ze słowa, teatrze jednego aktora lub poezji śpiewanej. Przesłuchania startują o godz.
10 w MCK.

W bełchatowskim
muzeum
można
oglądać rzeźby ludowe. Ponad 50 eksponatów przedstawia „Jezusa Frasobliwego”. Figury są
wielorakie i pochodzą z różnych stron
Polski. Ekspozycja powstała w oparciu o
kolekcję Władysława Bielickiego, który kolekcjonuje je od 11 lat. Wystawa dostępna
jest w sali etnograficznej do 15 kwietnia.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni mieszkańcy
Opłaty za wodę i ścieki będą w naszym mieście takie same jak do tej pory. Co najważniejsze takie stawki obowiązywać będą przez następne trzy lata. Wiem, że dla domowych
budżetów ma to duże znaczenie, dlatego bardzo cieszę się, że po raz kolejny udało nam się
uniknąć podwyżek. Cena wody nie zmieniła się w Bełchatowie od 2013 roku, cena ścieków od 2015. Jestem przekonana, że w Polsce jest niewiele miast, które tak gospodarują,
że te opłaty nie rosną.
To informacja, którą przekazuję z radością, bo zależy mi, aby Bełchatów stawał się coraz lepszym i coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. Wiele działań podejmujemy
z myślą o rodzinach, także tych, które nie zawsze dobrze sobie radzą w niełatwej, ekonomicznej rzeczywistości. Myślimy
również o ludziach samotnych, ubogich. Dla nich po raz czwarty organizujemy Śniadanie Wielkanocne.
A na te święta, do których się właśnie wszyscy przygotowujemy, proszę jeszcze raz przyjąć jak najserdeczniejsze
życzenia, aby ten czas przyniósł nadzieję i przekonanie, że życie, dobro oraz obecność drugiego człowieka to najwyższe
wartości.

Miasto dostało 7,5 mln zł na ekologiczne autobusy
7 mln 496 tys. zł - tyle dostał Bełchatów
na zakup taboru niskoemisyjnego wraz
z przebudową infrastruktury do obsługi
pasażerów. To pełna kwota dofinansowania, o jaką miasto wnioskowało do urzędu
marszałkowskiego. Stanowić ona będzie
blisko 70 proc. kosztów całej inwestycji.
- Planujemy kupić 6 autobusów, trzy
elektryczne i trzy spełniające normę emisji
spalin Euro 6. Przygotowujemy w tej chwili specyfikację, aby jak najszybciej ogłosić
przetarg. Chcemy, żeby jeszcze w tym roku
mieszkańcy mogli jeździć nowymi emzetkami – wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Kwota dotacji została
zwiększona, początkowo dofinansowanie
z RPO wynosiło 4 mln 191 tys. zł.
Zakup autobusów to jeden z dziesięciu projektów, na jakie do miejskiej kasy
z różnych źródeł wpłynie 28 mln 518 tys. zł.
W 2017 roku zakończone zostały trzy z nich
– termomodernizacja Felka, przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza, gdzie powstały
mieszkania socjalne oraz projekt Inwazja Talentów. Jednak większość z inwestycji, na jakie Bełchatów zdobył fundusze zewnętrzne,

Całkowity koszt zakupu autobusów dla MZK to prawie 11 mln zł
będzie realizowanych w tym roku.
Największa dotacja to 9 mln 91 tys.
mln zł na rewitalizację śródmieścia Bełchatowa. I tutaj, podobnie jak w przypadku
emzetek, to pełne dofinansowanie, mimo
że początkowo urząd marszałkowski przyznał Bełchatowowi 6 mln zł.
Na rozstrzygnięcie czeka projekt na ter-

momodernizację budynku Odry na 4,9 mln zł.
Dotacje ze źródeł zewnętrznych pozyskują także szkoły i przedszkola. W ostatnich dwóch latach na różne projekty (np.
aktywna tablica, ekopracownie, rozwój
czytelnictwa) trafiło do miejskich placówek ponad 382 tys. zł dotacji.
AP
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Plac Wolności będzie miejscem, gdzie przyjdziemy na spacer, odpoczniemy na ławce, pobawimy się z dziećmi, czy obejr
właśnie się rozpoczynają

Plac Wolności z kasztanową aleją, fo
Roboty prowadzi bełchatowska spółka
BiNŻ. Na modernizację tej części Bełchatowa ma czas do 28 grudnia tego roku.
Kluczową datą jest jednak 11 listopada, bo
wtedy ma zostać odsłonięty posąg marszałka Józefa Piłsudskiego, który stanie
w reprezentacyjnej części placu.
- Plac Wolności to miejsce, które cenią sobie bełchatowianie – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa - Ja
jestem bełchatowianką i to miejsce także
bardzo lubię. Projekt rewitalizacji zakłada,
że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Prezydent podkreśla, że nowoczesna
przestrzeń miejska pełni dziś różne funkcje
i odpowiada różnym potrzebom mieszkańców. Tak będzie i w tym przypadku.
Plac Wolności będzie miejscem, gdzie
przyjdziemy na spacer, odpoczniemy na
ławce, pobawimy się z dziećmi, czy obejrzymy koncert. W części parku od strony
ul. Piłsudskiego stanie posąg marszałka Józefa Piłsudskiego. Być może pojawi się już
pod koniec września.

- Chcemy, aby prace, które
rozpoczynają się właśnie
na Placu Wolności, były
początkiem procesu
ożywienia tej części
miasta – mówi Mariola
Czechowska.
Projekt przewiduje posadzenie 636
sztuk drzew liściastych, m.in. kasztanowca czerwonego, buka pospolitego i grabu
pospolitego. Wsadzonych ma także zostać
1442 krzewów liściastych (m.in. berberysy,
trzmielina, tawuła japońska), zalecanych
w kodeksie dobrych praktyk ogrodniczych.
Pojawią się także trawy ozdobne, rośliny
bylinowe, których w tej chwili w parku nie
ma, a są bardzo potrzebne. Wiosną będą
kwitnąć tulipany.
Na placu będzie kilka stref funkcjonalnych. Powstanie część reprezentacyjna
z posągiem marszałka Józefa Piłsudskiego,
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Prace na Placu Wolności obejmuja m.in. uporzadkowanie zieleni, pojawią się nowe drzewa,

Przez park na Placu Wolności prowadzić będzie kasztanowa aleja (wizualizacja)
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rzymy koncert. To początek rewitalizacji śródmieścia, na którą miasto dostało ponad 9 mln zł z Unii Europejskiej. Roboty

ontanną i zielonym labiryntem

Prezydent Mariola Czechowska, wiceprezydent Ireneusz Owczarek i Adam Marszał, prezes BiNŻ o planowanych pracach mówili
na konferencji prasowej

krzewy i kwiaty

Rewitalizacja to w dosłownym znaczeniu przywrócenie do życia. Chodzi nie tylko o wymiar estetyczny, ale też zmiany ekonomiczne i społeczne. Na program rewitalizacji śródmieścia,
czyli przebudowę Placu Wolności, dziesięciu miejskich kamienic oraz stworzenie przy pl. Wolności 10 Centrum Współpracy
i Inicjatyw Społecznych, Bełchatów dostał ponad 9 mln zł
z Unii Europejskiej. Łódzki Urząd Marszałkowski w październiku przyznał 6 mln zł na projekt Bełchatowa, ale ostatecznie
udało się uzyskać pełne dofinansowanie.
Rewitalizacja śródmieścia kosztować ma 14,5 mln zł. Projekt
będzie realizowany do 2020 roku. W tym roku zostanie jeszcze ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji
i przebudowę kamienic.

gdzie będą się odbywać uroczystości patriotyczne, będzie strefa całkowicie zielona
oraz miejsce przewidziane na organizację
festynów oraz na kawiarniane ogródki.
W pobliżu wybudowana zostanie fontanna
otoczona kamiennymi ławami. Ciekawostką będzie zielony labirynt, który jest znany od dawna sztuce ogrodniczej. Na placu
staną pergole, pawilony rekreacyjne i osłonięte bluszczem tzw. gabineciki. Powstanie
też muzyczny plac zabaw i minisiłownia.
Miasto umowę na rewitalizację Placu
Wolności podpisało 6 marca. Prace poprowadzi spółka BINŻ, jak podkreśla Adam
Marszał, jej prezes, firma z Bełchatowa
z 26-letnim doświadczeniem. – Zależy nam
na Bełchatowie i na tym, aby miasto nas
jak najlepiej odbierało – mówi Adam Marszał. – Tempo jest błyskawiczne, ale chcemy, aby 11 listopada odbyły się uroczystości w części patriotycznej placu – tłumaczy
Adam Marszał.
Choć projekt zakłada rewitalizację
całego placu, inwestycja nie powinna być
szczególnie uciążliwa dla bełchatowian.
- Będą krótkie okresy, gdy prace będą kolidować ze zwykłym ruchem. Jesteśmy do
tego przygotowani, będziemy chcieli w jak
najmniejszym stopniu wpływać na życie
mieszkańców. Nie spodziewam się problemów – mówi Adam Marszał.
Al

