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W obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej tradycyjnie udział wzięli dziedzice Bełchatowa, Nelly i Stefan Hellwigowie, w rolę
których wcielili się młodzi bełchatowianie. Mieszkańcy uczcili m.in. pamięć ich tragicznej miłości i poświęcenia dla ojczyzny

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Praga – życie ulicy

Cuba Libr(e)ary

Wystawa w muzeum

Ludzie, będący najbardziej
dynamicznym elementem życia
ulicy, są głównymi
bohaterami zdjęć Petra Vlasáka, członka
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawę można oglądać w Galerii
„Na Piętrze” MCK PGE Gigantów Mocy do
15 września.

30 sierpnia w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej
będzie można poczuć klimat gorącej
Kuby. Pokaz Ruedy
de Casino, nauka
salsy, a do tego spotkanie z podróżniczką Renatą Musiał, która pokaże zdjęcia z
serca Karaibów i opowie anegdoty z kraju
kojarzącego się z tańcem, pięknymi plażami
i starymi samochodami.

Do 25 września
można oglądać wystawę poświęconą
10. rocznicy powstania bełchatowskiej
Grupy Rekonstrukcji
Historycznej
84 Pułku Strzelców Poleskich. Ekspozycja w Muzeum
Regionalnym jest także formą uczczenia zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy,
od kilku tygodni pasażerów miejskiej komunikacji wozi sześć nowych emzetek.
Autobusy są nowoczesne, wygodne i niezwykle ciche, ale co najważniejsze, są również
przyjazne środowisku. I na tym zależało nam najbardziej. Stąd decyzja o zakupie autobusów elektrycznych i diesli, które spełniają najsurowszą normę emisji spalin Euro 6. Dzięki
temu dostosowujemy także tabor MZK do wymogów ustawy o elektromobilności, która
mówi, że do 2020 roku wśród miejskich emzetek musi być 10 proc. pojazdów niskoemisyjnych, zaś w 2028 roku próg ten wzrasta już do 30 proc.
Na zakup nowych autobusów pozyskaliśmy unijne dofinansowanie. Przy wsparciu
środków zewnętrznych realizujemy także dwie kolejne ważne inwestycje. Jedną z nich jest rewitalizacja tzw. Kamienic
Tkaczy, czyli 10 miejskich budynków położonych w śródmieściu. Zyskają one nowe elewacje, remontowane będą też
m.in. dachy, klatki schodowe i place wokół kamienic. Komfort mieszkania poprawi się też w budynku komunalnym przy
ul. Czaplinieckiej 5, popularnie zwanym Odrą. Jego gruntowna termomodernizacja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
Zbliża się wrzesień, a razem z nim miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na które już dziś
Państwa zapraszam. Oprócz uroczystości patriotycznych będzie też piknik historyczny i koncert.

Pamięci bohaterów kampanii wrześniowej
W tym roku przypada okrągła, 80. rocznica
wybuchu drugiej wojny światowej. Bełchatowianie uczczą ją w sposób szczególny.
Na miejskie uroczystości, które odbędą się
w sobotę, 7 września, zapraszają Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa, Ireneusz Kępa, prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” oraz
ks. Ireneusz Sikora, proboszcz parafii pw.
Wszystkich Świętych w Grocholicach.
Oficjalne obchody rozpoczną się
o godz. 16 mszą św. w kościele w Grocholicach. Tuż po nabożeństwie zasłużonym
dla Bełchatowa tradycyjnie już wręczone
zostaną „Rogatywki ppor. Zawilskiego”. Na
godz. 17:15 zaplanowano wspólny prze- Jak co roku na początku września bełchatowianie wspominają obrońców Gór Borowskich
marsz z kościoła na cmentarz parafialny
zapraszają poczty sztandarowe szkół, sto- darzeń zaplanowanych w ramach pikniku,
przy ul. Tylnej. Tu, w miejscu, gdzie spowarzyszeń oraz zakładów pracy.
będącego żywą lekcją historii.
czywają obrońcy Gór Borowskich, o godz.
W
ramach
rocznicowych
obchodów
na
Zwieńczeniem tego dnia ma być kon17:30 odbędzie się część patriotyczna. Po
terenie
grocholickiej
parafii
w
godz.
14-19
cert
pieśni patriotycznej „Pod Lipą”, który
uroczystym apelu poległych „Strzelcy” ododbywać
się
również
będzie
piknik
rekonrozpocznie
się o godz. 19. Do wspólnego
dadzą salwę honorową, a poszczególne delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem żołnie- strukcyjno-historyczny. Kilka grup rekon- śpiewania popularnych żołnierskich utwostrukcyjnych, prezentacja sprzętu wojsko- rów ze sceny zachęcać będą bełchatowscy
rzy września 1939 roku.
Do udziału w uroczystościach wrze- wego, wojskowy posiłek i liczne atrakcje artyści, w tym stypendyści.
KZB
śniowych w Grocholicach organizatorzy dla całych rodzin - to tylko niektóre z wy-
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Miasto podpisało umowę na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Czaplinieckiej 5. Remont Odry, który powinien zakończyć się w grudniu 2020 roku, obejmie m.in. modernizację instalacji
elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania

Niebawem ruszy termomodernizacja Odry
Odra to jeden z dawnych bełchatowskich
hoteli robotniczych. Obecnie znajdują się
w nim mieszkania komunalne. Dzięki termomodernizacji komfort mieszkających
w nim 102 rodzin zdecydowanie się poprawi.
Przebudowa Odry będzie prowadzona
wielotorowo. W ramach termomodernizacji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne
i wewnętrzne, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, a stropodach zyska termoizolację. Ponadto
w budynku prace obejmą także remont
instalacji
wewnętrznej
centralnego
ogrzewania, pojawią się też nowe rury
i grzejniki z zaworami termostatycznymi.
W Odrze, podobnie jak w Felku, wentylację grawitacyjną zastąpi mechaniczna,
która zapewni odzysk ciepła na poziomie
minimum 55 procent. Prace, które przewiduje projekt termomodernizacji, obejmą także wymianę instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych, natomiast stare
oprawy świetlówkowe zastąpią nowoczesne oprawy typu LED.
Jednocześnie w ramach zadania wykonana zostanie wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kuchni gazowych we
wszystkich lokalach mieszkalnych, z kolei
stare wodomierze wymienione zostaną na
te umożliwiające ich odczyt radiowy.
Wszystkie prace, które przeprowa-

Odra to kolejny po Felku budynek, który przejdzie termomodernizację
dzi bełchatowska firma Sanel, kosztować będą blisko 9,3 mln zł. Na realizację
inwestycji, która powinna zakończyć się
w grudniu, miasto pozyskało prawie
5 mln zł dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego. Pieniądze pochodzą z programu gospodarka emisyjna i związane są
z proekologicznymi działaniami Bełchatowa.
Przypomnijmy, że w grudniu 2017 roku

zakończyła się termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44 d.
Felek nie tylko zyskał nowe oblicze, ale
przede wszystkim zmienił się w obiekt niskoemisyjny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co potwierdza sporządzony po roku użytkowania „Raport z osiągnięcia efektu ekologicznego”.
AP

Nowe miejsca parkingowe na bełchatowskich osiedlach
W Bełchatowie przybywa aut, dlatego też
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe
jest coraz większe. - Pamiętajmy o tym, że
na osiedlach jest wiele terenów, których
właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe. Najczęściej w takich przypadkach jako
miasto dajemy część materiałów, a wspólnoty na terenach ogólnodostępnych budują parking – tłumaczy dyrektor Wydziału
Inżynierii i Ochrony Środowiska Zbigniew
Pożycki.
W ramach bieżącego utrzymania dróg
przy ulicy Turkusowej, w okolicy bloków
nr 5 i 7 na Binkowie oraz bloków 214
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W mieście powstają duże parkingi i mniejsze zatoki, jak te przy ulicy Turkusowej

i 215 na os. Dolnośląskim właśnie powstały nowe zatoki postojowe, co w sumie daje
25 miejsc. Położone zostały krawężniki
i nawierzchnia z kostki betonowej, postawiono także oznakowanie. Obie inwestycje
łącznie kosztowały nieco ponad 120 tys. zł.
To nie jedyne miejsca, gdzie powstają miejsca parkingowe. Przebudowywany jest m.in. parking w okolicach bloku
nr 127 na os. Dolnośląskim (50 miejsc).
W planach jest także remont nawierzchni
placu za blokiem nr 221 (30 miejsc).
AP
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Tereny wzdłuż doliny rzeki Rakówki nabierają nowego kształtu. W ramach projektu „Bełchatów w zieleni” mieszkańcy zyskają nowe miejsca do spacerów, powstaną place rekreacyjne, park geologiczny i miejska plaża. Prace,
które są mocno zaawansowane, powinny zakończyć się w grudniu

