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www.belchatow.pl

Obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej uświetnił występ znanego w kraju i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
15 sierpnia w ogrodach parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie można było wysłuchać kilkunastu pieśni patriotycznych i ludowych

dzieje się w mieście

Transmutacje w muzeum
W Muzeum Regional-
nym czeka prawdziwa 
gratka na miłośników 
sztuki. Mowa o nie-
zwykłej wystawie, na 
której zaprezento-
wane będą działania 
artystów międzyna-

rodowych w ramach „Transmutacji – Festiwa-
lu Korespondencji Sztuk”. Ekspozycję będzie 
można oglądać od 30 sierpnia do 13 września.

Letnie kino samochodowe 
Letnie kino samo-
chodowe zaprasza 
na kolejny seans już 
29 sierpnia o godz. 
20:30. Tym razem na 
dużym, plenerowym 
ekranie będziemy 
mogli zobaczyć fran-

cuską komedię romantyczną pt. „Kręcisz 
mnie”. Miejsce projekcji – parking przy let-
niej scenie MCK PGE Giganty Mocy. Wstęp 
wolny. 

www.facebook.pl/belchatow

Zagraj w tenisa ziemnego
Jeszcze przez kilka 
tygodni można ko-
rzystać z Miejskich 
Kortów Tenisowych 
mieszczących się przy 
ul. Edwardów 8. Do 
dyspozycji miesz-
kańców jest sześć 
pełnowymiarowych 

i profesjonalnie oświetlonych boisk. Kor-
ty czynne są od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00-21:00 oraz w soboty i nie-
dziele od 8:00 do 16:00. 

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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Drodzy Mieszkańcy, 

oddając w Państwa ręce najnowszy numer miejskiego biuletynu, mogę z dumą  
powiedzieć, że mimo trudnego czasu związanego z COVID-19 Bełchatów tętni  
życiem. Wciąż inwestujemy w miasto. Przybywa nowych miejsc parkingowych  
i rekreacyjnych, powstają nowe drogi i chodniki. Dzięki temu nasze miasto staje się  
piękniejsze i bezpieczniejsze, i co równie ważne, uniknęliśmy spowolnienia gospodarczego. 

By wspierać lokalną przedsiębiorczość, ruszamy z akcją „Tylko dobre: rzemiosło”. Jestem 
przekonana, że to właśnie małe, rzemieślnicze zakłady są motorem dla naszej gospodarki,  
a jednocześnie udowadniają, że pasja i wierność tradycji mogą być kluczem do sukcesu.

Za nami trudne miesiące i szereg ważnych decyzji dotyczących szeroko rozumianego rozwoju naszego miasta.  
Staramy się o przywrócenie do Bełchatowa ruchu kolejowego, przygotowujemy strategię elektromobilności i organizuje-
my kolejne akcje ekologiczne. Jestem pewna, że dobrze funkcjonująca gospodarka i troska o środowisko mogą iść  
ze sobą w parze. 

Szanowni Państwo, pamiętajmy, walka z koronawirusem trwa. Noszenie maseczek w sklepach, częsta dezynfekcja 
rąk i przestrzeganie dystansu społecznego to nasz obowiązek i wyraz troski o siebie oraz innych. Chodzi przecież  
o nasze zdrowie, które jest nie do przecenienia.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Pamięci bohaterów kampanii wrześniowej
Jak co roku w pierwszych dniach wrze-
śnia bełchatowianie wspominać będą wy-
darzenia związane z wybuchem II wojny 
światowej. Miejskie uroczystości, które 
zaplanowano na 5 i 6 września, tradycyjnie 
odbędą się w Grocholicach oraz na Górach 
Borowskich. 

Na obchody 81. rocznicy zaprasza-
ją wspólnie prezydent miasta Mario-
la Czechowska oraz wójt gminy Wola 
Krzysztoporska Roman Drozdek oraz 
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego JS 1001 im. gen. dyw. Janu-
sza Głuchowskiego. Uroczystości rocz-
nicowe 5 września rozpocznie msza św.  
w parafii pw. Wszystkich Świętych w Gro-
cholicach. Początek nabożeństwa o godz. 
17:00. Wzorem lat ubiegłych zasłużonym 
dla Bełchatowa wręczone zostaną „Ro-
gatywki ppor. Zawilskiego”. Zaraz potem, 
o godz. 18:15 odbędzie się przemarsz 
na cmentarz parafialny przy ul. Tylnej. Tu 
o godz. 18:30 rozpocznie się część patrio-
tyczna. Apel Poległych, salwa honorowa, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Pole-
głych w Obronie Ojczyzny – to główne 
punkty programu. Nie zabraknie również 

okolicznościowych przemówień. 
Na 6 września zaplanowano z kolei 

uroczystości na Górach Borowskich. Roz-
poczną się one o godz. 10:00. Tu, przy 
pomniku Obrońców Gór Borowskich, 
uczestnicy wysłuchają okolicznościowych 
przemówień, po czym wezmą udział w po-
lowej mszy. św. Następnie w tym właśnie 

miejscu pamięci delegacje złożą kwiaty. 
Do udziału w obchodach, zarówno 

tych w Grocholicach, jak i w miejscowości 
Borowa, organizatorzy zachęcają poczty 
sztandarowe zakładów pracy, związków 
zawodowych oraz stowarzyszeń.

KZB

Jednym z punktów uroczystości wrześniowych będzie salwa honorowa
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WYDARZENIA

● Wspominali walczących  
w Powstaniu Warszawskim

Bełchatowianie oddali hołd walczącym  
w Powstaniu Warszawskim. Od tych 
wydarzeń minęło 76 lat. Jak co roku,  
1 sierpnia, gdy wybiła historyczna godzina 
„W”, w mieście zawyły syreny, a mieszkań-
cy zatrzymali się na chwilę, by w zadumie 
uczcić bohaterów 1944 roku. Chwilę póź-
niej złożono także kwiaty pod pomnikiem 
Pamięci Bełchatowian przy kościele far-
nym. Tradycyjnie w centrum miasta stanęły 
drewniane krzyże symbolizujące poległych 
w walkach powstańczych, a członkowie 
Centralnego Archiwum Strzeleckiego roz-
dawali kartki z kalendarza z datą 1 sierpnia 
1944 roku.