W parku będzie dużo zieleni i miejsc, gdzie mieszkańcy będą mogli odpocząć (wizualizacja)
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Problem parkowania w centrum Bełchatowa pomoże rozwiązać nowy parking. Gotowy będzie jesienią. Miejsc
przewidziano na prawie sto samochodów

Będzie więcej miejsc parkingowych
Miasto ogłosiło przetarg na budowę parkingu śródmiejskiego na os. Budowlanych
w okolicach biblioteki i urzędu gminy. Będzie się on składać z dwóch części, obejmujących 45 i 53 miejsca parkingowe,
w tym na każdej z nich zaplanowano po
cztery dla osób niepełnosprawnych.
Projekt obejmuje nie tylko przygotowanie i oznakowanie miejsc do parkowania, ale także budowę chodników i stref
zielonych. W ramach zieleńców część
rosnących tam drzew i krzewów zostanie
wycięta, inne będą przesadzone, a dodatkowo nasadzonych zostanie 31 berberysów, 14 żywotników oraz 4 jarzęby i dwa
głogi. Jak informuje Wydział Inwestycji
bełchatowskiego magistratu, całość ma
być gotowa jeszcze przed jesienią.
W sumie w mieście powstanie w tym
roku prawie 200 nowych miejsc parkingowych. W drugim kwartale ruszą prace budowlane w okolicach bloków 146 i 147 na
os. Dolnośląskim, miasto chce także wybudować nowy parking wzdłuż bloku 137.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania

Parking śródmiejski ma być gotowy jesienią
dróg powstanie kilkanaście miejsc parkingowych w rejonie bloku 201. Dodatkowo
miasto przygotowuje dokumentację na
budowę parkingu w okolicach bloku 213.
Duże inwestycje to nie wszystko. Cały

czas powstają zatoki postojowe i małe parkingi, na budowę których miasto nie musi
pozyskiwać pozwoleń. Są one realizowane
na podstawie zgłoszeń, często we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
AP

Bełchatów wśród trzystu najlepiej ocenionych miast
Bełchatów znalazł się w gronie 319 miast
z najwyższą oceną pre-ratingową. Wskazuje ona na bardzo dobry stan miejskich finansów. Badanie na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego przygotowała
agencja ratingowa INC Rating, która podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych w Paryżu. Tylko
11 procent polskich samorządów może się
pochwalić tak dobrą bądź podobną oceną pre-ratingową. Miasto osiągnęło notę
w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Jak
mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa, wskazuje ona na to, że miasto
znajduje się w dobrej sytuacji finansowej,
jego zadłużenie w porównaniu do innych
samorządów nie jest duże. Daje to spore
możliwości inwestycyjne i rozwojowe.
- Na 2.792 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej
przez Bełchatów. Jest to dowodem, iż
w sposób odpowiedzialny i racjonalny
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Miejskie finanse mają się dobrze
miasto zarządza środkami publicznymi –
napisał w piśmie przesłanym do bełchatowskiego magistratu Paweł Śliwiński, dr
hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.
- Mamy wysoką zdolność spłacania zo-

bowiązań, co świadczy o bezpieczeństwie
finansów miasta – mówi Anna Graczyk,
skarbnik Miasta Bełchatowa. - Już dziś
wiadomo, że na koniec 2018 dług miasta
będzie o 2,5 mln zł mniejszy niż planowaliśmy.
AD-A
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Koniec z mandatami za złe
parkowanie? Miasto ma plan
Likwidacja stref zamieszkania na osiedlach, nowe parkingi i zmiany w organizacji
ruchu – to propozycje magistratu na rozwiązanie nasilającego się problemu
z mandatami za niewłaściwe parkowanie. Przedstawiciele miasta już kilkakrotnie
spotkali się z policją, strażą miejską i mieszkańcami, by wypracować
jak najkorzystniejsze dla mieszkańców rozwiązanie tej sytuacji
Duża liczba policyjnych interwencji na osiedlu Dolnośląskim wynika głównie ze stale
rosnącej liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie
Zagrożeń – od stycznia aż w 65 miejscach
w Bełchatowie (na samym Dolnośląskim
w 44 lokalizacjach) zaznaczono nieprawidłowe parkowanie. Policjanci muszą
reagować na każde zgłoszenie, ponieważ
idea KMZ polega właśnie na interakcji
między mieszkańcem a policją, co w konsekwencji ma się przełożyć na wzrost bezpieczeństwa w mieście. Obowiązujące na
bełchatowskich osiedlach strefy zamieszkania dodatkowo komplikują sytuację
parkujących – na tak oznakowanych terenach można bowiem parkować wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
Jedną z propozycji magistratu na rozwiązanie tego problemu jest zmiana organizacji ruchu na bełchatowskich osiedlach.
Tam, gdzie piesi będą mogli poruszać się
po chodniku, zlikwidowane zostaną strefy
zamieszkania, które zastąpi strefa „Tempo
30”, ograniczająca dopuszczalną prędkość
do 30 km/h. Dzięki takiemu rozwiązaniu
mieszkańcy będą mogli zgodnie z prawem
parkować auta wzdłuż chodników czy
jezdni. Projekt uwzględnia także ewentualne uzupełnienie oznakowania istniejących skrzyżowań. Już wiadomo, że takie
rozwiązanie zostanie zastosowane na
os. Przytorze. Dodatkowo w okolicach bloków 10 i 12 przy ul. Słowackiego rozważane jest poszerzenie jezdni, dzięki czemu
wygospodarowane zostałyby dodatkowe
miejsca postojowe wzdłuż krawędzi jezdni.
Jeśli chodzi o osiedle Dolnośląskie, to
jak wyjaśnia Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa, sytuacja jest nieco
bardziej skomplikowana. Miasto znakuje
tam miejsca parkingowe, które są w jego
zarządzie. - Nie wszędzie da się to zro-

Niebawem powinny skończyć się problemy kierowców z parkowaniem na osiedlach
bić, bo niektóre bloki, np. tzw. punktowce
w ogóle nie mają miejsca na parkingi ani
chodniki, tam nie ma możliwości ustawienia oznakowania parkingowego - wyjaśnia
wiceprezydent Owczarek. W pierwszym
etapie montowane są znaki pionowe,
w okresie wiosenno-letnim zostaną namalowane oznakowanie poziome.
Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu dla os. Dolnośląskiego rozpocznie się
od likwidacji strefy zamieszkania na ulicach
Edwardów, W. Malczewskiej oraz drodze
G823E, czyli dawnej ul. Bony prowadzącej
od ul. Wojska Polskiego do bl. 333. W drugiej kolejności na wytypowanym fragmencie osiedla wprowadzone zostaną oznako-

wania skrzyżowań równorzędnych.
W kwietniu odbędzie się kolejne
spotkanie przedstawicieli urzędu, policji
i straży miejskiej ze wspólnotami mieszkaniowymi z Dolnośląskiego. - Chcemy rozwiązać tę sytuację, ale nie zawsze możemy
wybudować parking tam, gdzie chcemy –
wyjaśnia wiceprezydent Owczarek.
Zgodnie z prawem, parking wybudowany za publiczne pieniądze powinien być
ogólnodostępny. Zdarza się, że do magistratu zgłaszają się wspólnoty, które chcą
wybudować parkingi zamknięte tylko dla
ich mieszkańców, takie rozwiązanie nie
jest więc, z punktu widzenia miasta, możliwe do zrealizowania.
AP
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Być może już we wrześniu bełchatowianie korzystać będą z nowoczesnych torów do jazdy rowerem. Pumptracki
są hitem ostatnich lat w wielu miastach w Polsce, do tej grupy dołączy w tym roku także Bełchatów