Bełchatów będzie bardziej zielony
W Bełchatowie zagospodarowanych zostanie blisko 30 ha terenów miejskich –
w większości pokryte one będą roślinnością, istniejące zaś drzewostany poddane
zostaną pielęgnacji. W najbliższych miesiącach w 21 miejscach w dolinie rzeki
Rakówki będą nasadzone drzewa, krzewy
i inne rośliny, powstaną ścieżki spacerowe i bulwary. - Zależy nam, by mieszkańcy
mogli odpoczywać i spacerować na świeżym powietrzu. Na wszystkich terenach
objętych projektem „Bełchatów w zieleni”
znajdą się tablice zachęcające do dbania
o przyrodę – podkreśla wiceprezydent
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Najbardziej zaawansowane prace
są obecnie na os. Olsztyńskim (między
ul. Warszawską, Olsztyńską i Słoneczną), gdzie powstaje „Bulwar Słoneczny”,
wzdłuż ul. Piłsudskiego (m.in. w okolicy
lasku po prawej i lewej stronie) budowana
jest „Północna Zielona Brama” oraz między
ul. Mielczarskiego a Mickiewicza, gdzie
mieścić się będzie „Miejska Plaża Budowlanych” z altanką, leżakami i stojakami na
rowery. Kształtów nabierają także dwa
bulwary – Jarzębinowy (przy ul. Jarzębinowej w dolinie rzeki Rakówki) oraz „Budowalnych” (od al. Włókniarzy aż do ul. Mielczarskiego). W tych miejscach usuwane są
inwazyjne gatunki roślin, drzewostan jest

Projekt „Bełchatów w zieleni" wyróżniono w międzynarodowym konkursie Eco-Miasto 2018
pielęgnowany, ruszyły także nasadzenia.
W najbliższym czasie montowana będzie
mała architektura - m.in. ławki, altany parkowe, stojaki na rowery, huśtawki, hamaki
i tablice informacyjne. Jednocześnie trwa
wytyczanie alejek spacerowych.
W najbliższych tygodniach prace ruszą także na kolejnych terenach, m.in. na
skwerach przy ul. Staszica oraz pomiędzy

Diamentową i Szmaragdową. Z kolei park
spacerowy przy rondzie Hallera, pomiędzy
ul. Armii Krajowej a Staszica, przekształcony zostanie w park geologiczny. Prace
związane z realizacją projektu prowadzi
firma Green-Park z Radomska. Koszt całości to blisko 5,5 mln zł, znaczną część
inwestycji pokryje unijne dofinansowanie.
AP

Prace przy budowie dworca mocno zaawansowane
Jeszcze w tym roku będzie można korzystać z nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej. Prace przy
jego budowie idą bowiem pełną parą.
- To kolejna inwestycja, która ma poprawić
komunikację na terenie miasta, ale przede
wszystkim umożliwić naszym mieszkańcom podróżowanie między miastami.
Z dworca będą mogły korzystać nie tylko
osoby podróżujące autobusami międzymiastowymi, ale także pasażerowie komunikacji
miejskiej – mówi wiceprezydent Bełchatowa
Dariusz Matyśkiewicz.
Budynek w stanie surowym jest już

Bełchatowski dworzec nabiera kształtów

w całości gotowy, zamontowano w nim
drzwi i okna. Budowlańcy wykonują
także prace elektryczne, hydrauliczne
i sctrice wykończeniowe, m.in. tynkowane
są ściany. Jednocześnie trwa budowa pobliskich parkingów. Zgodnie z projektem
przy węźle przesiadkowym powstaną 94
miejsca.
Budowa bełchatowskiego dworca, która zgodnie z umową powinna zakończyć
się w drugiej połowie grudnia tego roku,
ma kosztować ok. 6,5 mln złotych.
AP
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Trwa rewitalizacja tzw. Kamienic Tkaczy. Magistrat modernizuje w sumie dziesięć miejskich budynków przy
ul. Pabianickiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Bawełnianej, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Placu Wolności i placu
Narutowicza

„Nowe życie” dziesięciu kamienic
Kamienice Tkaczy, bo o nich mowa, to
dziesięć miejskich budynków, w których
obecnie mieszka około dwustu osób.
Większość kamienic wybudowano na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie
służyły jako mieszkania dla pracowników
bełchatowskich zakładów włókienniczych
i bawełnianych. Stąd nazwa jednego z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji,
czyli „Kamienice Tkaczy – remont części
wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych”.
Prace idą pełną parą. Ich zakres został
zaplanowany dla każdego z budynków
osobno. Z reguły obejmuje on odnowienie
elewacji wraz z jej dociepleniem, remont
dachów oraz naprawę tynków wewnętrznych w częściach wspólnych (m.in. klatkach
schodowych). Pomyślano także o remoncie
schodów oraz instalacji elektrycznej.
W większości przypadków zamontowane ma też być nowe oświetlenie na ze- Remont Kamienic Tkaczy ma się zakończyć wiosną 2020 roku
wnątrz, pojawić się mają domofony, a place
wokół kamienic mają zostać na nowo za- w niektórych wypadkach konieczne będzie zewnętrznych.
Szacunkowa wartość wyremontowania
gospodarowane. Na terenach, na których także odwodnienie fundamentów oraz
stoją kamienice, odnowione będą komórki podłączenie do kanalizacji deszczowej. Ko- Kamienic Tkaczy to blisko 6,3 mln złotych,
gospodarcze, zamontowane zostaną ławki lorystykę, w jakiej utrzymane będą odno- przy czym warto zaznaczyć, że na realizai stojaki na rowery, pojawią się także nowe wione kamienice, ustalono w porozumie- cję tej inwestycji miasto pozyskało unijne
pergole śmietnikowe. W planach jest tak- niu z konserwatorem zabytków – całość dofinansowanie w wysokości 85 procent
że ułożenie chodników i montaż nowych utrzymana będzie w odcieniach szarości kosztów kwalifikowanych.
AP
bram, ogrodzeń i furtek. Możliwe, że – mowa o ścianach, dachach i parapetach

Czy do Bełchatowa powróci kolej?
Rząd zapowiedział utworzenie programu Kolej Plus. Mimo iż nie zapadły jeszcze żadne konkretne ustalenia dotyczące
rządowego programu, prezydent Mariola
Czechowska podjęła już działania w tym
temacie. Wystąpiła do premiera, ministra
infrastruktury oraz marszałka województwa łódzkiego z pytaniem o możliwości
modernizacji oraz wydłużenia linii kolejowej nr 24.
- Moim zdaniem pozwoli to na większe
otwarcie Bełchatowa i całego naszego re-
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gionu na ruch kolejowy, a w konsekwen- Trybunalski – Bełchatów – Wieluń. Budocji ściągnięcie do naszego miasta nowych wa wspomnianej linii jest także wyszczeinwestorów i turystów. Zapewni to także gólniona na liście warunkowej w Kontrakwiększy komfort mieszkańcom, którzy aby cie Terytorialnym dla Województwa Łódzpodróżować koleją, zmuszeni są dojeżdżać kiego. Jednocześnie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
do dworca w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkiego wskazano tę inwestycję jako
czy Łodzi. Taka linia daje ponadto większą
ważną dla wzmocnienia systemu powiązań
szansę rozwoju, nie tylko dla Bełchatowa, ale międzyregionalnych i regionalnych. Na ten
i gmin, przez które mogłaby być poprowa- moment nie są jednak znane zasady korzydzona – podkreśla prezydent Czechowska.
stania z dotacji unijnych ani potencjalna
Ministerstwo Infrastruktury opracowa- wysokość dofinansowania.
ło dwa projekty obejmujące trasę Piotrków
AP
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Trwa akcja usuwania wraków z miejskich parkingów. Część aut już odholowano, a właściciele, którzy
zignorowali wezwanie do usunięcia swoich porzuconych pojazdów, będą musieli ponieść koszty
holowania i parkingowania