● Obchody stulecia Bitwy 
Warszawskiej

Za nami 100. rocznica Cudu nad Wisłą  
i Święto Wojska Polskiego. Msza św. w in-
tencji ojczyzny, złożenie kwiatów w czte-
rech ważnych punktach miasta, koncert 
zespołu „Śląsk” – tak bełchatowianie świę-
towali 15 sierpnia. Tradycyjnie w rocznicę 
Bitwy Warszawskiej mieszkańcy spotkali 
się też na muzealnych błoniach, przy gro-
bie Nelly i Stefana Hellwigów, miejsco-
wych bohaterów wojny polsko-bolsze-
wickiej. O tym, jak ważne są to postaci  
w lokalnej historii, świadczy fakt, że każde-
go roku właśnie 15 sierpnia w rolę dziedzi-
ców Bełchatowa wcielają się młodzi beł-
chatowianie.

● Świętowali Dzień Energetyka  

14 sierpnia to ważny dzień dla całej branży 
energetycznej. W szczególny sposób świę-
towany był on w Bełchatowie. Najpierw  
w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego 
odbyła się msza św., której przewodni-
czył ks. biskup Marek Marczak. Następnie 
energetycy spotkali się na corocznej gali. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawi-
ciele Europarlamentu, rządu, władze woje-
wództwa i pracownicy elektrowni należą-
cych do koncernu PGE GiEK. W uroczy-
stości udział wzięli także prezydent miasta 
Mariola Czechowska oraz wiceprezydent 
Dariusz Matyśkiewicz. Podczas spotkania 
nie brakowało pochwał pod adresem ener-
getyków, a także nagród dla tych najbar-
dziej zasłużonych. Były kwiaty, gratulacje 
i życzenia.
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Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska podpisała porozumienie z marszałkiem województwa łódzkiego 
oraz wójtem gminy Kleszczów dotyczące  wspólnego aplikowania do programu Kolej Plus.  
Chodzi o modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 24

Bełchatów walczy o powrót kolei
Jednym z założeń programu Kolej Plus jest 
uzupełnienie linii kolejowych w miejsco-
wościach powyżej 10 tys. mieszkańców, 
które ich nie mają. Bełchatów jest wła-
śnie jednym z takich miast. Dokładnie rok 
temu, od razu po zapowiedzi rządowego 
programu, prezydent Bełchatowa Mario-
la Czechowska podjęła działania w tym 
temacie. Wystąpiła do premiera, ministra 
infrastruktury oraz marszałka wojewódz-
twa łódzkiego z pytaniem o możliwości 
modernizacji oraz wydłużenia linii kole-
jowej nr 24. - Modernizacja i wydłużenie 
linii w kierunku zachodnim pozwoli na 
większe otwarcie Bełchatowa na ruch ko-
lejowy, a w konsekwencji ściągnięcie do 
naszego miasta nowych inwestorów i tury-
stów. Zapewni ona także większy komfort 
mieszkańcom, którzy - aby podróżować 
koleją - zmuszeni są dojeżdżać do dworca  
w Piotrkowie Trybunalskim czy Łodzi – 
podkreśla prezydent Czechowska.

Wspomniana linia (Piotrków Trybunal-
ski - Zarzecze) wybudowana została w 1977 
roku i w założeniach miała być elementem 
magistralnej trasy Warszawa - Wrocław.  
Z różnych jednak przyczyn inwestycja ta nie 
została w pełni zrealizowana. Od samego 
początku prezydent Czechowska zabiega-

ła, by rozbudowę linii przeprowadzić wspól-
nie z partnerami – marszałkiem wojewódz-
twa łódzkiego oraz wójtem gminy Klesz-
czów. Efektem tych starań było podpisanie  
20 sierpnia porozumienia dotyczącego 
tego projektu. – Wchodzimy w nowy pro-
gram rządowy, który jest ogromną szansą 
dla naszego regionu i jego rozwoju go-
spodarczego. Szczególnie dla Bełchatowa, 
który musi powoli przygotowywać się do 
szeroko rozumianej reorganizacji energe-
tycznej – tłumaczy marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Sygnatariusze porozumienia wspólnie 
uznają, że kolej to bez wątpienia jeden  
z elementów zrównoważonego transportu 
świadczący o nowoczesności i właściwym 
kierunku rozwoju naszego województwa. - 
Udział w programie Kolej Plus to dla nasze-
go miasta ogromna szansa. Przede wszyst-
kim na bezpośrednie połączenie kolejowe 
Bełchatowa ze stolicą województwa, co 
jest ważne dla wszystkich mieszkańców. 
Nade wszystko jednak oznacza on ciągły 
rozwój nie tylko miasta, ale i całego regio-
nu – mówi prezydent Bełchatowa Mariola 
Czechowska. 

Jak podkreśla wójt gminy Kleszczów, 
program Kolej Plus daje szanse na przy-

wrócenie połączeń do miejsc wyklu-
czonych komunikacyjnie, ale nie tylko.  
- Pamiętajmy, że nowy inwestor to także 
nowe miejsca pracy i dodatkowe wpływy 
do budżetów naszych samorządów, co 
jest nie do przecenienia – powiedział wójt  
Sławomir Chojnowski. 

Przed złożeniem wspólnego projektu 
konieczne jest podpisanie umowy, w któ-
rej określone zostaną warunki współpracy 
oraz udział w nim poszczególnych partne-
rów. Zgodę na jej podpisanie wyraziła już 
Rada Miejska. 