Rowerowy raj na Binkowie

Od dwóch lat bełchatowian cieszy skatepark, a jeszcze w tym roku tę ofertę uzupełnią dwa tory rowerowe
Rowerowy plac zabaw powstanie na osiedlu Binków, przy ul. Turkusowej. Będzie
doskonałym uzupełnieniem otwartego
w 2016 roku skateparku, który okazał się
strzałem w dziesiątkę, przyciągając tłumy
amatorów wyczynowej jazdy. Spodoba się
z pewnością nie tylko rowerzystom, ale
także deskorolkarzom czy osobom jeżdżącym na hulajnogach.
Kompleks tworzyć będą dwa tory rowerowe o różnym stopniu trudności. Flow
track ucieszy starszych i bardziej doświadczonych wielbicieli sportów rowerowych,
dając im m.in. możliwość wykonywania
skoków z płynną jazdą na dużych, bezpiecznych zakrętach profilowanych. Przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności będą mieć wysokość od 50 do 170 cm.
W części zwanej easy pump będą mogły bawić się nawet maluchy na rowerkach
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biegowych. Tor składa się będzie z niewielkich przeszkód (od 40 do 60 cm) i przeznaczony będzie dla młodszych rowerzystów.
Na przełomie marca i kwietnia powinien
być znany wykonawca torów rowerowych. Szacunkowy koszt inwestycji, która
obejmuje także budowę infrastruktury, to
1 mln 379 tys. zł.
Miasto szuka dodatkowych pieniędzy
na rozbudowę kompleksu sportowego na
Binkowie, szykuje właśnie wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Założyliśmy, że tory rowerowe będziemy budować w ramach środków, które
mamy w budżecie – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Bardzo mi zależy, aby powstały, bo to świetne
uzupełnienie oferty sportowej miasta dla
mieszkańców w różnym wieku. Szukamy
jednocześnie możliwości dofinansowania

tej inwestycji.
Rowerowy plac zabaw to część projektu, zakładającego budowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego wzdłuż ulicy Turkusowej aż do placu zabaw przy ulicy Kredowej. Oprócz dwóch torów rowerowych
w jego skład wchodzi m.in. pełnometrażowe boisko, siłownia zewnętrzna i ścieżka
zdrowia.
Powierzchnia zagospodarowania kompleksu to ponad 2100 mkw., z czego blisko
900 mkw. stanowi powierzchnia asfaltowa.
Bełchatowski pumptrack będzie drugim
największym obiektem tego typu w Polsce
zaraz po nowosądeckim kompleksie, który
jest dodatkowo największym rowerowym
placem zabaw na skalę Unii Europejskiej.
Al

WYDARZENIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Zajęcia teatralne, komputerowe i florystyczne, a do tego edukacja prozdrowotna i wycieczki – już niebawem seniorzy będą mogli aktywnie i, co najważniejsze, wspólnie spędzać czas. Kończą się prace przy adaptacji Cafe Senior Raj

Aktywni seniorzy mają swoje miejsce
Seniorzy podkreślają, że jest duża potrzeba, aby osoby starsze miały jedno wspólne miejsce, w którym będą mogły nie
tylko nawiązywać kontakty towarzyskie
przy słodkim poczęstunku i kawie, ale także korzystać z różnych form aktywności.
W pierwszej połowie kwietnia rozpocznie
swoją działalność długo wyczekiwane Cafe
Senior Raj. Trwają ostatnie prace wykończeniowe w siedzibie przy ul. Energetyków.
W ramach Budżetu Obywatelskiego
na wyposażenie centrum miasto przeznaczy 80 tys. złotych. Oprócz sali relaksu
wyposażone zostaną także gabinet lekarski i sala rehabilitacyjna z bieżnią, rowerem
stacjonarnym i leżanką do masażu. To jedne
z ważniejszych pomieszczeń w Cafe Senior,
bowiem duży nacisk w placówce będzie
kładziony właśnie na profilaktykę prozdrowotną. Osoby po 60 roku życia będą mogły na miejscu uzyskać porady dotyczące
chociażby prawidłowego odżywiania czy
dbania o zdrowe serce, dodatkowo działać
będą grupy wsparcia dla osób niewido-

Seniorzy wygrali budżet obywatelski
mych, po mastektomii czy dla opiekunów
chorych na Alzheimera.
Prowadzeniem Centrum Aktywności
Seniora zajmie się Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA”, któremu na ten cel miasto przekazało dotację

w wysokości 50 tysięcy złotych. W ramach działalności centrum, osoby w wieku senioralnym będą mogły uczestniczyć
w różnych zajęciach aktywizujących i integracyjnych, jak chociażby kursach obsługi komputera, warsztatach plastycznych,
muzycznych i florystycznych, nie zabraknie także zajęć teatralnych i sportowych.
Oprócz tego wszyscy chętni będą mogli
brać udział w spotkaniach z wyjątkowymi
seniorami, którzy realizują swoje pasje. Ponadto starsi mieszkańcy Bełchatowa będą
mogli współtworzyć różne grupy samopomocowe, jak chociażby kosmetyczne czy
fryzjerskie.
Przypomnijmy, że jest to zwycięski
projekt twardy Budżetu Obywatelskiego.
W jego ramach w 2018 roku miasto zrealizuje w sumie 7 projektów - 5 twardych
i 2 miękkie. Łączny koszt zwycięskich propozycji to 1 mln 280 tys. złotych.
AP

Przypominają, że alkohol jest tylko dla dorosłych
Blisko dwieście sklepów i lokali, w których
sprzedawany jest alkohol, odwiedzili pracownicy urzędu miasta, wręczając plakaty
i ulotki informacyjne. Chodzi o uczulenie
ekspedientów na problem sprzedaży alkoholu nieletnim.
Ogólnopolska akcja, do której przystąpił Bełchatów, odbywa się pod hasłem
„Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko” i jest częścią Narodowego Programu
Zdrowia. Jak wynika z badań Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, około 20 procent młodzieży
między 15. a 18. rokiem życia nadużywa
alkoholu. Ma to destrukcyjny wpływ na ich
edukację, a w konsekwencji zwiększa ryzyko obniżenia zdolności do funkcjonowania
na rynku pracy.
W ramach akcji bełchatowscy sprzedawcy napojów alkoholowych otrzymali
materiały edukacyjne (plakat, naklejki i
ulotki), które przypominają o konieczno-

W bełchatowskich sklepach i restauracjach pojawiły się ulotki i plakaty
ści weryfikacji wieku osób wyglądających
młodo oraz o konieczności okazywania
dowodu osobistego przy zakupie alkoholu.
W Polsce jego sprzedaż nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny,

ograniczenia wolności lub jej pozbawienia
do lat 2. Dodatkowo na drodze administracyjnej może zostać cofnięte zezwolenie na
sprzedaż alkoholu.
AP
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EDUKACJA
75 miejsc czeka na maluchy w publicznym żłobku. Fachowa opieka, domowa atmosfera, posiłki przygotowywane
we własnej kuchni – to największe atuty „Jasia i Małgosi”. Rekrutacja na nowy rok szkolny potrwa do końca maja

Trwa nabór do miejskiego żłobka
Już półroczne maluchy można zapisać do
miejskiego żłobka. Najstarsze w „Jasiu
i Małgosi” są trzylatki. Oprócz 40-letniej
tradycji za jedynym w Bełchatowie publicznym żłobkiem przemawia też doświadczenie i standardy, jakie wprowadza.
Pracuje w nim personel medyczny, jedna
opiekunka przypada na ósemkę lub piątkę
maluchów, posiłki przygotowywane są we
własnej kuchni zaopatrywanej w zdrową
żywność oraz świeże produkty, które dostarczają lokalni przedsiębiorcy.
- Kierujemy się zasadą, że tysiąc pierwszych dni życia maluszka to okres, w którym powinno się szczególnie zwracać
uwagę na jakość podawanych posiłków.
Wybierając odpowiednie, kształtujemy
preferencje smakowe dziecka oraz jego nawyki żywieniowe – mówi Anna Majchrzak,
dyrektor żłobka „Jaś i Małgosia”. – Zależy
nam również na wszechstronnym rozwoju
maluchów. Na porządku dziennym są więc
zabawy, które pozwalają poznać świat,
zdobyć nowe umiejętności, uczą kreatywności i samodzielności. Do tego są zajęcia
z logopedii, języka angielskiego oraz rytmiki – dodaje dyrektor.
Za wyborem „Jasia i Małgosi” może

W miejskim żłobku panuje domowa atmosfera, dlatego maluchy czują się tu tak dobrze
też przemawiać preferencyjne czesne. Od
września 2017 roku obowiązują obniżone
stawki. Rodzice za miesiąc płacą 200 lub
300 zł plus opłatę za posiłki – dzienna
stawka to 8 zł.
Kartę zgłoszeniową (dostępna jest
w placówce i na stronie: zlobek.belchatow.pl) trzeba złożyć do końca maja.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające do żłobka, albo
ich rodzeństwo oraz maluchy z rodzin
zastępczych, w których oboje opiekunów pracuje, są niepełnosprawni

i/lub samotnie wychowującymi dzieci.
Na początku marca zakończył się nabór do miejskich przedszkoli. – Wyniki
rekrutacji pokazują, że zapewnimy miejsca
wszystkim bełchatowianom w wieku 3-6
lat, których rodzice zgłosili do rekrutacji.
Trzeba zaznaczyć, że w przypadku 22 osób
zaproponowaliśmy miejsce w innych placówkach. Głównie w PS nr 9 oraz PS nr 2
w oddziałach przy SP nr 13 – mówi Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
AD-A