Porzucone wraki są usuwane z parkingów
Pod koniec lipca bełchatowska Straż Miejska rozpoczęła akcję znakowania porzuconych samochodów i wzywania właścicieli
do ich usunięcia. Na początek biało-czerwoną taśmą oklejonych zostało pięć pojazdów. Ich właściciele nie zgłosili się do
strażników, podjęta została więc decyzja
o usunięciu aut. Dwa z nich - stojące na
ulicach Targowej i Polarnej – zostały odholowane na dozorowany plac Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy
ul. Czaplinieckiej. O tym, gdzie obecnie
znajdują się usunięte samochody, poinformowany został Komendant Powiatowy
Policji oraz Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta, po to by właściciele mogli bez trudu je zlokalizować.
Ustalenie właściciela auta często utrudnia niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania sprzedanego lub zarejestrowania
kupionego samochodu. Kosztami odholowania auta obciążony zostanie właściciel
pojazdu, ale to nie jedyne konsekwencje
finansowe. – Właściciel musi liczyć się także z mandatem sięgającym nawet 500 zł.
Do tego dochodzi kara za nieopłacone OC,
a wynosi ona często ponad 4 tys. zł. Jeśli
doliczymy do tego opłatę za każdy dzień
parkowania na placu PGM, wówczas koszty mogą urosnąć do sporej kwoty – mówi
zastępca komendanta Straży Miejskiej Pa-

Porzucone auta zostaną odholowane na plac PGM przy ul. Czaplinieckiej
weł Złotowski.
Akcja strażników spotkała się z pozytywnym odbiorem. - Mamy mnóstwo
zgłoszeń od mieszkańców o autach porzuconych na naszych parkingach. Każde
z nich weryfikujemy, staramy się dotrzeć
do właścicieli. Bardzo nas to cieszy, bo to
pokazuje, że wspólnie dbamy o porządek
w naszym mieście. Dzięki usunięciu porzu-

conych aut nam wszystkim będzie się żyło
lepiej, a jednocześnie przybędzie miejsc
parkingowych – dodaje Paweł Złotowski.
Informacje o aucie bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje, że jest
nieużytkowane, można zgłaszać pod bezpłatnym nr 986. Informacje można także
przekazać do Wydziału Inżynierii i Ochrony
Środowiska bełchatowskiego magistratu.
AP

Wyrzuć elektroodpady do specjalnego pojemnika
Miejski Punkt Elektroodpadów, w skrócie MPE, stanął w samym centrum miasta, przy ul. Kwiatowej. Dzięki zastosowaniu siedmiu tub zużyte drobne sprzęty
i przedmioty elektroniczne są od razu
segregowane. Informacje o tym, co
możemy wrzucić, znajdziemy bezpośrednio na urządzeniu. Są więc pojemniki na płyty CD/DVD, żarówki, baterie, tonery, telefony, ładowarki,
a
poza
tym
drobną
elektronikę,
w tym niesprawne piloty, kalkulatory, ze-

Pojemnik umożliwia właściwą segregację

garki elektroniczne itp.
Jest to pierwsze w mieście urządzenie
tego typu, a w połączeniu z tabliczkami
przy pergolach śmietnikowych oraz planowanymi zgniatarkami do butelek, wpisuje
się w miejski program pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.
Na zakup pojemnika na elektroodpadów miasto pozyskało ponad 17 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt tego nowoczesnego urządzenia
to blisko 20 tys. złotych.
KZB
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Znamy listę projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, które przeszły
weryfikację. Spośród 17 złożonych propozycji, do głosowania miasto dopuściło 10 – w tym 4 miękkie i 6 twardych, z czego 2 połączono. Ostateczną listę projektów do głosowania poznamy 3 września

Zagłosujemy na projekty obywatelskie
Wszystkie złożone przez bełchatowian
propozycje miasto poddało weryfikacji.
Ostatecznie na liście zakwalifikowanych projektów znalazło się dziesięć pomysłów. Sześć z nich to twarde, głównie
dotyczą budowy nowych lub modernizacji istniejących placów zabaw, dokładnie:
„Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”, „Modernizacja placu
zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os.
Budowlanych obok bl. 10 i 12”, „Modernizacja placu zabaw na os. Budowalnych
– „COLOR KIDS”. Jest też kilka nowości,
m.in. przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim, a także „Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj”
w sprzęt do ćwiczeń” i połączony z dwóch
„Zielone Grocholice”.
Spośród miękkich magistrat dopuścił do głosowania cztery wnioski. Należą
do nich projekty związane ze zdrowiem:
„Zdrowie na PLUS”, rozwojem kultury
w naszym mieście: „Artystyczny Bełchatów” i „Grocholice Łączymy Pokolenia”
oraz nowość: „Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie”.
Wśród niedopuszczonych do głosowania znalazło się natomiast 6 projektów. – Są
wśród nich te, które nie spełniły wymogów
formalnych podanych w uchwale – mówi

Dotąd realizacja projektów kosztowała 4,6 mln zł, a jednym z nich było boisko przy ZSP nr 9
Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa. - Na przykład część projektów została
odrzucona z uwagi na miejsce ich realizacji,
to znaczy podane przez wnioskodawców
tereny nie należą do miasta bądź znajdują
się na terenie miejskich szkół czy przedszkoli. Inny projekt nie został zakwalifikowany, bowiem jego realizacja nie byłaby
możliwa w ciągu jednego roku budżetowego - dodaje dyrektor Nowak.
Lista wszystkich zakwalifikowanych, a

także niedopuszczonych do głosowania
projektów wraz z uzasadnieniem dostępna
jest na decydujemy.belchatow.pl w zakładce „Projekty 2020”.
Zgodnie z regulaminem autorzy odrzuconych propozycji mogli odwoływać się od
tej decyzji do 26 sierpnia.
Ostateczną listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu, poznamy
3 września. Samo głosowanie ruszy zaś 16
września.
AD-A

Bełchatowskie święto seniora już we wrześniu
Najstarsi mieszkańcy miasta po raz trzeci nych bełchatowskiego magistratu.
Na scenie plenerowej wystąpią znane
będą wspólnie biesiadować. 8 września na
błoniach przy Muzeum Regionalnym kró- i lubiane bełchatowskie chóry. Promienie
lować będą dobra muzyka, zabawa i wy- Bełchatowa, Pasjonata Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz seniorzy z Cafe Senior
śmienita atmosfera.
- Bełchatowska Biesiada Seniorów na „Raj” pozytywnie nastroją publiczność,
stałe wpisała się w kalendarz miejskich im- a góralska kapela Hajduk poderwie i do
prez. To doskonała okazja nie tylko do tego, śpiewu, i do tańca. Gwiazdą wieczoru bęby miło spędzić czas we własnym gronie, dzie popularny w Bełchatowie Stan Wyjątale także pokazać, jak bogate i różnorod- kowy. Zabawa potrwa od 16 do 22.
Oprócz koncertów na seniorów czekać
ne może być życie seniora – mówi Iwona
Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecz- będą atrakcje towarzyszące. Nie zabraknie
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konkursów i biesiadnych zabaw. Na stoiskach wystawienniczych zaprezentują się
lokalne kluby seniora, a także partnerzy
Bełchatowskiej Karty Rodziny. Przygotowano również stoiska cateringowe, stoliki i parasole, pod którymi będzie można
usiąść, porozmawiać i skosztować biesiadnych przysmaków. W specjalnym punkcie
seniorzy będą mogli również skorzystać
z darmowych porad kosmetycznych.
KZB

www.