Kolejnym krokiem w walce o przywró-
cenie kolei w Bełchatowie będzie złożenie 
wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Następnie zgłoszenia będą oceniane pod 
względem formalnym i kwalifikowane do 
etapu drugiego. W tym czasie samorządy 
będą miały 12 miesięcy na opracowanie 
wstępnego studium planistyczno-progno-
stycznego. 

Przypomnijmy, że zgodnie z założe-
niamni programu Kolej Plus 85 proc. kosz-
tów modernizacji pokrywać będzie PKP 
PLK S.A. Pozostałe 15 proc. stanowić będą 
środki własne samorządów. 

AP



INWESTYCJE

Plac zabaw  
na Budowlanych 
czeka na maluchy
Gotowy jest już plac zabaw w okolicach 
bloków nr 10 i 12 na osiedlu Budowlanych. 
Jego modernizacja objęła całkowią wy-
mianę wyposażenia. Po zdemontowaniu 
starych zestawów zabawowych, stołu do 
tenisa i okalających plac podkładów ko-
lejowych, wydzielone zostały dwie strefy 

– piaszczysta oraz z nawierzchnią poliure-
tanową. W pierwszej ustawiono huśtaw-
kę, koparkę, piaskownicę oraz bujak piłkę. 
Z kolei w drugiej do dyspozycji dzieci są: 
duży zestaw zabawowy, karuzela z ro-
werkami oraz czworościan wspinaczkowy. 
To jednak nie wszystko. Na placu pojawi-
ły się także huśtawka ważka, bujak quad, 
most linowy z talerzami oraz tablice do gry  
w kółko i krzyżyk. W pobliżu stanęły też 
elementy małej architektury, czyli ławki  
i kosze na śmieci. Wszystkie prace koszto-
wały nieco ponad 290 tys. zł.   

W tym roku modernizowane mają być 
jeszcze dwa miejskie place zabaw. Pierw-
szy z nich na os. Przytorze przy ul. Pa-
derewskiego, drugi w Grocholicach przy  
ul. Tkackiej.  Obydwa zadania są zwycię-
skimi projektami siódmej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Bełchatowa. 

Warto przypomnieć, że w Bełchatowie 
jest ponad 40 placów zabaw wyposażo-
nych w urządzenia renomowanych firm, 
posiadające wszystkie niezbędne atesty 
i certyfikaty bezpieczeństwa. Z myślą  
o młodzieży wybudowane zostały pump-
track i skatepark, starsi zaś chętnie ćwiczą 
na kilkunastu siłowniach zewnętrznych. 

AP

Około 1,4 mln zł – takie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych otrzymał Bełchatów na rozbudowę ulic Dalekiej i Zamoście. Pierw-
sza z inwestycji właśnie się rozpoczęła i powinna być gotowa w listopadzie.  
Na zakończenie drugiej wykonawca ma czas do 2023 roku

Ulice Daleka i Zamoście 
będą jak nowe

Wśród 2 tys. zatwierdzonych na 2020 rok 
zadań, które otrzymają dofinansowanie  
z Funduszu Dróg Samorządowych 
znalazły się także dwa z Bełchatowa 
– rozbudowa ulic Dalekiej oraz Zamo-
ście. Realizacja pierwszej z nich wła-
śnie się rozpoczęła. Mowa o budowie  
ul. Dalekiej na odcinku od Budryka do plano-
wanej obwodnicy wschodniej. Na odcinku  
ok. 313 m położona zostanie nowa na-
wierzchnia, a sama droga będzie odwod-
niona. Zakres prac obejmuje także: budo-
wę chodników, zjazdów do działek, ozna-
kowania pionowego i poziomego, odejść 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także  
przebudowę przełącza wodociągowego. 
Wszystkie prace kosztować będą nieco po-
nad 1,1 mln zł, a droga ma być gotowa do 
końca listopada. Wsparcie z FDS wynosić 
będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych (obejmujących roboty drogowe, od-
wodnienie i oświetlenie), czyli nieco ponad 

520 tys. 407 zł.
W ramach drugiego zadania przebudo-

wany zostanie ponad 600-metrowy frag-
ment ulicy Zamoście. Na odcinku od ulicy 
Jana Pawła II do torów kolejowych rozbu-
dowany zostanie pas drogowy, powsta-
ną zjazdy do posesji. Inwestycja obejmie 
budowę chodnika po stronie północnej  
i ścieżki rowerowej po stronie południo-
wej, przebudowę przejazdu kolejowe-
go oraz nowe oświetlenie. Inwestycja, 
która powinna zakończyć się w stycz-
niu 2023 roku, kosztować będzie nie-
co ponad 2 mln zł, a dofinansowanie  
z FDS to 910 tys. zł.

- Każde pozyskane środki zewnętrzne 
to dla nas duże wsparcie. Dzięki temu mo-
żemy inwestować w naszą sieć drogową, 
a co za tym idzie także w bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców - mówi wiceprezy-
dent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.

AP

W ramach rozbudowy ul. Zamoście powstanie m.in. ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie
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Nowe tężnie na Binkowie i Przytorzu są już gotowe. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli 
korzystać z solnego mikroklimatu. W związku z koronawirusem sanepid zaleca bowiem wyłączenie z użytkowania 
wszelkich urządzeń z zamkniętym obiegiem wody  

Mamy dwie nowe tężnie solankowe
Centralnym punktem tężni w parku im.  
J. Samujłły na Binkowie oraz na osiedlo-
wym skwerze w okolicy ulicy Energetyków 
na Przytorzu jest kolumna z gałązek tarni-
ny, na które spływać będzie solanka. Na 
słupach zamontowane zostały reflektory, 
natomiast wokół tężni postawiono ławki. 
Dzięki temu, że konstrukcje są zadaszo-
ne, w zażywaniu inhalacji nie przeszkodzi 
deszczowa pogoda. Realizacja zwycięskie-
go projektu 6. edycji Budżetu Obywatel-
skiego Bełchatowa kosztowała 341 tys. zł.