Ludzie oświaty szkolili się, by nowocześnie uczyć
Nauczyciele, ale też osoby związane
z oświatą i edukacją rozmawiali o nowoczesnych trendach w szkolnictwie. Dlaczego trzeba zmieniać szkołę, jak uczyć za
pomocą aplikacji mobilnych i innych technologii, czy roboty zastąpią pedagogów to główne tematy poruszane podczas konferencji oświatowej „Innowacje w edukacji
– Trendy 2018”. To pierwsze tego typu
przedsięwzięcie wspólnie zorganizowane
przez miasto i Miejskie Centrum Kultury.
Spotkanie w Gigantach Mocy było
okazją, aby w jednym miejscu wysłuchać
kilku prelegentów. A wśród nich osoby
z różnych ośrodków – również naukowych,
które na co dzień zajmują się właśnie tym
tematem.
- Nowe technologie coraz częściej są
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pomocne w codziennym życiu. Równie
przydatne mogą być w pracy z uczniami.
Tym bardziej, że powstaje coraz więcej
aplikacji czy programów, które ułatwiają
wyjaśnić, zrozumieć i zobrazować pewne
zagadnienia. Dlatego nie brońmy się przed
postępem technologicznym tylko nauczymy się umiejętnie z niego korzystać – mówi
wiceprezydent Łukasz Politański.
Podczas konferencji można też było
skorzystać z warsztatów. Podczas pierwszego specjaliści z Politechniki Łódzkiej
mówili o metodzie design thinking – co to
takiego i jak ją stosować w dydaktyce. Drugi poświęcony był robotyce i kodowaniu.
AD-A

W konferencji wzięło udział ponad sto osób

WIELKANOC

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Mieszkańcy ponownie spotkają się przy świątecznym stole. Śniadanie Wielkanocne, jak co roku, odbędzie się
w Wielką Niedzielę w Oratorium Jana Pawła II

Starsi i samotni razem przy stole
Tradycyjne potrawy, m.in. barszcz z kiełbasą, faszerowane jajka,
sałatki oraz babki i mazurki znajdą się na świątecznym stole podczas Śniadania Wielkanocnego. Będzie też święconka i życzenia,
zaś domową atmosferę wzbogaci występ seniorów z chóru Promienie Bełchatowa. Wszystko rozpocznie się o godz. 8:30, czyli tuż po mszy rezurekcyjnej. Przyjść może każdy, a szczególnie
osoby samotne i te, które są w nie najlepszej sytuacji finansowej.
– Tradycja świątecznych spotkań z mieszkańcami jest mi
bardzo bliska – podkreśla prezydent Mariola Czechowska. - Nie
wszystkim dane jest przeżywać święta razem z bliskimi. Dlatego
serdecznie zapraszam bełchatowian, a zwłaszcza osoby samotne
i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W święta ta samotność jest szczególnie trudna – mówi prezydent.
Miasto już po raz czwarty wspólnie z proboszczem parafii farnej ks. Zbigniewem Zgodą oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej organizuje Wielkanocne Śniadanie. W poprzednich latach
z zaproszenia korzystało wielu mieszkańców. Organizatorzy mają
nadzieję, że i tym razem nie zostanie pustych miejsc przy stole.
Bełchatowianie, którzy przyjdą do oratorium, wielkanocne potrawy będą mogli zabrać także ze sobą. – Przygotujemy około 130
paczek z żywnością. Planujemy, aby znalazły się w nich, m.in. jajka,
kiełbasa, klops czy pasztet – mówi Krzysztof Franczak, naczelnik
bełchatowskiej OSP. - Jeśli zdarzy się tak, że pozostanie jedzenia
na stołach, to i je podarujemy potrzebującym – dodaje naczelnik
OSP.
AD-A

Zobacz świąteczne ozdoby w Gigantach Mocy
Wielkanocną atmosferę można poczuć
w Gigantach Mocy. Główny korytarz wypełniły kolorowe ozdoby świąteczne.
Wśród nich koszyczki, stroiki oraz wykonane przeróżnymi technikami pisanki, zające
i kurczaki. Ich autorami są dzieci, młodzież
oraz dorośli. Wszystkie prezentowane
prace zostały przygotowane na konkurs
„Wielkanocne ozdoby”. Mimo tego, że to
pierwsza edycja, MCK otrzymał ich sporo,
bo prawie osiemdziesiąt.
Jury przede wszystkim doceniło prace, które były wykonane własnoręcznie.
W kategorii podstawówek i klas gimnazjalnych pierwszego miejsca nie przyznano. Drugie otrzymały: Weronika Łakoma
i Agata Malak, trzecie Artur Wakuła. Patryk Stenke, Natalia Bujacz, Kinga Kulibe-

Wystawę pokonkursową można oglądać do końca marca
dra oraz Emilia Leska, Aleksandra Gajda i
Agnieszka Szkodzińska otrzymali wyróżnienia. Patryk Stenke, Natalia Bujacz, Kinga Kulibedra oraz Emilia Leska, Aleksandra
Gajda i Agnieszka Szkodzińska otrzymali

wyróżnienia. Wśród szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych zwyciężyła praca Jolanty
Sadzińskiej, zaś Iwona Rośniak i Agnieszka
Malak zdobyły wyróżnienie.
AD-A
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MIEJSKA MIGAWKA

150 zawodników stanęło na linii startu biegu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. Do pokonania mieli 1963 metry, chęt
Bełchatowskiej. Przed biegaczami jeszcze dwa ze składających się na triadę biegów – kwietniowy bieg nocny i listopadowa

„Tropem Wilczym” rozpoczęli rywaliz

„Tropem Wilczym” to bieg wielopokoleniowy – startowały całe rodziny

Część uczestników biegła dla chłopca chorującego na nowotwór
Największy w Polsce bieg pamięci po raz pierwszy zawitał do Bełchatowa, ale zainteresowanie, z jakim się spotkał, prognozuje, że
jego idea jest bliska mieszkańcom i impreza z pewnością będzie
kontynuowana w latach następnych. W szóstej już edycji biegu
„Tropem Wilczym” zawodnicy rywalizowali w 333 polskich i 8
zagranicznych miastach, czym oddali hołd żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego
w latach 1944-1963 na terenach przedwojennych granic Polski.
Trasa bełchatowskiego biegu wiodła błoniami przy Muzeum
Regionalnym. Biegacze do pokonania mieli 1963 metry, określane
jako dystans rodzinny i faktycznie, podczas imprezy na linii startu
stawili się także rodzice z dziećmi – w sumie stu pięćdziesięciu zawodników. Wśród mężczyzn najszybszy był Michał Drążek z czasem 17:21, drugi na linię mety przybiegł Kacper Krawczyk (17:24),
trzeci natomiast był Tomasz Sonciński (17:33). W kategorii kobiet
pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Konieczna (20:18), druga Paulina Kołatek (21:33), a „brąz” przypadł Agnieszce Olczyk (22:49).
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale zapro-
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Zawodnicy dostali koszulki z podobiznami Żołnierzy
jektowane i wykonane przez Instytut Pamięci Narodowej.
Bieg „Tropem Wilczym” to nie tylko sportowe emocje i rywalizacja. Była to doskonała okazja do wspólnego, rodzinnego spędzenia wolnego czasu z jednoczesnym wspomnieniem ofiary Żołnierzy Wyklętych. Wszyscy, którzy w niedzielę 4 marca pojawili się przy Muzeum Regionalnym, mogli
skosztować smacznej, żołnierskiej grochówki przygotowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów.
W organizację biegu czynnie włączyły się także Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich oraz harcerze
z 7 Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Kora” im. Bronisława
Hellwiga „Bruna”.
Nie wszyscy zawodnicy zakończyli rywalizację po przebiegnięciu głównej trasy, część kontynuowała bieg na 5 km w ramach
Triady Bełchatowskiej. Jak tłumaczy Marcin Szymczyk, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu, triada to zupełnie nowa propozycja
dla wszystkich, którzy preferują zdrowy styl życia. Będą to trzy
biegi o różnych dystansach. Pięciokilometrowy„Tropem wilczym”
to pierwszy z serii. Kolejny – na dziesięć kilometrów, połączony

www.