LUDZIE

Fot. archiwum prywatne

Warto Wiedzieć Więcej

To było jego drugie podejście do Breithorn. 30-letni niewidomy bełchatowianin, Dawid Gwoździk,
12 sierpnia podjął próbę zdobycia jednego z europejskich czterotysięczników. I się udało! Jak sam mówi, chciał
pokazać, że niepełnosprawność nie jest powodem do rezygnacji nawet z najbardziej śmiałych marzeń

Niepełnosprawność siedzi tylko w głowie…
Pracuje jako masażysta, a w wolnych chwi- i silny wiatr. Od samego początku za- startowa, czyli około 6 ostatnich tygodni.
lach gra na gitarze, trenuje karate, jeździ chłysnąłem się tym, że mogę zdobywać Treningi bełchatowianinowi rozpisał Karol
na motocyklu (oczywiście jako pasażer) szczyty, że stawiam sobie cel i go osią- Hennig – trener himalaistów Zimowej Nai codziennie stawia przed sobą kolejne wy- gam. Wiadomo, z czasem te cele były co- rodowej Wyprawy na K2. – Wszyscy mamy
zwania. - Lubię pokazywać, że nie jestem raz wyższe, śmielsze – tłumaczy Dawid. do siebie ogromne zaufanie, bo na tym to
żadnym biednym niewidomym tylko nor- – Liczący 4 164 m n.p.m. Breithorn to jeden właśnie polega. Mieliśmy do pokonania nie
malnym człowiekiem. Kwestia tylko od- z łatwiejszych czterotysięczników, co nie tylko szczyt, ale także samych siebie. Jepowiedniego podejścia. Każdy z nas może zmienia faktu, że czterotysięczniki ogólnie stem niesamowicie szczęśliwy, że się udadużo zrobić, ale czasem wygodniej jest po nie są łatwe. Chodzi głównie o wysokość, ło – mówi.
Wyprawa trwała osiem dni. Ze wzglęprostu usiąść i narzekać. Wyznaję zasa- jest tam niższe ciśnienie, rzadkie powietrze
du
na
potrzebną aklimatyzację, śmiałkowie
i
silne
promieniowanie.
Do
tego
dochodzi
dę, że wszystkie bariery i hamulce siedzą
w
naszych głowach – mówi Dawid nachylenie, duża stromizna, na plecach kil- początkowo wchodzili dziennie około pół
kilometra w górę. Atak na szczyt przypuściGwoździk, który 12 sierpnia podjął kunastokilogramowy plecak i wąskie ścieżli 16 sierpnia. - Ustaliłem z moim przewodki,
po
zsunięciu
z
których
można
wpaść
drugą, tym razem udaną, próbę wejścia na
nikiem, że jeśli wejdziemy na ten szczyt,
w bardzo głęboki śnieg – dodaje alpinista.
alpejski Breithorn.
to
wchodzimy na wszystkie czterotysięczWspinaczka była także dużym wyzwaniem dla towarzyszy Dawida - przewodnika, niki po kolei. Teraz nie mam więc wyboru
Góry to moja miłość…
który musi bardzo dokładnie opisywać trasę, – dodaje z uśmiechem Dawid.
i osoby asekurującej. Cała trójka była poKilkanaście lat temu w życiu 30-letniego łączona liną, między śmiałkami zachowane Chodzi o to, żeby pomagać…
bełchatowianina pojawiła się jeszcze jedna zostały pięciometrowe odstępy. – Chodzi
pasja. W 2003 roku pojechał z rodzicami o to, żeby w razie jakiejś wywrotki nie
w Tatry i, jak sam mówi, od razu poczuł, że zranić siebie nawzajem rakami czy czeka- – Fajnie, że udało się wejść, tym bardziej,
że szedłem nie tylko dla siebie, ale także
to jest to. – To były raczej takie turystycz- nami, które są niezbędne, kiedy wejdziemy
dla chorego dziecka. Teraz jest jeszcze
ne wyprawy, wędrówki po szlakach – Gu- już na wysokość lodowca – tłumaczy Dawid
większa szansa na pomoc dla dzielnej Marbałówka, Nosal, Kasprowy Wierch. Praw- Gwoździk. W górę najpierw idzie przewodcysi – tłumaczy Dawid Gwoździk.
dziwy Kasprowy Wierch poznałem jednak nik, potem ja, a na końcu osoba asekurująca,
Patronat honorowy nad wyprawą
dopiero w tym roku. Nie szliśmy żadnym podczas schodzenia kolejność jest odwrotna.
objęła prezydent Bełchatowa Mariola
wytyczonym szlakiem, nachylenie pod sa- Do zakończonej właśnie wyprawy Da- Czechowska, która jednocześnie wsparła
mym szczytem było niemal tak duże jak wid przygotowywał się przez cały rok, ale niewidomego alpinistę finansowo.
w Alpach, śnieg do połowy uda, -18oC najbardziej intensywna była faza przedAP
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Sześć nowych autobusów – trzy elektryczne i trzy z silnikami diesla już wożą pasażerów Miejskiego Zakładu Komunika
Na zakup solarisów oraz przebudowę infrastruktury miasto dostało unijne dofinansowanie w wysokości 7,5 mln zł, cała

Są ekologiczne i pomagają dbać o środowisko
Pod koniec lipca na bełchatowskie ulice
wyjechały nowe emzetki. Autobusy są nowoczesne, wygodne, ciche, ale co najważniejsze także przyjazne środowisku. Na
ich zakup oraz przebudowę infrastruktury miasto dostało maksymalne wsparcie
z Unii Europejskiej w wysokości 60 proc.
kosztów całej inwestycji, czyli niemal 7,5
mln zł. – Dzięki tej dotacji mogliśmy kupić
nowoczesne i ekologiczne autobusy. Od
trzech lat mamy w Bełchatowie bezpłatną komunikację miejską i to rozwiązanie
się sprawdziło. Chciałabym, aby emzetkami
jeździło jak najwięcej osób. Jestem przekonana, że nowe autobusy nie tylko znacząco
poprawią komfort jazdy, przez co przyciągną
więcej pasażerów, ale także przyczynią się
do zmniejszenia emitowanych do atmosfery
spalin. Od zawsze bowiem troska o środowisko i wszystko, co związane z programem
antysmogowym, jest nam bardzo bliskie –
mówi prezydent Mariola Czechowska.
Wszystkie autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Spełniają także surową
normę emisji spalin Euro 6, zgodnie Nowe, ekologiczne autobusy wożą pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji od końca lipca
z którą dopuszczalna wartość emisji tlenków azotu wynosi 400 mg/kWh, a limit
emisji cząstek stałych wynosi 10 mg/kWh.
Kilka dni później do zajezdni przyjechały
trzy emzetki elektryczne. Są to autobusy
Solaris Urbino 12, uznane za Autobus 2017
roku. Emzetki mają 24 miejsca siedzące
i 48 stojących (jeśli autobusem będzie jechać osoba na wózku inwalidzkim, wówczas liczba miejsc stojących spada do 42).
Są wyposażone w baterie o pojemności 200
kWh oraz złącze plug-in, które umożliwia
ładowanie poprzez ładowarkę znajdującą
się na terenie zajezdni. W pełni naładowane baterie zapewniają zasięg do 120 km, co
oznacza, że bez ładowania autobusy będą
mogły jeździć jedną pełną zmianę. Zasięg
ten jest gwarantowany przez producenta przy w pełni naładowanym magazynie
energii, w każdych warunkach atmosferycznych, przy użyciu różnych urządzeń
pokładowych i przy maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu autobusu.
Rozwiązania technologiczne zastoso- Komfort jazdy emzetkami sprawdzali prezydent Czechowska i wiceprezydent Matyśkiewicz
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acji. Elektryki jeżdżą na liniach 2 i 9, a na pozostałych trasach nowoczesne diesle.
inwestycja kosztowała zaś 10,8 mln złotych