Korzyści płynące z korzystania z tężni 
są nie do przecenienia. Wytwarzany w nich 
mikroklimat wspomaga leczenie chorób 
układu oddechowego (np. zapalenia zatok, 
rozedmy płuc) czy różnego rodzaju alergii. 
Zażywanie solankowych inhalacji wskaza-
ne jest także przy dysfunkcjach tarczycy, 
nadciśnieniu tętniczym czy nerwicy wege-
tatywnej. Dodatkowo wizyta w tężni działa 
nie tylko leczniczo, ale również relaksująco.

Kiedy bełchatowskie tężnie zosta-
ną uruchomione? Wszystko uzależnio-
ne jest od rozwoju sytuacji epidemicznej 
w kraju. Zgodnie bowiem z wytyczny-
mi Głównego Inspektoratu Sanitarnego  
w czasie pandemii wszelkie urządzenia 
tego typu powinny być wyłączone, stano-
wią bowiem potencjalne zagrożenie. Za-
mknięty obieg wody i unoszący się wodno-
-powietrzny aerozol mogą przyczynić się 

do rozprzestrzeniania cząsteczek wirusa. 
Podobnie rzecz ma się z miejskimi fontan-
nami (główną i małą na placu Narutowicza, 
a także tą na Placu Wolności) oraz tzw. po-
idełkami, czyli źródełkami z wodą pitną. 

- Mimo decyzji wstrzymującej urucho-
mienie fontann i poidełek przeprowadzili-
śmy ich coroczne przeglądy. Bez względu 
na sytuację miejska infrastruktura musi być 

utrzymywana w należytym stanie tech-
nicznym. Jesteśmy w pełni przygotowani 
na moment, kiedy korzystanie z wszystkich 
tych urządzeń będzie bezpieczne. Wtedy 
wystarczy je tylko włączyć – mówi Zbi-
gniew Pożycki, dyrektor Wydziału Inżynie-
rii i Ochrony Środowiska w bełchatowskim 
magistracie.

AP

Tężnie na Binkowie i Przytorzu są już po próbnym rozruchu

Walka z koronawirusem trwa

Od ponad pięciu miesięcy zmagamy się z epidemią koronawirusa.  
W tym czasie w mieście przeprowadzono wiele działań, które mają na 
celu zahamowanie rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród bełchato-
wian, jak chociażby dezynfekcję miejsc ogólnodostępnych, przekazanie 
mieszkańcom ok. 10 tys. maseczek ochronnych oraz środków ochro-
ny osobistej do szpitala. Sytuacja w Bełchatowie jest monitorowana 
na bieżąco, magistrat jest w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami 
odpowiedzialnymi za walkę z wirusem, m.in. Wojewódzkim Sztabem 
Zarządzania Kryzysowego. Realizowane są także wszystkie zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego. We współpracy z wojewodą łódzkim, 
sanepidem i WOT-em już siedmiokrotnie zorganizowano w Bełchatowie 
badania na obecność patogenu w mobilnych punktach pobrań drive-
-thru. Do tej pory testom poddanych zostało około 600 mieszkańców. 

AP



INWESTYCJE

Miejska plaża, park geologiczny i łąki kwietne - prace związane z projektem „Bełchatów w zieleni – tworzenie  
i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” dobiegły końca. Z końcem lipca 30 ha terenów miejskich za-
mieniło się w nowoczesne miejsca spacerowe oraz rekreacyjne. Na realizację tej inwestycji miasto  
pozyskało 3,6 mln unijnej dotacji

Bełchatów coraz bardziej zielony
Podkreślenie walorów przyrodniczych mia-
sta oraz stworzenie kolejnych miejsc rekre-
acji to główne założenia projektu „Bełcha-
tów w zieleni". - Zależy nam, by mieszkańcy 
mogli odpoczywać i spacerować w miej-
scach pełnych zieleni. Nasz projekt ma 
także dodatkowe walory edukacyjne. Na 
wszystkich terenach nim objętych znajdą 
się tablice zachęcające szczególnie naj-
młodszych do tego, aby dbać o zieleń oraz 
o otoczenie. Jestem przekonany, że ten 
projekt spodoba się mieszkańcom i uroz-
maici naszą ofertę wypoczynkową – pod-
kreśla wiceprezydent Bełchatowa Dariusz 
Matyśkiewicz.

Na os. Olsztyńskim powstał „Bulwar 
Słoneczny”, wzdłuż ul. Piłsudskiego - „Pół-
nocna Zielona Brama”, a między Mielczar-
skiego a Mickiewicza powstała Miejska 
Plaża Budowlanych. Do spacerów i wypo-
czynku zachęcają także bulwary i skwery – 
Jarzębinowy (przy ul. Jarzębinowej w do-
linie rzeki Rakówki), Budowlanych (od al. 
Włókniarzy aż do ul. Mielczarskiego) oraz 

na Binkowie (przy ul. Staszica aż w głąb osiedla) i między ul. Dia-
mentową a Szmaragdową.

W Bełchatowie powstał także Park Geologiczny – przy ron-
dzie Hallera (między ul. Armii Krajowej a Staszica), w którym 
prezentowane są charakterystyczne dla Zagłębia Bełchatow-
skiego głazy. Nowy wygląd zyskały tereny w pobliżu Jabłonio-
wego Sadu i boisk piłkarskich MCS-u. Miejski projekt to także 
dwa place zabaw, dwie siłownie zewnętrzne oraz dwa place wy-
poczynkowe z leżakami i hamakami. 