MIEJSKA MIGAWKA

Warto Wiedzieć Więcej

tni kontynuowali rywalizację na dystansie 5 km w ramach Triady
a Piętnastka

zację w triadzie

y Wyklętych
zostanie z „Biegiem nocnym” 28 kwietnia.
Bełchatowianie po zmroku pobiegną już po raz drugi, tym razem start i meta zlokalizowane będą w samym centrum miasta –
na placu Narutowicza. Zawodnicy będą mieli do pokonania dość
szybką trasę wiodącą ulicami Czyżewskiego oraz Lecha i Marii
Kaczyńskich, dzięki czemu, jak przewidują organizatorzy, część
z nich ma szansę poprawić rekordy życiowe. – Pozytywny odbiór
organizacji biegu w ubiegłym roku spowodował, że realizacja drugiej edycji stanowiła jedynie formalność. Zwiększyliśmy liczbę
uczestników, dodatkowo zapraszamy rodziny biegaczy, kibiców
i wszystkich zainteresowanych. Wierzę, że tego dnia nikt nie będzie żałował spędzenia czasu razem z nami– wyjaśnia dyrektor
Szymczyk. Zapisy ruszyły w połowie marca, limit uczestników to
333 osoby.
Ostatnią częścią triady będzie „Bełchatowska Piętnastka”,
która w tym roku wystartuje 4 listopada. Każdy bieg będzie miał
swojego zwycięzcę, ale zsumowanie wszystkie czasów pozwoli
wyłonić najlepszych biegaczy Bełchatowa.
AP

Posąg marszałka i sto
róż na setną rocznicę
niepodległości
W Dzień Żołnierzy Wyklętych
stu
mieszkańców
otrzymało białe i czerwone różne. Każda z nich miała przyczepioną karteczkę,
a na niej myśl marszałka Józefa Piłsudskiego, m.in.: „Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć
na laurach to klęska”. Kwiaty
miały przypominać o żołnierzach niezłomnych. Będą też
wręczane przy okazji 3 Maja,
Powstania
Warszawskiego,
Cudu nad Wisłą i uroczystości
wrześniowych.
Nieprzypadkowa jest także
ich liczba. Sto róż nawiązuje do
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Główne
obchody narodowego święta przypadają na 11 listopada.
Wtedy też w Bełchatowie ma
być odsłonięty posąg marszałka
Piłsudskiego.
Licząca 2,2 metra rzeźba Tak będzie wyglądał posąg marszałka
z brązu stanie w zrewitalizowanym Placu Wolności. Marszałek pokazany zostanie w galowym
mundurze, wsparty o szablę, a sylwetka umieszczona na granitowym cokole wydawać się będzie naturalnej wielkości. Posąg zaprojektowali artyści z Csongrádu, jednego z miast partnerskich
Bełchatowa. Koszt budowy posągu szacowany jest na około 100
tys. zł.
AD-A

Po raz pierwszy kwiaty były rozdawane w Dzień Żołnierzy Wyklętych
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GOSPODARKA
Bełchatów jest jednym z 59 miast prezydenckich, które zaprosiła do współpracy Polska Agencja Inwestycji
i Handlu

PAIH będzie promować strefy
Współpraca miasta i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu będzie koncentrować
się na promocji gospodarczej Bełchatowa
i działaniach, przygotowywujących miasto do pozyskiwania i obsługi inwestorów
zagranicznych. Porozumienie o obustronnej współpracy 5 marca podpisali Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa
i Krzysztof Senger, wiceprezes agencji.
Dzięki temu w szybkim czasie miasto może
zyskać nowych inwestorów.
- Aby znaleźć się w presiżowym gronie
miast współpracujących z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu, musieliśmy spełnić
szereg wymagań – wyjaśnia prezydent
Czechowska. – Teraz Bełchatów będzie
mógł prezentować się na zagranicznych
rynkach, w konsekwencji wzrosną nasze
szanse na pozyskanie inwestorów.
PAIH zajmuje się kreowaniem pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz
promocją polskich produktów i usług.
Współpracuje także z Agencją Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej oraz Bydgoską
Agencją Rozwoju Regionalnego. Rozmowy
na temat promocji Bełchatowa rozpoczęły się w połowie 2017 roku, a ich efektem
jest podpisane właśnie porozumienie.
- Ważną częścią współpracy będą
szkolenia organizowane przez agencję do-

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa i Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH
podpisali porozumienie o współpracy
tyczące m.in. tworzenia oferty inwestycyjnej, prezentacji oraz tworzenia baz danych
dotyczących gospodarki miejskiej – mówi
Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Bełchatowa. - Ponadto PAIH

jest częścią Polskiego Funduszu Rozwoju,
co gwarantuje szybki rozwój i promocję
polskiej gospodarki, a teraz także Bełchatowa.
AP

Dla biznesu o funduszach i programie praktyk i staży
Funduszy na rozwój firmy, promowania
biznesu czy podnoszenia kwalifikacji pracowników dotyczyło spotkanie dla bełchatowskich przedsiębiorców, zorganizowane
w urzędzie miasta. Przedstawiciele lokalnego biznesu spotkali się m.in. z pracownikami magistratu, urzędu marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Wszystkim nam chodzi o to samo,
czyli o odpowiedzialne budowanie gospodarki w mieście, o pobudzenie chęci
wspierania lokalnych inicjatyw i ciekawych
pomysłów mieszkańców – tłumaczy Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta bełchatowskiego magistratu. - Taki
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cel ma program praktyk i staży prowadzony przez miejski urząd. Magistrat na stronie www.invest.belchatow.pl umieszcza
oferty przedsiębiorców. Dzięki temu firmy
mają możliwość pozyskania potencjalnych,
przeszkolonych wcześniej w swojej firmie
pracowników. Uczniowie i studenci natomiast mogą znaleźć najlepszą dla siebie
ofertę stażu lub praktyki.
Pomoc przedsiębiorcom oferują także inne instytucje. Urząd Marszałkowski
proponuje np. programy, dzięki którym
można zdobyć pieniądze na promowanie swojej działalności i produktów na
targach, także zagranicznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekonuje
do stosowania proekologicznych rozwiązań, które wpływają korzystnie na środowisko i przekładają się na obniżenie
kosztów. Na spotkaniu była mowa m.in.
o montażu paneli fotowoltaicznych, wymianie pomp ciepła i tzw. premii termomodernizacyjnej.
Bełchatowsko-Kleszczowski
Park
Przemysłowo-Technologiczny zachęca
m.in. do skorzystania z tzw. bonów szkoleniowych. Mowa o bezzwrotnym wsparciu,
które można wykorzystać na podnoszenie
kwalifikacji pracowników, a nawet kandydatów do pracy.
AD-A

LUDZIE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Siły i krzepy Idzie Lis mógłby pozazdrościć niejeden mężczyzna. Wróciła niedawno z USA, gdzie startowała
w zawodach dla siłaczy u Schwarzeneggera

Ida bije rekordy i zbiera medale
Ile jest dziewczyn, które lubią martwy ciąg?
To ulubiona konkurencja mistrzyni świata
i Europy w trójboju. Ida Lis chodzi do drugiej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, jest sypendystką Miasta
Bełchatowa, lubi gotować, myśli o studiach związanych z dietetyką, podnosi do
200 kilo i od kilku lat zdobywa medale na
zawodach najwyższej rangi.
Bełchatowianka wróciła niedawno
z Arnold Sports Festival 2018, gdzie mierzą się najsilniejsi ludzie świata. Była najmłodszą uczestniczką imprezy, startowała
w sześciu konkurencjach, m.in. biegu
z walizkami po 80 kg czy 90-kilogramową
tarczą, wyciskaniu hantla 40 kg. Jak mówi,
zawody u Schwarzeneggera wyszły z doskoku, na eliminacje pojechała w ramach
treningu, zakwalifikowała się. - To bardzo
prestiżowa impreza i ze względu na uczestników z całego świata największa, na jakiej
byłam – opowiada. - Na pewno pojadę
w przyszłym roku powalczyć o lepsze miejsce.
Choć udział w rywalizacji siłaczy był
dużym wydarzeniem, skupia się na trójboju. - Bieg z walizkami, czy bieg z tarczą
nie wymagają specjalnej strategii, tu liczy
się czysta, fizyczna siła – opowiada Ida.
– Z trójbojem jest inaczej, to na nim się
skupiam i z nim wiążę przyszłość.
I słusznie. Osiągnięcia 18-latki mogą
imponować. W 2017 roku Ida zdobyła tytuły mistrzyni świata juniorek, mistrzyni
Polski juniorek i pierwsze miejsce w Pucharze Polski juniorek. Dodatkowo podczas mistzostw w Mińsku na Białorusi
z wynikiem 365 kg (total) i 155 kg (martwy
ciąg) ustanowiła rekordy Europy juniorek
w trójboju siłowym. 20 marca ustanowiła
rekord kraju w martwym ciągu w Pucharze
Polski w Skierniewicach (178 kg).
Ida zaczynała w Bełchatowskim Klubie
Lekkoatletycznym od sprintu i skoku w dal,
ale dobrze szło jej na siłowni i tak się zaczęło. W Bełchatowie nie ma konkurentki,
a i dziewczyn na świecie, które dźwigają
tyle co ona, nie jest zbyt wiele. Trenuje pod
okiem Michała i Olgi Tyborów, należy do
kadry Polski.
- Same wyjazdy na zawody to super-