o – nowe emzetki już jeżdżą
wane w elektrykach pozwalają na doładowywanie baterii w czasie jazdy. – Kierowcy muszą znać na wylot autobus, który
będą prowadzić. Im lepiej będą rozumieć
mechanizm przepływu energii przez wóz,
baterię i kontener trakcyjny, zasięg autobusu będzie większy. Na przykład podczas dojeżdżania do przystanku należy
zdjąć nogę z gazu i zacząć lekko hamować, wówczas energia jest odzyskiwana
i zasila akumulatory – tłumaczy Piotr Bezler
z działu szkoleń technicznych firmy Solaris,
który prowadził szkolenia dla kierowców
w Miejskim Zakładzie Komunikacji. – To
nie jest do końca tak, że wystarczy wsiąść
i jechać. Kierowcy muszą być świadomi,
czym jeżdżą i na co zwrócić uwagę. Trzeba
przyzwyczaić się do obsługi pulpitu dotykowego i przestawić na to, że jest bardzo
cicho – dodaje Piotr Bezler.
Autobusy wyposażono w wiele nowo- Letni wypoczynek dobiega końca. Zapewczesnych rozwiązań: gniazda USB, dzięki ne dobrze wspominać je będą ci, którzy
którym pasażerowie mogą doładować np. skorzystali z oferty miejskich placówek
telefon podczas podróży, oświetlenie LED, kultury. Ani w lipcu, ani w sierpniu na nudę
głosowe zapowiedzi przystanków, monito- nie można było narzekać.
ry, na których wyświetlane są nazwy kolejTaniec, warsztaty muzyczne, plastyczne
nych przystanków na całej trasie przejazdu. i ceramiczne, nauka programowania gier
Posiadają też bramki liczące, monitoring, komputerowych, a do tego letnie kino faz przodu autobusu jest tablica wyświe- milijne – oto atrakcje, które najmłodszym
tlająca numer linii z przeznaczeniem dla zapewnił MCK. Z kolei dzieci, które odwieosób niedowidzących, wszystkie przyciski dziły muzeum, poznały zabawy z minionej
w przedziale pasażerskim są oznakowane epoki, odkrywały tajemnice dawnego Bełchatowa, a nawet wcielały się w rolę arwypukłymi znakami w języku Braille`a.
Z autobusami zostały dostarczone mo- cheologów pracujących na wykopaliskach.
bilne stacje ładowania autobusów. Jedna o Ciekawie było też w miejskiej bibliotece.
mocy 40 kW i dwie zintegrowane w jednej To tu właśnie powstały zakładki do książek,
obudowie, dające możliwość ładowania świeczniki, ramki na zdjęcia. Nie brakowapodstawowego dwóch autobusów jedno- ło gier, zabaw oraz zajęć edukacyjno-placześnie, każdego mocą 40 kW, lub łado- stycznych.
Jak co roku w organizację letniego wywania przyspieszonego jednego autobusu
poczynku zaangażował się MOPS. Wymocą 80 kW.
Nowoczesny deisign wyróżnia nowe cieczki, basen, ogniska, rozgrywki sportoemzetki na ulicach Bełchatowa. – Zasko- we, a także zajęcia profilaktyczno-rozwoczyło mnie to, jak bardzo cicho jest w środ- jowe to tylko niektóre z propozycji świetlic
ku. Myślę, że zamontowanie ładowarek „Promyk” i „Ster”. Na półkolonie dla 110
szczególnie przypadnie do gustu młodym dzieci miasto przeznaczyło blisko 33 tys. zł.
Tradycyjnie o wakacje dla najmłodludziom – mówi z uśmiechem pani Katarzyna, która przyznaje, że teraz będzie szych zatroszczyły się też bełchatowskie
częściej korzystać z usług komunikacji stowarzyszenia i parafie, którym magistrat
dołożył na ten cel ponad 46 tys. złotych.
miejskiej.
KZB
AP/MZK

W wakacje
dużo się działo

Tak wygląda elektryczne „serce" emzetki

Kierowcy przeszli specjalne szkolenia
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Spółka „WOD.-KAN.” odnawia
park maszynowy
W lipcu 2019 roku Zakład Wodociągów
i Kanalizacji „WOD.-KAN.” w Bełchatowie
nabył nową koparkę kołową. Nowy sprzęt
służyć będzie do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonywania
przyłączy, zastąpi on stare wyeksploatowane maszyny, których dotychczasowa
awaryjność generowała duże koszty eksploatacyjne, poprawi także komfort pracy pracowników spółki, a także zwiększy
bezpieczeństwo pracy podczas prowadzonych robót ziemnych. Wielofunkcyjność
urządzenia pozwoli znacznie przyspieszyć
proces likwidacji awarii oraz poszerzy zakres wykonywanych usług przez spółkę.
Dodatkowy osprzęt, taki jak łyżka skar-

powa, zostanie wykorzystany do wyrównywania terenów i udrażniania rowów
czy koryt. Koparka oprócz łyżki skarpowej
o szerokości 2000 mm posiada również łyżki kopiące o szerokości 1000 mm i 600 mm,
a także szybkozłącza mechaniczne oraz
młot hydrauliczny Indeco HP 1200.
- Osprzęt ten pozwoli na wykonywanie
większej ilości robót we własnym zakresie
oraz pozwoli uniezależnić się w większej
części od wykonawców zewnętrznych. Koparka odznacza się dużą mobilnością i z łatwością dojeżdża w trudno dostępne miejsca – mówi Zarząd Spółki „WOD.-KAN.”
Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Zaletą nowego sprzętu jest bogate wyposażenie, m.in. w łyżki skarpowe i kopiące

Główne prace związane z remontami i modernizacją sieci ciepłowniczej w roku 2019
zostały zakończone.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

W trosce o środowisko!!!
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Pełną parą idzie budowa nowego bloku BTBS przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. Budynek ma już wszystkie
piętra, ruszyła budowa dachu. Montowane są także okna i instalacje. Wszystko ma być gotowe w lutym przyszłego roku, a miesiąc później klucze do swoich mieszkań będą odbierać nowi lokatorzy

Budowa bloku BTBS-u na półmetku
To już trzeci blok Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w tej
lokalizacji. Będzie on bliźniaczy do tych,
które już tam stoją. Budowa jest na półmetku, prace idą zgodnie z planem.
– Budynek ma już wszystkie kondygnacje, w trakcie są prace związane z budową dachu – mówi Zbigniew Kuchciak,
prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – W większości
mieszkań są już zamontowane okna, trwa
montaż kolejnych. Rozprowadzane są także instalacje, stawiane są ścianki działowe.
Ruszyliśmy już także z robotami tynkarskimi – tłumaczy prezes BTBS-u. Równolegle
z robotami wewnątrz budynku prowadzone są prace na jego elewacji zewnętrznej.
Blok jest właśnie ocieplany, co potrwa
przez kilka najbliższych tygodni. W trakcie
jest także budowa nowego parkingu na bliW kolejnych lokalach stawiane są ścianki działowe, ściany są zaś tynkowane
sko 40 miejsc postojowych.
W nowym bloku, podobnie jak w dwóch tycypowali w kosztach budowy.
mln zł dołożyło miasto. Pozostałe pieniąpozostałych, powstało 39 mieszkań. Wśród
– Co ważne, lokale oddajemy w stanie dze to środki własne BTBS-u, partycypanich 7 kawalerek, 20 dwupokojowych i 12 gotowym do zamieszkania. Oznacza to, że
cja przyszłych najemców oraz zaciągnięty
trzypokojowych. Ich metraż waha się od 30 w pokojach ułożone będą panele podłogoprzez Zarząd Spółki kredyt w ramach prodo 67 metrów kwadratowych. Każde ma we, z kolei łazienki wyposażamy w armabalkon i nowoczesny układ pomieszczeń. turę sanitarną, glazurę i terakotę – dodaje gramu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Głównym wykonawcą
Do tego winda i piwnica, a na każdym pię- prezes Kuchciak.
trze także wózkownia. Wszystkie mieszkaBudowa bloku przy Chmielowskiego jest bełchatowska firma MK Budima.
nia mają już swoich najemców, którzy par- ma kosztować ponad 7 mln zł, z czego 1,6
AD-A

Czekają na dom
Obok Bogusia (023456) nie można
przejść obojętnie, bo to niezwykle
przyjazny, spokojny i łagodny psiak
w sile wieku. Do pełni szczęścia nie
potrzeba mu wiele. Jego największą
pasją są długie spacery w towarzystwie dobrego człowieka. Boguś
jest ułożony, a smycz wcale mu nie
przeszkadza. Nie będzie też miał
nic przeciwko obecności innych
psów. Póki co cierpliwie czeka na
swoją szansę, na nowy dom. Ten,
u kogo zamieszka Boguś, zyska wiele, a przede wszystkim oddanego
przyjaciela.