To jednak nie wszystko. Na sąsiadujących z miejscami do od-
poczynku drzewach pojawiło się 100 budek dla ptaków i wie-
wiórek, a u podnóża pni drzew - 36 domków dla owadów. 

Istniejący na 30 ha terenów miejskich drzewostan poddany 
został pielęgnacji, a ponadto przybyło ponad 1 tys. drzew, 16 tys. 
krzewów oraz ok. 2 tys. mb nowych nasadzeń.

Wszystkie prace związane z projektem „Bełchatów w zie-
leni -  tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” 
kosztowały blisko 5,6 mln zł. Znaczną część tej inwestycji, bo aż  
3,6 mln zł, pokryło unijne dofinansowanie z Programu  
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

AP

W ramach projektu „Bełchatów w zieleni" powstała m.in. miejska plaża

W różnych częściach miasta stanęły budki dla owadów
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Około 40 stoisk ze zdrową żywnością, miodami, biżuterią i wyrobami rękodzielniczymi, a do tego ekologiczne 
warsztaty oraz zabawy promujące zdrowy styl życia. Wszystko to już 30 sierpnia w parku przy Muzeum Regio-
nalnym. Piknik „W harmonii z naturą” to doskonała okazja do kreatywnego, wspólnego, rodzinnego zakończenia 
wakacji

Ekologiczny piknik na zakończenie lata
- Różne akcje ekologiczne na stałe wpisały 
się w kalendarz miejskich przedsięwzięć, 
ale targi organizujemy po raz pierwszy. 
Wydarzenie to, podobnie jak towarzyszą-
ce mu warsztaty, promować ma przede 
wszystkim życie w zgodzie z naturą, ma 
pokazywać, że proekologiczne postawy 
i zachowania są nie tylko modne, ale też 
wpisują się w szeroko rozumianą ochronę 
środowiska – mówi prezydent miasta Ma-
riola Czechowska.

W niedzielę, 30 sierpnia, w godz. 13:00 - 
19:00 na bełchatowskich błoniach pojawią 
się producenci artykułów spożywczych, 
ziół, miodów, bio nawozów i ekologicznych 
kosmetyków. Nie zabraknie również stoisk 
z biżuterią czy wyrobami rękodzielniczymi. 
Zapowiedzieli się twórcy bazujący na ma-
teriałach recyklingowych, sznurkach, szkle 
oraz papierowej wiklinie. Podczas targów 
będzie też można skorzystać z porad die-
tetyka oraz specjalisty od fotowoltaiki.

Ekologiczne święto miasta to nie tylko 
targi, ale również warsztaty dla młodszych 
i starszych. Nauka segregowania śmieci  
z klockami, budowanie farm wiatrowych, 
permakulturowe prelekcje, tworzenia eko-
logicznych toreb i koszulek, zajęcia z re-
cyklingu, upcyklingu czy zero waste – tu 
każdy znajdzie coś dla siebie. Będą też 
warsztaty ogrodnicze i kosmetyczne. Ich 

uczestnicy dowiedzą się, jak zrobić las  
w słoiku, jak przygotować naturalne peelin-
gi, sól czy puder do kąpieli, spray z olejka-
mi eterycznymi, a także mleczko do czysz-
czenia lub specyfik do usuwania kamienia.  
A to jeszcze nie wszystko.

Najmłodsi będą mogli obejrzeć dwa 
spektakle teatralne. Pierwszy pt. „Piąta 
strona świata, czyli  Ekoludek” zaplanowa-
no na godz. 15:00, drugi – pt. „Podnieb-
na misja” - rozpocznie się o godz. 17:00.  
Z kolei o godz. 16 organizatorzy zapraszają 

wszystkich na jogę na trawie.
Szczegółowy program ekologicznego 

pikniku dostępny jest na stronie www.bel-
chatow.pl.

Przedsięwzięcie organizowane jest 
przez miasto w ramach projektu pn. „Edu-
kacja ekologiczna mieszkańców Bełchato-
wa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! – II edycja”, 
dofinansowanego z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

KZB

Wnioski o „300 plus" chętnie składane drogą elektroniczną
Ponad 3 tys. 600 wniosków o przyznanie 
świadczenia „Dobry Start” wpłynęło już do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie. Większość z nich dotarła 
drogą elektroniczną. Tylko w lipcu pracow-
nicy bełchatowskiego MOPS-u odebrali 
prawie 2,5 tys. takich wniosków. Dla wielu 
to duże udogodnienie – po pierwsze bez 
kolejek, po drugie - szybko i sprawnie, po 
trzecie - w dobie epidemii koronawirusa 
to najbezpieczniejszy sposób załatwiania 

urzędowych spraw. 
Od 1 sierpnia mieszkańcy mogą również 

dostarczać dokumenty związane z „300  
plus" bezpośrednio w siedzibie placówki  
przy ul. Dąbrowskiego 2. Wnioski przyjmo-
wane są w godz. 8:00-15:00. Można też to 
zrobić za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Nadal jednak aktywne są wszystkie 
platformy elektroniczne. Przypomnijmy, że 
wybierając tę drogę kontaktu, skorzystać 
należy z PUE ZUS, portalu empatia.mpips.

gov.pl lub z bankowości elektronicznej. 
Na złożenie wniosku „Dobry start”,  

rodzice dzieci uczących się mają czas do 
30 listopada. Po tym czasie wnioski nie 
będą przyjmowane. Warto też pamiętać, 
że jeśli prawidłowo wypełniony i komplet-
ny wniosek złożymy w lipcu lub sierpniu, 
pieniądze otrzymamy do 30 września 2019 
roku. Natomiast jeśli dokumenty wpłyną 
do MOPS-u między 1 września a 30 listo-
pada, na wypłatę świadczenia trzeba bę-
dzie poczekać do 2 miesięcy.