Ida Lis pobiła kolejne swoje życiówki i powiększyła kolekcję medali na Pucharze Polski
w Skierniewicach
sprawa, można zwiedzić kawałek świata – mówi Ida, ale przyznaje, że to także
ciężka praca. - Przed startami, po szkole
jeżdżę do Łodzi na treningi, wracam koło
godz. 24. Jestem zmęczona, ale to wszystko daje mi bardzo dużo pozytywnej energii
– opowiada. – Najtrudniej połączyć naukę
z treningami i startami. Czasami jak jest natłok spraw – sprawdziany w szkole i starty

jednocześnie - głowa nie wytrzymuje, ale
szybko odpoczywam i jest dobrze.
- Zawsze jesteśmy z Idą i trzymamy
kciuki – mówi Sandra Kliszewska, z którą
Ida chodzi do klasy. - Śledzimy wszystko,
co dzieje się w mediach społecznościowych. Ida jest trochę bohaterką szkoły, ale
też bardzo fajną koleżanką i przyjacielem.
Al

15

LUDZIE
Akwarele, szkice węglem, prace z filcu i wiele innych można zobaczyć na wystawie „Inwazja talentów”. Ekspozycja podsumowuje międzynarodowy projekt artystyczny

Podsumowali „Inwazję talentów”
W sumie w MCK Gigantach Mocy prezentowanych jest kilkadziesiąt prac.
Wszystkie powstały w trakcie międzynarodowego projektu „Inwazja Talentów”,
którego pomysłodawcą był Bełchatów.
Uczestniczyło w nim 40 młodych artystów z czterech miast partnerskich.
Wśród nich byli też bełchatowianie: Aldona Kowalska, Magda Kowalska, Izabela
Łuczak, Maja Łukaszewska, Natalia Niewierska, Julia Pawlik, Jakub Rychter, Maria Stachowiak, Aleksandra Włodarczyk
i Eliza Wrona. I to właśnie ich artystyczny
dorobek do końca marca można oglądać
na wystawie. A prace są różnorodne – począwszy od szkiców węglem, przez akwarele i pisanki, po flagi wykonane metodą
batikową.
Autorom prac pasji pogratulowali wiceprezydent Łukasz Politański oraz Karol Janus, burmistrz Považskej Bystrice. Wizyta
Słowaków nie jest przypadkowa. Młodzież
ze Słowacji obok młodych artystów z czeskich Pardubic i węgierskiego Csongrádu
również brała udział w „Inwazji Talentów”.
Dla zagranicznych gości miasto przygotowało też kilka innych atrakcji. Zwiedzali
m.in. miasto, Muzeum Regionalne i PGE Giganty Mocy. Słowacy po raz pierwszy odwiedzili Bełchatów w ramach projektu wymiany mieszkańców. Wspomniany program
od lat świetnie sprawdza się przy współpracy z węgierskim Csongrádem. Teraz
podobne relacje Bełchatów chce nawiązać
z Považską Bystricą.
Bełchatowska „Inwazja Talentów”
zyskała aprobatę Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego, który na jej
realizację przekazał 16 tys. euro. Cele projektu były proste – poszerzać artystyczne
horyzonty młodych artystów, edukować
ich i motywować do pracy. Udało się zorganizować plener malarski w Bełchatowie, warsztaty artystyczne w Pardubicach
i w Považskej Bystricy oraz wystawę połączoną z wernisażem także na Słowacji.
Artyści poznali sztukę ludową, malowali
farbami i szkicowali węglem, uczyli się pracować w plenerze oraz kreatywnie wykorzystywać tworzywa sztuczne.
AD-A
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Wystawę wspólnie z artystami otworzyli prezydenci obu miast

Oglądane prace wywoływały zachwyt i uśmiech na twarzy

W „Inwazji talentów” udział wzięło dziesięciu młodych bełchatowian

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary nadziei i miłości
wszystkim mieszkańcom Bełchatowa oraz pracownikom Spółki,
życzy
Zarząd Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Bełchatowie

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
wielu radosnych i ciepłych chwil spędzonych
przy rodzinnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
życzą mieszkańcom Bełchatowa
Prezes Zarządu i Pracownicy
MZK Sp. z o.o. Bełchatów

Ciepłych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym
życzą
Pracownicy, Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki WOD.-KAN.
Zdrowych, pogodnych
i radosnych Świąt
Wielkanocnych
życzą
Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza i Pracownicy
Bełchatowskiego TBS Sp. z o.o.

Ciepłych
i rodzinnych Świąt
życzą
Zarząd i Pracownicy
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

SPÓŁKI MIEJSKIE

Ceny za wodę i ścieki
bez zmian aż do 2021 roku!!!
Bełchatowska spółka Wod.–Kan. złożyła,
zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami,
wniosek do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie
taryf na wodę i ścieki na okres najbliższych
trzech lat.
- Po analizie planowanych przychodów i kosztów działalności spółki do
końca 2021 roku zdecydowaliśmy o pozostawieniu opłat za wodę i ścieki na
dotychczasowym poziomie - mówi Piotr
Kopek, prezes spółki. - Jeśli Wody Polskie zaakceptują nasz wniosek, to przez
najbliższe trzy lata cena wody i ścieków
w dalszym ciągu nie ulegnie zmianie, co
jest ewenementem w naszym mieście.
Przypomnijmy, że cena wody w wysokości
4 zł netto (4,32 zł brutto) obowiązuje od
1 maja 2013 roku, a cena ścieków 6,75 zł
netto (7,29 zł brutto) jest niezmienna od
1 maja 2015 roku.
- Brak podwyżek ma duże znaczenie
dla portfeli bełchatowian – podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
- Bardzo zależało mi na tym, żeby stawki
na najbliższe trzy lata zostały na dotychczasowym poziomie.
Nowa taryfa zakłada odstąpienie
od pobierania wyższych opłat za wodę od
mieszkańców bloków zasilanych przez hydrofornie.
- Teraz wszyscy będą ponosili jedną
opłatę w wysokości 4,00 zł netto. Dotychczas mieszkańcy wieżowców mieli stawkę
za wodę wyższą o 6 groszy za metr sześcienny od pozostałych odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe – mówi Piotr Pierzchała, wiceprezes.
Na nowej taryfie, jeśli zostanie zaakceptowana przez Wody Polskie, skorzystają również Wspólnoty Mieszkaniowe, ponieważ
łączna opłata abonamentowa za gotowość
do świadczenia usług, koszty odczytu i rozliczenia należności od każdego urządzenia
pomiarowego, będzie wynosić łącznie 9 zł
netto miesięcznie, a wcześniej opłata ta
wynosiła miesięcznie aż 24 zł netto. Odbiorcy indywidualni będą ponosili opłatę
abonamentową w dotychczasowej wysokości, bez żadnych podwyżek.
- Wcześniejszy, trzyletni okres prac nad
optymalizacją kosztów w spółce pozwolił
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Nowe stawki za wodę i ścieki były tematem konferencji prasowej w urzędzie miasta

przygotować wniosek taryfowy chroniący
mieszkańców Bełchatowa przed wzrostem
cen za wodę i ścieki. Systematyczny wzrost
opłat, jaki miał miejsce do roku 2013 za
wodę oraz do roku 2015 w przypadku
ścieków, został skutecznie wyhamowany,
ku zadowoleniu odbiorców naszych usług
- mieszkańców Bełchatowa – mówi prezes

Piotr Kopek.
Zgodnie z procedurą nowe taryfy będą
obowiązywały od dnia ich ogłoszenia,
po uprzednim zatwierdzeniu przez PGW
Wody Polskie. Do tego momentu obowiązywać będzie taryfa dotychczasowa.
WOD.-KAN.