Tutka (022063) to niespełna roczna
kotka, która kocha człowieka ponad
wszystko i w skryciu liczy na wzajemność. Ten cudowny przytulas po
przejściach uwielbia psoty i figle,
a po nich odpoczynek i mruczando na kolanach przyjaciela.
Cztery miesiące w schronisku to
już zdecydowanie za długo. Szukamy dla niej nowego domu –
z uwagi na niską odporność: niewychodzącego i bez zwierząt. Za
okazane dobro z pewnością będzie
umiała się odwdzięczyć.
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EDUKACJA
Po ponad dwóch miesiącach przygotowań szkoły i przedszkola gotowe są na nowy rok szkolny. W ZSP nr 9
mają dodatkową salę dydaktyczną, w SP nr 12 nowe sanitariaty, w Trójce jest nowy dach, w Ósemce i Czwórce oświetlenie, a do tego w każdej podstawówce pojawiły się uczniowskie szafki

Uczniowie wrócą do wyremontowanych szkół
Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym już 2 września usłyszy blisko 5 tys.
uczniów bełchatowskich podstawówek,
z kolei próg III LO przekroczy 329
licealistów. Dla najmłodszych utworzono 11 zerówek i 27 klas pierwszych, zaś
w Mickiewiczu - dla absolwentów podstawówek i dawnych gimnazjów - 9 oddziałów.
Zarówno na uczniów, jak i przedszkolaki, których będzie w tym roku niecałe
1400, czekają nowe sale, odświeżone korytarze i łazienki. Przygotowania do nowego
roku szkolnego właśnie się kończą. - Okres
wakacyjny to idealny czas na prowadzenie
różnego rodzaju inwestycji w placówkach
oświatowych. Jak co roku skrupulatnie
przyglądamy się potrzebom naszych szkół
czy przedszkoli i staramy się reagować –
Uczniowie klas IV-VIII od września korzystać będą z nowoczesnych szafek na książki
mówi wiceprezydent Łukasz Politański. Za
wszystko trzeba było zapłacić ponad 650 głównym budynkiem wymieniono dach, a na jego realizację magistrat przeznaczył
tys. złotych.
co kosztowało prawie 102 tys. złotych. w sumie 405 tys. złotych.
Malowanie ścian, prace konserwator- Z kolei w ZSP nr 9 przybyła sala dydaktyczJednym z punktów przygotowań do
skie, wymiana kranów, drzwi, energetyki, na dla przedszkolaków.
kolejnego roku szkolnego jest doposażanie
hydrauliki, oświetlenia czy kamer monitoSwoistym novum w tym roku szkolnym
szkół, czyli z jednej strony zakup krzeseł,
ringu – to tylko niektóre z wykonanych prac. będą szafki na książki. Są one pojemne,
ławek,
stolików, ławeczek na korytarze,
Na największe inwestycje zdecydowa- różnokolorowe, a przede wszystkim funkstojaków
na rowery, a z drugiej – inwestyły się Dwunastka i Trójka. W pierwszej – za cjonalne i zamykane na szyfr. Pomysł na ich
340 tys. zł całkowicie zmodernizowano zainstalowanie powstał w ramach VI edy- cja w sprzęt i bazę komputerową.
kolejny pion sanitariatów, w drugiej - nad cji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa,
KZB

Nowe książki trafią do szkolnych bibliotek
Na regałach szkolnych bibliotek pojawi się
nawet do tysiąca nowych egzemplarzy. Do
ministerialnego programu popularyzującego czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakwalifikowało się sześć bełchatowskich podstawówek. Każda z nich ma
na ten cel łącznie 15 tys. zł, z czego kwota
dotacji wynosi 12 tys. złotych.
– Zależy nam na tym, by książki trafiły
do rąk naszych uczniów jak najszybciej –
mówi Joanna Chrzanowska, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
Placówki z jednej strony stawiają na
lektury, z drugiej na te pozycje, o które Z książek ucieszą się i młodsze, i starsze dzieci
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dzieci najczęściej dopytują. – Zanim przygotowaliśmy listę tytułów do zamówienia,
długo rozmawialiśmy z uczniami. Czytelnicze zainteresowania dzieci były tematem
lekcji wychowawczej – dodaje wicedyrektor Chrzanowska. O zdanie w tej sprawie
pytani byli również rodzice i nauczyciele.
W bibliotekach pojawią się wydawnictwa popularnonaukowe, literatura klasyczna, beletrystyka, powieści obyczajowe
i fantastyka. Przybędzie też tomików poetyckich, a także znanych i lubianych baśni
oraz bajek. Nie zabraknie nowości wydawniczych oraz audiobooków i płyt z ekranizacjami szkolnych lektur.
KZB

EDUKACJA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Doświadczenie, otwartość, a przede wszystkim ciekawe autorskie koncepcje na rozwój miejskich placówek
oświatowych to główne atuty nowo wybranych dyrektorek kilku bełchatowskich szkół i przedszkola. Zmiany
będą w IPS nr 3 oraz SP nr 1 i 13, z kolei SP nr 12 i III LO zawiadywać będą dotychczasowe szefowe

Nowy rok szkolny z nowymi dyrektorkami
Kadencja dyrektorów rozpocznie się
1 września, a zakończy w sierpniu 2024 r.
– Zadania, które czekają na kierujących
placówkami oświatowymi, do najłatwiejszych nie należą. Dlatego cieszę się i jednocześnie dziękuję, że zdecydowałyście
się Panie podjąć to wyzwanie – powiedziała prezydent miasta Mariola Czechowska,
wręczając akta powierzenia dyrektorkom.
Integracyjnym Przedszkolem Samorządowym nr 3 kierować będzie Aneta
Dąbrowska. Jako przedszkolanka pracuje
w Trójce od 13 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym, skończyła też oligofrenopedagogikę, logopedię i terapię pedagogiczną.
22-letnie doświadczenie zawodowe
ma Urszula Dudek-Nitecka, nowa dyrektor SP nr 13. Jest nauczycielem dyplomowanym, nauczycielem wspomagającym,
współorganizującym w SP nr 1 kształcenie
w klasie integracyjnej.
W SP nr 1 dyrektorem została Rena- Powierzenia dyrektorkom wręczyła prezydent miasta Mariola Czechowska
ta Szustakiewicz, która ma za sobą 25 lat
pracy jako polonista. Od 1999 r. związana szkoły, najpierw jako wicedyrektor, później jako dyrektor Dwunastki.
Jak wszystkie panie podkreślają, pobyła z PG nr 1, a od momentu połączenia dyrektor – to tylko niektóre walory dyrekmysłów na kierowanie swoimi placówkagimnazjum i podstawówki sprawowała tor Mękarskiej.
mi mają dużo. Są pozytywnie nastawione,
funkcję wicedyrektora.
Podobnie w SP nr 12 na drugą kadencję
pełne energii i gotowości do pracy, a przy
Na stanowisku dyrektora III LO im.
wybrana została dotychczasowa dyrektor
tym otwarte na nowe, kreatywne inicjatyA. Mickiewicza zmian nie będzie. Konkurs
wygrała dotychczasowa dyrektor Ewa Mę- - Agnieszka Ludwiczak-Maszewska. W za- wy, które sprawić mają, że szkoły i przedkarska. Blisko 30-letni staż pracy, kilkuna- wodzie pracuje ponad 19 lat, najpierw jako szkole będą się stale rozwijać.
KZB
stoletnie doświadczenie w prowadzeniu nauczyciel języka polskiego, a od 2014 r.

Zapisz dziecko na Uniwersytet Pierwszego Wieku
Historia Polski z archeologią i filologia polska z dziennikarstwem, indeks, legitymacja
studenta, ciekawe zajęcia, warsztaty, wycieczki, a także juwenalia i bal międzysemestralny – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla tych młodych bełchatowian,
którzy w nowym roku szkolnym zdecydują
się wstąpić do akademickiej braci.
Pierwsze spotkanie UPW w tym roku
zaplanowano na październik, ale zapisać
swoje pociechy można już teraz. Formularz

zgłoszeniowy pobierzemy ze strony inter- nauczyciele akademiccy z UJK w Kielcach
netowej Muzeum Regionalnego oraz Miej- filia w Piotrkowie Trybunalskim, a także praskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej cownicy obu placówek. Nauka trwa 2 lata,
w Bełchatowie, otrzymamy je również bez- a opłata za uczestnictwo w spotkaniach
pośrednio w obu placówkach. Tu też złoży- uniwersytetu wynosi 40 zł na miesiąc.
UPW powołano z inicjatywy prezydent
my wypełnione dokumenty wraz z dwoma
zdjęciami legitymacyjnymi i wpisowym miasta Marioli Czechowskiej w 2015 r.
w wysokości 30 zł. Rekrutacja trwać bę- – Dotychczas mali żacy chętnie brali udział
w spotkaniach UPW. Mam nadzieję, że
dzie do wyczerpania limitu miejsc.
w nadchodzącym roku będzie podobnie –
Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą
mówi wiceprezydent Łukasz Politański.
w bibliotece lub muzeum, a poprowadzą je
KZB
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WYDARZENIA
Pokazy sprzętu i wojskowego uzbrojenia przyciągnęły bełchatowian do parku przy Muzeum Regionalnym
na Piknik Militarno-Historyczny. Nie brakowało głośnych wystrzałów oraz gier i zabaw dla całych rodzin. Chętni
mogli także spróbować swoich sił w strzelaniu