KZB
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Podczas pikniku będzie można samemu wykonać prawdziwe rękodzieła



Z rynku znika wiele zawodów. Powodów jest kilka, do głównych z pewnością zaliczają się rozwój technologiczny i spadek zainteresowania wykonywanymi przez  
rzemieślników pracami. Ponadto kiedy np. rozklei nam się but, najprostszym rozwiązaniem jest kupno nowego obuwia, a nie szukanie szewca. Przedstawiamy część 
uczestników miejskiej akcji "Tylko dobre: rzemiosło", pozostałych zaprezentujemy w kolejnym numerze biuletynu

Bo dobry i solidny rzemieślnik to prawdziwy skarb

Renata i Tomasz Madalińscy 
złotnik, jubiler

Umiejętność przetapiania złota oraz 
obróbki metali i kamieni szlachetnych 
od stuleci budziły podziw i uznanie dla 
zawodu złotnika. Pierścionki, obrączki, 
łańcuszki czy broszki - umiejętnie do-
brane dodatki mogą ożywić każdą sty-
lizację. Wiedzą o tym doskonale pani 
Renata i pan Tomasz, którzy od prawie 
trzydziestu lat prowadzą swoją pracow-
nię złotniczą i salon jubilerski. 

Sławomir Maciaszczyk 
zegarmistrz

Dawniej zegarmistrz zajmował się  pro-
jektowaniem i wytwarzaniem zegar-
ków, dziś jego praca skupia się przede 
wszystkim na naprawie i konserwacji 
różnego typu czasomierzy. Prawdziwy 
zegarmistrz łączy jednak kilka zawodów 
– historyka sztuki, ślusarza, kowala i, jak 
mówi Sławomir Maciaszczyk, lekarza. 
Bo nikt tak jak on nie potrafi uleczyć 
swoich tykających pacjentów.

Katarzyna Gawron 
krawcowa

Jak w zalewie sieciowych, taśmowo szy-
tych ubrań być kimś wyjątkowym? Jak 
uratować ukochaną bluzkę czy sukien-
kę po babci? I wreszcie czy krawiec to 
zawód przyszłości? Pani Katarzyna od 
kilkudziesięciu już lat udowadnia, że 
pasja i zainteresowanie modą mogą być 
doskonałym początkiem kariery, a kra-
wiectwo ciągle ma się dobrze.  

TYLKO DOBRE: RZEMIOSŁO
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Z rynku znika wiele zawodów. Powodów jest kilka, do głównych z pewnością zaliczają się rozwój technologiczny i spadek zainteresowania wykonywanymi przez  
rzemieślników pracami. Ponadto kiedy np. rozklei nam się but, najprostszym rozwiązaniem jest kupno nowego obuwia, a nie szukanie szewca. Przedstawiamy część 
uczestników miejskiej akcji "Tylko dobre: rzemiosło", pozostałych zaprezentujemy w kolejnym numerze biuletynu

Bo dobry i solidny rzemieślnik to prawdziwy skarb

Szewcy, krawcy, tapicerzy, szklarze, a może 
parasolnicy, lutnicy, modystki…. Niezależ-
nie od wykonywanego fachu łączy ich wie-
dza, tradycja i historia. Dawniej nie do po-
myślenia było, by w jakimś mieście brakło 
dekarza, garncarza czy kowala. Niektóre 
zawody się odradzają, proces ten jednak 
przebiega powoli przez wysokie ceny ofe-
rowanych przez rzemieślników produktów.

„Mapa Bełchatowskiego Rzemiosła” to 
pomysł prezydenta Bełchatowa Marioli 
Czechowskiej na wsparcie lokalnych mi-
strzów. – Naszym celem jest przede 
wszystkim pobudzenie zainteresowania 
produktami i usługami rękodzielniczymi. 
Jestem przekonana, że wkraczająca na ry-
nek pracy młodzież, wybierając tradycyjne 
profesje, może odnieść sukces zawodowy 

– mówi prezydent Czechowska.
Podsumowaniem akcji będzie wysta-

wa zdjęć z bełchatowskimi rzemieślnika-
mi przy pracy. Ekspozycja, której wernisaż 
odbędzie się 25 września w dolnym foyer 
Gigantów Mocy, wzbogacona będzie o na-
rzędzia, sztandary cechu z 1926 roku oraz 
dyplomy czeladnicze z początku XX wieku. 
Wystawę będzie można oglądać do końca 
października.

AP

Adam Dubieński 
szklarz

Niezwykła precyzja, rzetelność i delikat-
ność połączona z pasją – tak o swoim 
zawodzie mówi pan Adam, który dwa-
dzieścia lat temu zdecydował, że będzie 
szklarzem.  Jeszcze niedawno profesja 
ta kojarzyła się ze wstawianiem szyb 
w oknach lub drzwiach, dziś to zawód 
wymagający ogromnej wiedzy budow-
lanej i technologicznej. A przed panem 
Adamem szkło nie ma żadnych tajemnic.

Józef Nowak 
cholewkarz, szewc

W rękach prawdziwego fachowca nasze 
stare zelówki, podeszwy i rozpadające 
się cholewki odzyskują dawny blask. 
Jednak praca szewca to coś więcej niż 
tylko naprawa obuwia. Najlepiej wie o 
tym pan Józef, który od siedemdziesię-
ciu lat każdego dnia przyjeżdża do Beł-
chatowa z Pabianic, by w swoim zakła-
dzie realizować pasję i nadawać nowe 
życie butom.

Tomasz Rzymski 
tapicer

Mało kto wie, jak wszechstronny jest 
zawód tapicera. Obijanie kanap czy fo-
teli materiałem to tylko niewielki uła-
mek tego, czym naprawdę zajmuje się 
specjalista w tym fachu. Naprawa i re-
nowacja zabytkowych mebli, tapicero-
wanie sprzętu sportowego czy wnętrz 
samochodów – jak mówi pan Tomasz 
Rzymski - tapicer to zawód dla prawdzi-
wych pasjonatów.