SPÓŁKI MIEJSKIE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Ponad 200 zwierzaków przebywających w schronisku ma zapewnioną całodobową opiekę lekarską. Dzięki temu są szybciej leczone

Gabinet weterynaryjny zagościł
na stałe w schronisku dla zwierząt

Przygarnij zwierzaka

www.schronisko.sanikom.pl

Na adopcję w bełchatowskim schronisku czeka dwadzieścia szczeniąt
Na co dzień w bełchatowskim Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Zdzieszulickiej przebywa kilkaset psów i kotów.
Wszystkie zwierzęta, które trafiają do placówki, przechodzą piętnastodniową kwarantannę. W tym czasie są poddawane kilku zabiegom weterynaryjnym: obserwacji,
odrobaczeniu, odpchleniu, szczepieniom.
Przez kilkanaście ostatnich lat wszystkie te
czynności wykonywał lekarz z zewnętrznej
kliniki, od stycznia zwierzętami zajmuje się
dwóch weterynarzy zatrudnionych przez
schronisko. - Trafiają do nas zwierzaki
czasami zaniedbane, wychudzone czy poranione psychicznie i fizycznie. O poprawę ich nastrojów dbają nasi pracownicy
i wolontariusze, a dzięki zapewnionej stałej opiece lekarskiej, będą wracać do zdrowia dużo szybciej niż dotychczas – mówi
Mariusz Półbrat, kierownik Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt.
Pracę weterynarzom ułatwia z pewnością otwarty w przytulisku nowy, w pełni
wyposażony gabinet. Sprzęt diagnostyczny,
m.in. aparaty do wykonywania badań ultra-

sonograficznych oraz analizy biochemicznej i hematologicznej, pozwalają na szybszą diagnostykę. Oprócz gabinetu schronisko dysponuje także salą operacyjną,
w planach jest jeszcze zakup aparatu rentgenowskiego. - Wszystkie podejmowane
przez nas działania mają przede wszystkim
służyć znajdującym się u nas zwierzętom.
Chcemy stale podwyższać jakość świadczonych przez nas usług nie tylko na rzecz
mieszkańców Bełchatowa, ale także gmin,
dla których pracujemy – dodaje Mariusz
Półbrat.
Obecnie w schronisku przebywa ponad
200 dorosłych psów, 30 szczeniaków oraz
kilkadziesiąt kotów. Wszystkie czekają na
nowy, kochający dom. Proces adopcyjny
nie jest skomplikowany. Wystarczy przyjść
do schroniska z dowodem osobistym,
wybrać odpowiednie dla siebie zwierzę,
podpisać zobowiązanie adopcyjne i uiścić
opłatę - za psa wynosi ona 50 zł, a za kota
25 zł.
AP

Andżela ma dopiero dwa lata, a doskonale już wie, co oznaczają zwroty
„siad”, „zostań”, „podaj łapę”. Jest aktywnym, pogodnym i bardzo przyjaznym zwierzakiem z pięknymi oczami.
Lubi figlować z innymi psami. Całymi
dniami mogłaby też bawić się z ludźmi,
przy których uwielbia przebywać.

Poszukiwany ciepły dom dla jedynaka
– sześcioletniego, blisko siedemdziesięciocentymetrowego,
aktywnego
psiaka. Uwielbia ludzi. Jest dla nich
przyjazny i świetnie się z nimi dogaduje. Nieco gorzej przychodzą mu kontakty z innymi psiakami, stąd potrzeba
mu domu, w którym będzie jedynym
zwierzakiem.
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Elektryczny
autobus na
testach w MZK
Bełchatów

Spółka PEC w Bełchatowie kontynuuje realizację projektu „Przebudowa
i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, na który
otrzymała ponad 10 milionów zł dotacji

PEC przebuduje
sieć ciepłowniczą
Spółka PEC w Bełchatowie kontynuuje
realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych
w Bełchatowie”, na który otrzymała ponad
10 milionów zł dotacji.
W roku 2018 w ramach otrzymanego
dofinansowania zaplanowano wykonanie
następujących zadań:
● Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów
grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego
oraz na os. Budowlanych do bloków nr 3,
4, 5, 10, 11, 12
● Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1
(rejon nowo projektowanej ulicy Kopeckiego)
● Modernizacja węzłów indywidualnych
w blokach 137 B, C, D, E na osiedlu
Dolnośląskim.
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Inne inwestycje, jakie zaplanowała spółka
na rok 2018 to:
● Budowa sieci ciepłowniczej wraz
z przyłączami do budynków mieszkalnych
w rejonie ulic: Ludwikowska, Kaczeńcowa, Zamoście, Różana, Deyny, Górskiego
i Czecha w Bełchatowie
● Budowa sieci niskich parametrów w rejonie ulic: Łokietka, Chrobrego, Jadwigi,
Jagiełły
Projekt „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie
1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa na dofinansowanie została
podpisana w czerwcu 2017 r. Zakończenie
wszystkich prac planowane jest przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.
PEC

Miejski Zakład Komunikacji testował kolejny autobus, tym razem elektryczny marki
Ursus City Smile 12 LFE. Autobus kursował na miejskich liniach od 26 lutego do
11 marca i bardzo podobał się mieszkańcom.
W autobusie zastosowano elektryczny
układ napędowy, zasilany z baterii (akumulatorów trakcyjnych), które są doładowywane za pomocą ładowarki. Pełne naładowanie trwa do 8 godzin. Testy zbiegły się
z wystąpieniem niskich temperatur poniżej
- 10°C, co dało spółce możliwość sprawdzenia autobusu w zimowych warunkach.
Ursus ogrzewany był za pomocą dodatkowo zamontowanego urządzenia grzewczego zasilanego olejem napędowym.
Elektryczny autobus przejechał w Bełchatowie 1612 km i zużył 2128 kWh, co
daje zużycie 1,32 kWh na km. Ten nowoczesny, ekologiczny i cichy pojazd przyciągał uwagę mieszkańców Bełchatowa.
Pasażerowie ocenili go bardzo pozytywnie.
To trzeci autobus testowany w ostatnich miesiącach przez MZK. Testy wiążą
się z zakupem przez miasto sześciu nowych autobusów. Trzy będą zasilane energią elektryczną, a trzy - z silnikiem diesla
- spełniać będą normę emisji spalin Euro 6.
Jak mówi Renata Rutkowska, prezes MZK,
być może uda się jeszcze przetestować
dla porównania autobus elektryczny innej
marki.
MZK Bełchatów

URSUS to kolejny autobus na testach

KULTURA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Soliści, duety, grupy taneczne oraz teatry tańca z całej Polski zawładnęły sceną MCK PGE Gigantów Mocy.
X Ogólnopolskie Spotkania Taneczne (Re)akcje Bełchatów 2018, przyciągnęły do miasta ponad tysiąc artystów

Bełchatów taneczną stolicą Polski
Wyróżniająca się technika i ciekawa choreografia – to główne elementy programów
tanecznych, na które zwracało uwagę
jury Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych
(Re:)akcje, które od kilku lat są najważniejszym turniejem tańca w regionie. 10 i 11
marca tancerze zaprezentowali się w tańcu
współczesnym, nowoczesnym oraz innych
formach.
- Poziom był bardzo wysoki, tancerze
pokazali się z jak najlepszej strony. Najważniejszy w tej imprezie był oczywiście
taniec, ale nie mniej istotne dla wszystkich
uczestników okazało się samo spotkanie,
integracja i możliwość wymiany doświadczeń i różnego spojrzenia na taniec – mówi
Dorota Pędziwiatr, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
Na dziesiąte już spotkania przyjechało
ponad tysiąc artystów z całej Polski - kilku
solistów, duety, a także 65 zespołów oraz
29 teatrów tanecznych. Zaprezentowali
się w dwóch blokach konkursowych: formy krótkie (do 5 minut) oraz formy długie,
spektaklowe (do 30 minut). Oprócz ciekawych tanecznych historii, które zachwycały pomysłem i techniką, uwagę widzów
przykuwała także wizualna część prezentacji, czyli dopracowane w najmniejszych
szczegółach stroje.
Główną nagrodą spotkań było Grand

Na scenie Gigantów Mocy zaprezentowali się tancerze z całej Polski (foto: MCK)
Prix Prezydenta Bełchatowa w wysokości
1500 zł, które otrzymali twórcy najlepszego
pokazu. Wyróżnienie powędrowało do KLU

z Tarnowskich Gór. Lista wszystkich nagrodzonych dostępna jest na www.belchatow.pl.
AP

Lubisz pisać? Biblioteka ogłosiła konkursy literackie
Uczniowie podstawówek mają okazję, aby
sprawdzić swoje pisarskie umiejętności.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
po raz kolejny organizuje konkursy literackie. I tym razem skierowane są one do
młodzieży w wieku 11 – 15 lat.
W ramach pierwszego: „Książka
– obiekt artystyczny” trzeba przygotować
własną, oryginalną książeczkę z opisem
subiektywnych uczuć, marzeń i emocji. Co
ważne obok tekstu mogą się też pojawić
ilustracje. Poprzednie edycje – a było już
ich szesnaście, pokazały że młodzież ma
naprawdę niesztampowe pomysły.
Z dowolnej formy literackiej mogą

Jedna z ubiegłorocznych prac
skorzystać ci, którzy zdecydują się wziąć
udział w konkursie „Między rajem a węglem”. Tym razem towarzyszy mu hasło:
„Nie godzę się na zło, nie toleruję zła. Mój

Bełchatów” – i to właśnie na ten temat
trzeba napisać pracę. Ma ona przedstawiać
sytuacje i zachowania, których autor nie
akceptuje, opisywać, jak przeciwstawiać
się agresji i nietolerancji. Może również
opowiadać o tym, jak stawiać opór złu
w naszym mieście czy regionie.
Na prace biblioteka czeka do 20 kwietnia. Gdzie należy je dostarczyć i inne
szczegóły można znaleźć w regulaminach
na stronie placówki: biblioteka.belchatow.
pl. Zwycięzców poznamy w maju, kiedy to
odbędzie się finał połączony z wręczeniem
nagród.
AD-A
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SPORT
Chcesz spróbować swoich sił we wspinaczce? Odwiedź halę Energia. Tamtejsza ścianka ma siedem punktów
asekuracyjnych. Dzięki temu nadaje się dla początkujących i zaawansowanych sportowców