Piknik historyczny, czyli żywa lekcja historii
Jak co roku w połowie sierpnia bełchatowskie Muzeum Regionalne organizuje
piknik, który nie tylko przybliża trudną historię Polski z początku XX wieku, ale jest
także świetną okazją do zabawy dla całych
rodzin. – Stawiamy na walor edukacyjny
naszego pikniku. Chcemy pokazać, że historia to nie tylko nudne wkuwanie dat,
ale żywi ludzie, ich dramaty i radości. Patriotyzm i miłość ojczyzny to okazywanie
wdzięczności dla tych, którzy w imię naszej
wolności i z bezgranicznym poświęceniem
bronili polskiej ziemi. Możemy to pokazać
podczas oficjalnych uroczystości patriotycznych oraz wspólnej, radosnej zabawy.
Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę
– mówi dyrektor Muzeum Regionalnego
Marek Tokarek.
Strzałów zresztą nie brakowało. Wszyscy,
którzy przyszli na błonia za dworkiem Olszewskich, mogli spróbować swoich sił w
strzelaniu pod okiem instruktorów z Sekcji
Strzelectwa Sportowego „Iglica”, była także okazja do nauki składania broni palnej.
Organizatorzy zaprosili radomszczańskie
Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów
Militarnych „Rota”. Pojazdy, które przyjechały do Bełchatowa, cieszyły się dużym
zainteresowaniem - głównie ze względu na
ich autentyczność oraz dbałość członków
stowarzyszenia o każdy szczegół przy ich
rekonstrukcji. Bełchatowianie mogli zobaczyć m.in. GAZ69 M, UAZ 469B czy motocykl K750 z rkm-em Diegtiariowa na koszu.
W sumie wystawionych zostało kilkadziesiąt sztuk broni, do tego samochody,
motocykle i pokaźnych rozmiarów ciężarówki. Na uczestników czekało także kilka smaczków, m.in. transporter rakietowy
KRUG. Organizatorzy przewidzieli także
punkt gastronomiczny, stanowiska miały
Nadleśnictwo Bełchatów, modelarnia oraz
antykwariat, który pochwalił się perełkami
w swojej militarnej kolekcji. Były także gry
i zabawy dla najmłodszych, a z głośników
puszczane były dobrze wszystkim znane
piosenki żołnierskie.
AP
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Bełchatowskie błonia odwiedził m.in. wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra

Na Pikniku Historyczno-Militarnym bawiły się całe rodziny

Pokaz bojowego wozu piechoty wzbudził wiele emocji

KULTURA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Przed nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. W tym roku wybór padł na nowele znanych, cenionych rodzimych twórców. Autorska inscenizacja, niecodzienna oprawa muzyczna, pamiątkowe pieczęcie to tylko niektóre
z atrakcji, jakie na 6 września przygotowała miejska biblioteka

Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie
Bełchatowianie już po raz kolejny wezmą
udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie. Tym razem sięgniemy po krótkie
formy literackie. Będą to nowele Henryka Rzewuskiego, Marii Konopnickiej, Elizy
Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego,
a także Brunona Schulza oraz Władysława
Stanisława Reymonta. Hasło przewodnie
tegorocznej imprezy brzmi „osiem nowel
na ósme Narodowe Czytanie”. Jak napisał
w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej
Duda, wspólnym mianownikiem wybranych utworów jest polskość połączona
z treściami uniwersalnymi oraz refleksją
nad człowiekiem i społeczeństwem. Nowele te nie tracą po prostu na aktualności.
„Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować
się szlachetnością i solidarnością, że nie
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką
krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znaj- W ubiegłym roku czytaliśmy „Przedwiośnie", a w tym odkryjemy na nowo polskie nowele
dziemy w nich udane portrety psychologiczne,
mistrzowskie opisy i celne diagnozy społecz- dzie tego dnia do Miejskiej i Powiatowej chem” czy „Katarynka”. Przygotowana na
ne, a nade wszystko znakomicie zbudowane Biblioteki Publicznej w Bełchatowie przy tę okoliczność oprawa muzyczna pomoże
fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła nie- ul. Kościuszki 9, obejrzy niezwykłą in- wczuć się w klimat XIX i początków XX wieku.
Tradycyjnie już podczas Narodowego
powtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów scenizację pt. „Lekcja języka polskiego”.
Czytania
będzie można otrzymać okoliczW
rolach
głównych
wystąpią
pracownicy
– doniosłe” – czytamy dalej w liście.
nościową
pieczęć, dlatego warto przynieść
placówki.
Przypomną
oni
nie
tylko
postaW Bełchatowie spotkanie z lekturą
zaplanowano na 6 września na godz. 18. ci, ale również problematykę takich m.in. własne egzemplarze lektur.
Każdy, kto skorzysta z zaproszenia i przyj- utworów, jak „Dym”, „Dobra pani”, „SaKZB

Trzecia edycja Festiwalu Sztuki Jabłka już w październiku
Dużymi krokami zbliża się kolejna, trzecia już, edycja bełchatowskiego Festiwalu
Sztuki Jabłka. Choć program nie jest jeszcze ostatecznie zamknięty, to wiadomo już,
że będą to dwa dni pełne różnorodnych
kulturalnych wydarzeń. Wystawy, spektakle, happeningi i spotkania literackie – to
tylko część z nich. Wszystko to dziać się
będzie 4 i 5 października.
- I tym razem stawiamy na promocję lokalnych artystów, a także naszego miasta
i jego symbolu, którym jest jabłko – mówi
Jakub Kołodziejczyk, zastępca dyrektora

Wydziału Promocji i Turystki w bełchatowskim magistracie. – Wydarzeń będzie sporo, dzięki temu każdy będzie mógł wybrać
coś interesującego dla siebie – dodaje Kołodziejczyk.
Już dziś zapraszamy wszystkich piszących do szuflady na Jabłecznik Literacki,
czyli przegląd twórczości. Prace można składać do 23 września, czeka na nie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Amatorzy fotografii mogą z kolei pokazać
swoje zdjęcia, których motywem przewodnim jest drzewo. Wystawę właśnie z drze-

wem w roli głównej będzie organizować
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Zaplanowany jest także koncert piosenki kabaretowej i poetyckiej oraz spektakl BAT-PKP „Pamiętnik Adama i Ewy”.
Podczas festiwalu będzie można także
spróbować dań z jabłkiem w roli głównej.
Specjalne menu przygotują bełchatowscy
restauratorzy.
Na zakończenie Festiwalu Sztuki Jabłka tradycyjnie wystąpi gwiazda polskiej
sceny muzycznej. Szczegóły już niebawem,
śledźcie miejską stronę belchatow.pl.
AD-A
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SPORT
Oskar Łucki i Mateusz Górny odebrali gratulacje za złoto zdobyte na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy.
Spotkanie w bełchatowskim magistracie było także doskonałą okazją do podpisania umowy sponsorskiej między
BKL-em a spółką WOD.-KAN.