Agnieszka Stępień 
krawcowa

Maszynę do szycia znaleźć można nie-
mal w każdym domu. Czy to jednak 
oznacza, że ich właściciele są krawcami? 
Dla pani Agnieszki igła i nitka to nie tyl-
ko narzędzia pracy, ale prawdziwa pasja. 
Projektuje, kroi i szyje, a stworzenie wy-
jątkowej sukni to dla niej pestka. Mówi, 
że jest dyrektorką od ubrań, a bycie rze-
mieślnikiem daje jej prawdziwą wolność.   
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Dofinansowanie z UE na modernizację systemu ciepłowniczego Bełchatowa potwierdzone

PEC Bełchatów inwestuje kolejne miliony 
w ekologię
13 sierpnia br. Zarząd PEC Bełchatów pod-
pisał umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie kolejnego 
etapu modernizacji systemu ciepłownicze-
go Bełchatowa. 

Przedmiotem planowanego przedsię-
wzięcia jest modernizacja kolejnych frag-
mentów sieci ciepłowniczej wraz z likwida-
cją węzłów grupowych i zastąpieniem ich 
węzłami indywidualnymi oraz remont izo-
lacji sieci napowietrznej w celu zmniejsze-
nia strat ciepła. Przyczyni się to do zwięk-
szenia bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz 
poprawy jakości powietrza w mieście. 

Kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł, 

co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia.

Inwestycje realizowane w ramach 
projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych z NFOŚiGW mają na celu zwięk-
szenie efektywności bełchatowskiego sys-
temu ciepłowniczego. Pozwolą na znaczne 
zmniejszenie udziału starych sieci kana-
łowych w systemie ciepłowniczym Beł-
chatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę 
awarii i związane z nimi koszty.

Łączna wartość inwestycji do 2023  
roku w ramach wszystkich umów  
z NFOŚiGW to niemal 77 mln zł, 
z czego 46 mln zł to środki z UE. Do-
tychczas spółka PEC pozyskała już  

65 proc. docelowego dofinansowania  
w kwocie 30 mln zł i zmodernizowała 32 
km sieci, co stanowi ponad 75 proc. za-
dań wynikających ze wszystkich umów. 
Finalnie spółka zmodernizuje 42 km sieci 
ciepłowniczej i wybuduje 116 nowych wę-
złów, co znacznie podniesie bezpieczeń-
stwo dostaw ciepła w mieście.

Wszystkie zadania realizowane są  
w ramach projektów współfinansowa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu 
Spójności z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), 
Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjno-
ści gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu.

PEC
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Szacuje się, że podczas 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m2 można zebrać nawet 360 litrów wody!

Zatrzymaj wodę deszczową
Na jednego mieszkańca naszego kraju 
przypada zaledwie 1600 m3 wody rocznie 
(a w czasie suszy poniżej 1000 m3). Dla 
porównania inni Europejczycy mają do 
dyspozycji w ciągu roku 4500 m3 wody. 
To oznacza, że Polacy powinni bardziej niż 
inni dbać o każdą jej kroplę. W gospodar-
stwie domowym istnieje wiele sposobów 
na oszczędzanie „kranówki”.

Jak to zrobić?

• Montując instalacje służące pozyski-
waniu i magazynowaniu wody desz-
czowej, np. zbiorniki na deszczówkę

• Budując zbiorniki do magazyno-
wania wody deszczowej i rozto-
powej: podziemne i naziemne

• Budując instalacje i obiekty służące 
retencjonowaniu wód: stawy, ogródki 
deszczowe, oczka wodne, studzienki 
chłonne  

Korzyścią tych rozwiązań jest zatrzy-
manie wody deszczowej, np. do podlewa-
nia ogrodu. Zgromadzona w instalacjach  
i obiektach woda (np. oczko wodne ) ule-
ga samoczynnemu rozsączaniu, wpływając 
na poprawę warunków wodnych w glebie, 
dodatkowo poprawia się mikroklimat oto-
czenia naszego domu oraz walory krajo-
brazowe.

Uwaga - ważne informacje!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
od 01.07.2020 r. dofinansowuje (nawet 
5 000,00 zł) budowę instalacji do zagospo-
darowania wód opadowych i roztopowych 
w ramach Programu Priorytetowego „Moja 
Woda” na lata 2020-2024. 

Szczegóły odnośnie naboru wniosków 
na stronach internetowych WFOŚiGW 
w Łodzi oraz Urzędu Miasta Bełchatowa: 
http://www.wfosigw.lodz.pl/ lub https://
www.belchatow.pl/aktualnosci/8274-
moja-woda-zloz-wniosek-i-zdobadz-
dotacje

WOD.-KAN.
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Chcesz sprawdzić, za ile minut nadjedzie twój autobus? Ściągnij na telefon mobilną aplikację „Kiedy przyjedzie”  
i sprawdź nie tylko czas, ale również najszybszą i najkrótszą drogę, jaką musisz pokonać, by dotrzeć do celu

Zainstaluj aplikację „Kiedy przyjedzie” 
i bądź zawsze na czas
Pasażerowie bełchatowskiego MZK mogą 
korzystać z innowacyjnej aplikacji mobil-
nej, dzięki której sprawdzą, ile czasu minie, 
zanim autobus dotrze na przystanek. Zoba-
czą też, ile minut będzie potrzebował kie-
rowca, by dotrzeć do każdego z przystan-
ków znajdujących się na trasie. Co ważne, 
aplikacja aktualizuje się co 15 minut i na 
bieżąco uwzględnia opóźnienia.

Opcji korzystania z aplikacji jest wie-
le. Możemy wybrać albo interesujący nas 
przystanek, albo linię. Wszystko zależy od 
tego, co chcemy sprawdzić. Wybierając np. 
konkretny przystanek, podejrzymy, które 
linie i w jakim czasie na nim się zatrzymu-
ją. Ponadto znajdziemy tu aktualny rozkład 
jazdy, także ten przystankowy, dowiemy 
się również, czy pojedziemy autobusem 
elektrycznym czy tradycyjnym.