Trenuj wspinanie w Centrum Sportu
Wspinaczka na sztucznej ścianie jest jednym z bardziej popularnych sportów, może
być traktowana jako samodzielna dyscyplina lub jako forma treningu przez wyruszeniem w góry. To doskonały sposób na poprawę kondycji, spalenie zbędnych kalorii
i wyrzeźbienie sylwetki. O zaletach tego
sportu bełchatowianie mogą przekonać się
w hali Energia, w której od 2007 roku dostępna jest ścianka. Obiekt przeszedł właśnie w administrację Miejskiego Centrum
Sportu, którego pracownicy dbają o to, by
chętni mogli wspinać się w miłej atmosferze, ale przede wszystkim przy wysokim poziomie bezpieczeństwa (wszystkie
uchwyty, sprzęt do asekuracji i materac są
atestowane).
Wszyscy, którzy zdecydują się spróbować swoich sił, mają do dyspozycji ścianę główną o wysokości 9,5 m, szerokości
6,25 m i powierzchni ok. 71 m2. Korzystać
można także z mniejszej ścianki boulderingowej, której powierzchnia wspinaczkowa
wynosi ok. 30 m2. Aby zapewnić różnorodność tras, systematycznie zmieniany
będzie rozkład uchwytów. Wspinanie się
po ściance bulderingowej i z asekuracją
górną odbywa się po zapoznaniu z regulaminem ścianki i podpisaniu stosownego

Nowym zarządcą ścianki wspinaczkowej jest MCS (foto: MCS)
oświadczenia.
Wspinający się mają do dyspozycji miejsce do przebrania się i pozostawienia odzieży wierzchniej. Osoby te powinny posiadać
obuwie sportowe o miękkiej podeszwie.
Dzieci do 15. roku życia chcące skorzystać
ze ścianki wspinaczkowej, powinny przyjść
z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Młodzież w przedziale wiekowym 15-18
lat może korzystać ze ścianki bez opieki
na podstawie wypełnionego przez rodzi-

ców/opiekunów oświadczenia o zgodzie
z korzystania ze ścianki. Osoby pełnoletnie
muszą także taki dokument wypełnić.
Ścianka wspinaczkowa będzie czynna w każdy poniedziałek (godz. 17-21)
i czwartek (godz. 16-20), za wyjątkiem dni
spotkań PGE SKRY Bełchatów lub imprez
komercyjnych na terenie hali. Szczegóły
dostępne są na stronie MCS.
AP

Sport to podstawa i dla przedszkolaka dobra zabawa
Igrzyska Przedszkolaków to impreza, która już po raz 26. pozwoli pięcio- i sześciolatkom powalczyć o szczególne puchary,
przyznawane np. za zwinność, spryt, dokładność, uczciwość i ambicję. 19 kwietnia, gdy młodzi sportowcy będą pokonywali kolejne przeszkody, z trybun w sposób
kulturalny i kolorowy wspierać ich będą
koleżanki oraz koledzy.
Każda reprezentacja przedszkola składać się będzie z dwunastu zawodników
startujących i dodatkowo dwóch rezerwowych, dla których przygotowanych będzie
osiem konkurencji. Wśród nich m.in. emocjonujący slalom z ringo, wyścig z pałeczką
sztafetową, zabawa z piłką do siatkówki
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Przedszkolaki lubią sportową rywalizację

i koszykówki oraz „szybki kelner”, „zajęczy
skok” bądź „zwinna piłka” polegająca m.in.
na toczeniu piłki lekarskiej.
Igrzyska rozpocznie oficjalne odpalenie
znicza, wprowadzenie okolicznościowej
flagi i odśpiewanie hymnu. W tym roku
również przedszkolakom towarzyszyć
będą znamienici sportowcy naszego miasta. Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków po
raz drugi będą miały miejsce w hali „Energia”, a pieczę nad ich organizacją sprawuje
Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.
Gospodarzem tegorocznej imprezy jest
Przedszkole Samorządowe nr 1.
MCS

HISTORIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Prawdziwie niepokorni patrioci
Wprowadzili Bełchatów w krąg miast przemysłowych i byli motorem rozwoju
niewielkiej wówczas osady. Nierzadko ryzykowali dosłownie własną głową,
a wszystko w imię swojej małej ojczyzny. Kaczkowscy udowodnili, że praca
u podstaw tworzy wielką historię małych miast
1801 rok to moment zwrotny w historii
Bełchatowa. Właśnie wtedy dzierżawiący
go Józef Kaczkowski herbu Świnka założył
pierwszą manufakturę włókienniczą, czym
wyznaczył kierunek rozwoju miasta. Od tej
chwili Bełchatów zaczął tracić charakter
rzemieślniczo-rolniczy, stając się prężnym
ośrodkiem włókienniczym. W 1820 roku
na mocy dekretu namiestnika, Bełchatów
oficjalnie stał się miastem fabrycznym Królestwa Polskiego. W tym samym roku syn
Józefa, Leon, kupił Bełchatów jako własność prywatną i został pierwszym burmistrzem.
Po jego śmieci władzę przejął Stanisław. Postać nietuzinkowa, poseł
na sejmy Królestwa Kongresowego,
prawnik i pisarz. Politycznie związany
z tzw. kaliszanami, czyli ówczesną opozycją
braci Niemirowskich. W okresie powstania
listopadowego przeciwstawiał się dyktaturze gen. Józefa Chłopickiego, krytycznie
oceniał działalność rządu powstańczego
i armii. W proteście złożył mandat poselski i wrócił do Chojnego (ziemia sieradzka),
skąd nadzorował bełchatowski majątek.
Kilka lat później przekazał wszystko swojemu synowi, Ludwikowi. I tu, jak mówi
Marek Tokarek, dyrektor Muzeum Regionalnego, rozpoczyna się kolejny, ważny dla
rozwoju miasta etap.
- To za rządów Ludwika powstają zakłady tkackie, panuje coraz większy porządek.
Z funduszy pożyczkowych w mieście wybudowanych zostaje 30 kamienic czynszowych. Ponadto założone zostaje Towarzystwo Przyjaciół Szkół Elementarnych, powstaje pierwsza w mieście parafia ewangelicko-augsburska – wyjaśnia dyrektor
Tokarek. Dzięki staraniom Kaczkowskich
zorganizowano także w mieście pocztę
i aptekę, powstała wiodąca przez Bełchatów szosa Piotrków – Wieluń.
Po Ludwiku miastem rządził jego syn,
Edward, a jego rządy sięgają już czasów
Powstania Styczniowego. W 1863 roku,
Kaczkowscy bardzo aktywnie uczestniczyli

Izabella Kaczkowska

Stanisław Kaczkowski

w działaniach oddziałów Oxińskiego i Turczynowicza na terenie Bełchatowa i okolic
(informacje na ten temat można znaleźć
w dokumentach i książkach, chociażby
Apoloniusza Zawilskiego). Za dostarczanie broni, kożuchów i żywności stacjonującym w lasach parzeńskich powstańcom,
car nałożył na Kaczkowskich surowe kary,
a dokładnie konfiskatę majątku oraz praw
miejskich (Bełchatów w ramach tzw. ustawy miejskiej stracił je w 1870 roku i jako
osada wiejska został włączony do gminy
Bełchatówek w guberni piotrkowskiej).
Jak widać po tych kilku zaledwie
wzmiankach, losy Kaczkowskich są doskonałym przykładem patriotyzmu w trudnych czasach zaborów. Jak mówi Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa,
dla współczesnych znajomość ich historii
może być doskonałą lekcją szczególnie teraz, kiedy obchodzimy setną rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości.
- Ludwik uczy nas, że ciężka i solidna
praca, wywiązywanie się z obowiązków
dnia codziennego, przekłada się na solidność funkcjonowania całego państwa.
Z kolei Stanisław pokazuje, że aby zbudować państwo, musimy pamiętać o tym, że
wszyscy bierzemy za nie odpowiedzialność. To są dwa skrajne modele, które pokazują, że niepodległość budowana na samym dole, w naszych domach i miastach,
jest tak samo ważna jak ta wielka, budowana na salonach politycznych. Bracia
Kaczkowscy to wspaniały przykład tego,
czym jest patriotyzm i w jaki sposób dbać
o własny kraj – wyjaśnia wiceprezydent
Politański.
Wystawę im poświęconą Kaczkowskim
można do końca maja oglądać w Muzeum
Regionalnym.
AP
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