Gratulacje dla mistrzów Europy
Zaledwie miesiąc temu Mateusz i Oskar zostali mistrzami Polski, teraz zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego
przywieźli złoty krążek z 15. Olimpijskiego
Festiwalu Młodzieży Europy, który rozgrywany był w Baku. Na najwyższym stopniu
podium stanęli w sztafecie szwedzkiej,
czyli konkurencji, w której czterech zawodników kolejno pokonuje dystans 100,
200, 300 i 400 metrów. – Do Azerbejdżanu jechałem z nastawieniem, że wygramy.
Mamy silny skład, więc byłem spokojny
o wynik – mówi Oskar Łucki. Z kolei Mateusz Górny podkreśla, że emocji z finału nie
da się z niczym porównać. – W głowie miałem tylko jedno: żeby nie zaliczyć falstartu.
Kiedy już wiedziałem, że mamy złoto, nie
potrafiłem powstrzymać swojej radości –
dodaje Mateusz.
Gratulacje mistrzom Europy złożył wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański. – Wasze sukcesy to zasługa olbrzymiego zaangażowania i ciężkiej pracy, nie
możemy także pominąć pomocy trenera
i całego klubu. Jesteście najlepszą reklamą
i promocją Bełchatowa nie tylko w regionie
i kraju, ale także na arenie międzynarodowej, za co z całego serca dziękuję – mówił
do młodych sportowców wiceprezydent
Politański.
Podczas spotkania w bełchatowskim

Zdobycia tytułu mistrzów Europy pogratulował wiceprezydent Łukasz Politański
magistracie została także podpisana, a raczej przedłużona na kolejne 1,5 roku, umowa sponsorska między spółką WOD.-KAN.
a Bełchatowskim Klubem Lekkoatlatycznym. – Chcemy, aby dzięki naszemu
wsparciu młodzi i zdolni sportowcy mogli
realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Cieszę się, że możemy dołożyć cegiełkę do ich sukcesów – mówi prezes spółki
WOD.-KAN. Piotr Pierzchała. Jak podkre-

śla z kolei prezes BKL-u, Artur Morawiec,
finansowe wsparcie jest niezwykle ważne
dla młodych lekkoatletów. – Nasi zawodnicy osiągnęli już taki poziom sportowy,
który wymaga większych nakładów finansowych. To są naprawdę duże koszty, dlatego też cieszę się, że są firmy, które chcą
wspierać młodych, uzdolnionych sportowo
ludzi – cieszy się prezes Morawiec.
AP

Trwają zapisy na Lotto MTB Energy
Dwa dystanse do wyboru MEGA – ok. 25 patronatem. Na miejsce tzw. honorowego
km (jedna pętla) i GIGA – ok. 48 km (dwie startu wyznaczono pl. Narutowicza. Zapętle), kilka kategorii wiekowych dla męż- wodnicy wystartują o godz. 11:15 z miaczyzn oraz kobiet, a także dodatkowa ka- steczka finiszera MTB, czyli spod budynku
tegoria juniorów, pamiątkowe medale i „Strzelca”. Tu też po wszystkim odbędzie
atrakcyjne nagrody – to zapowiedź Lotto
się ognisko. Będzie można odpocząć, zjeść
MTB Energy, który po wielu latach przeciepły posiłek, a także wyczyścić rower
rwy pojawił się w sportowym kalendarzu
specjalnymi
myjkami.
Bełchatowa. Na linii startu kolarze górscy
Chęć
udziału
należy zgłosić na stronie
staną 15 września.
Trasa wyścigu prowadzić będzie głów- timerecords.pl do 9 września lub do wynie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa czerpania limitu miejsc. Po tym terminie
Bełchatów, które objęły imprezę swoim zapisy przyjmowane będą bezpośrednio
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w biurze zawodów przy MCK-u.
Każdy kolarz, który ukończy wyścig,
otrzyma pamiątkowy medal. Z kolei na
zwycięzców poszczególnych kategorii
generalnych na obu dystansach czekają
nagrody finansowe. Podobną gratyfikację
przewidziano dla najlepszego bełchatowianina i najlepszej bełchatowianki (zameldowanych na terenie naszego powiatu). Organizatorzy nie zapominają też o juniorach.
Wygrani w tej kategorii otrzymają talony
do sklepów sportowego i elektronicznego.
KZB

WCZORAJ I DZIŚ

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Od tragicznego września 1939 r. mija właśnie 80 lat. Bełchatów podzielił losy wszystkich polskich miast i miasteczek.
Tam, gdzie pojawił się niemiecki żołnierz, tragedii nie można było uniknąć

„Nigdy więcej wojny…” - wspomnienia
bełchatowian urodzonych przed 1939 r.

Fot. Muzeum Regionalne

Fot. Muzeum Regionalne

- Urodziłam się w 1925 r. Mieszkałam na
ul. Leśnej. Gdy wybuchła wojna, światła
pogasły, radio nie działało, telefony też
nie – wspomina Genowefa Retkiewicz
z domu Zalewska. - Huk samolotów, wybuchy bomb, które spadały z nieba jak deszcz,
krzyk i płacz – tego nie da się wymazać
z pamięci. Ludzie błąkali się z tobołkami na
plecach. Jedni uciekali z Bełchatowa w stronę Wielunia, inni u nas szukali schronienia.
A ja miałam iść do szkoły, do 7. klasy.
Nie poszłam… Wszystko było pozamykane
– szkoły, sklepy i fabryki. Bełchatów płonął, a ludzie ginęli… tak, jak moja koleżanka. Szłyśmy ul. Czapliniecką, na wysokości
dzisiejszych hoteli, gdy znów nadleciały
samoloty. Helenę trafił odłamek… upadła…
umarła na moich oczach. Miała tylko 14 lat,
tyle co i ja. Rodzice nigdy nie pogodzili się
z jej śmiercią. Hela była ich jedynym dzieckiem... - przerywa w pół słowa pani Genowefa, a po chwili dodaje, że wielu zginęło Bełchatowianie wspólnymi siłami przygotowywali się do wojny, kopiąc rowy obronne
też na Okrzei. Ludzie opowiadali, że tam to
dzieci zostaliśmy tylko ja i mój brat Janek
dopiero samoloty szalały.
– opowiada ze łzami w oczach pani Regina
Przypomnijmy, że naloty Luftwaffe
i dodaje: - Obok domu stał duży, drewniany
wymierzone były nie tylko w żołnierzy,
krzyż. Tata włożył ciała sióstr do skrzynki po
ale również cywili. 3 września ok. 40 luprzędzy i zakopał pod tym krzyżem. W 1940
dzi zginęło w rejonie Kluk, następnego
r. ksiądz kazał mu zrobić trumienki i pochodnia Niemcy skupili się na Bełchatowie,
wać
dzieci na cmentarzu. Pogrzeb był szybki,
a 5 września przenieśli się w rejon Dłutocichy
i bez księdza.
wa. Przerażenie mieszkańców sięgało zePod koniec września miasto wyglądanitu, a najgorsze było jeszcze przed nimi.
ło jak wymarłe. Ludzie chowali się po do4 września wróg wkroczył do Szczercowa,
mach. Każde wyjście mogło skończyć się
5 - opanował Piotrków, przejął też kontrolę nad „polskimi Termopilami”, czyli wzgóźle. - Pewnego dnia do mamy przyszła śp.
rzami nad Borową, a 6 września – byli już
pani Gaszewska i opowiadała, że Niemcy
w Bełchatowie. - Pamiętam tych Niemców,
zastrzelili na ulicy młodego chłopaka. Wyod Piotrkowa jechali na koniach i czołgami,
mierzyli do niego od tyłu, bez ostrzeżenia.
wolno rozglądając się wokół – wspomina
„Nie daj, Panie Boże, więcej wojny” – popani Genowefa.
Jednym z bardziej zniszczonych miejsc wtarzała mama.
Śmierć czyhała na każdym kroku. Regiw wyniku nalotów była ulica Kościuszki
Po 1945 r. Bełchatów był innym miana Idzińska z domu Wiewiórowska w wystem,
bełchatowianie - innymi ludźmi, „poniku bombardowań straciła siostry: 8-let- loty. uciekały, ale… nie zdążyły. Daniela
dziurawionymi”
jak nasz dom, w którym
i
Jadzia
zginęły
na
miejscu,
na
progu
domu,
nią Danielę, 11-letnią Jadwigę i 15-letnią
Elżbietę. – Mieszkaliśmy na ul. Poprzecznej na oczach rodziców (Józefy i Władysława) wyrwy po bombach i pociskach przypomi(dziś jest to teren za kościołem na Czyżew- i moich. W ciele najstarszej utkwiły frag- nały o całej tragedii – kończy ze smutkiem
skiego, na os. 1 Maja). Dziewczynki bawiły menty szrapnela. Operował ją dr Kowa- pani Renia.
się na podwórku. Gdy nadleciały samo- lewski. Niestety i ona zmarła. Z pięciorga
KZB
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Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Grzegorz Muskała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