To tylko niektóre z udogodnień „Kiedy 
przyjedzie”. Bełchatowianie mogą dokład-
nie zaplanować podróż miejską komuni-
kacją. W aplikacji znajduje się także mapa  
z zaznaczonymi przystankami MZK, obiek-
tami publicznymi, takimi jak: hotele, ko-
ścioły, szkoły i zabytki. Dzięki sygnałowi 
GPS mogą określić swoje aktualne poło-
żenie i w prosty sposób znaleźć najbliższy 
przystanek oraz dowiedzieć się, jaką linią 
będzie można najszybciej dojechać w wy-

brane miejsce i ile czasu przejazd do punk-
tu docelowego potrwa. Pasażer otrzyma 
również informację, ile czasu będzie po-
trzebował, by dojść na wskazany lub naj-
bliższy przystanek autobusowy. Pasażero-
wie korzystający z „Kiedy przyjedzie” mają 
też dostęp do bieżących komunikatów, np. 

o zmianie trasy emzetki.
By móc w pełni korzystać ze wszyst-

kich możliwości aplikacji, wystarczy pobrać 
ją na swój smartfon (w systemach Android 
oraz iOS) aplikację z internetowego sklepu 
Google Play lub App Store. Oczywiście, to 
nic nie kosztuje – program jest bezpłatny.

KZB

Gustaw (025924)

Super przyjazny, bardzo kon-
taktowy pięciolatek. Interesu-
je się wszystkim, co go otacza.  
Pięknie chodzi na smyczy, przychodzi 
na zawołanie, zachowuje czystość.  
Od lutego czeka na nowy, odpowie-
dzialny i kochający dom. Może teraz 
się uda i Gustaw znajdzie swojego 
człowieka? 

Ferduś (025903)

Jest bardzo przyjazny, towarzystki  
i skory do zabawy. Uwielbia kontakt 
z człowiekiem. Nie jest wybredny 
przy jedzeniu i zna obsługę kuwety. 
Ferduś, jak każdy kot, to indywidu-
alista i wie, dokąd zmierza, dlatego 
najlepszy dla niego będzie dom wy-
chodzący. 

Zaadoptuj zwierzaka SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, 97-400 Bełchatów, ul Zdzieszulicka,
tel./fax: (44) 633 38 77, tel. kom. 600 185 657, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl

Aplikacja „Kiedy przyjedzie" jest bezpłatna i łatwa w obsłudze
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Trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejskiej strategii elektromobilności do 2036 roku. Chodzi 
o zaplanowanie konkretnych działań mających na celu poprawę jakości życia w Bełchatowie oraz ochronę zdro-
wia mieszkańców. Strategia zakłada ograniczenie wydzielania zanieczyszczeń do powietrza z transportu drogo-
wego oraz emisji hałasu. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do 31 sierpnia

Elektromobilność – Twój głos jest ważny
Wspieranie rozwoju elektromobliności - to 
jedno z zadań samorządów wynikających  
z Ustawy o elektromobilności i paliwach al-
ternatywnych z 11 stycznia 2018 r.  Elek-
tromobilność zakłada korzystanie z pojaz-
dów posiadających elektryczne jednostki 
napędowe, takich jak: samochód, skuter, 
motocykl, rower, tramwaj, trolejbus, po-
ciąg czy autobus. Zalet tego typu środków 
komunikacji jest wiele - począwszy od 
znacznie niższych kosztów eksploatacji,  
a skończywszy na wyższym komforcie po-
dróżowania dzięki temu, że auto elektrycz-
ne pracuje dużo ciszej. Celem rozwoju 
elektromobilności jest przede wszystkim 
poprawa czystości powietrza oraz zmiana 
przyzwyczajeń transportowych mieszkań-
ców. Ma to wpłynąć na zdrowie, jakość 
życia oraz atrakcyjność turystyczną miasta. 
- Jest to dziedzina transportu o dużym po-
tencjale rozwoju i jednocześnie szansą do 

stymulacji różnych gałęzi gospodarki, nie 
tylko tej ogólnopolskiej, ale również tej lo-
kalnej. Troska o środowisko i walka ze smo-
giem to od lat jeden z głównych kierunków 
naszych działań. Dlatego sięgamy po kolej-
ne ekologiczne rozwiązania, jak chociaż-
by zakup sześciu ekologicznych emzetek,  
w tym trzech elektrycznych, darmową ko-
munikację miejską, budowę stacji ładowa-
nia pojazdów czy rozbudowę miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. Teraz rozpoczynamy pra-
ce nad miejską strategią elektromobilności 

– mówi prezydent Bełchatowa Mariola  
Czechowska.

Celem wspomnianej strategii jest 
zwiększenie udziału pojazdów zeroemi-
syjnych w ruchu miejskim. Chodzi też  
o wzrost świadomości mieszkańców, wy-
korzystywanie alternatywnych dla pojaz-
dów spalinowych środków transportu oraz 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hała-

su. Kluczowe dla rzetelnego opracowania 
dokumentu „Strategii Rozwoju Elektro-
mobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 
2020-2036” i zaplanowania optymalnych 
rozwiązań jest poznanie preferencji miesz-
kańców w tym zakresie.

Dlatego też miasto prowadzi konsul-
tacje społeczne w sprawie wspomnianej 
strategii. Wszyscy  bełchatowianie mogą 
zgłaszać swoje opinie i uwagi za pomocą 
formularza konsultacyjnego dostępnego 
na stronie belchatow.pl. Arkusz należy 
wypełnić i złożyć jego papierową wersję  
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Ko-
ściuszki 1 lub przesłać go drogą elektro-
niczną na adres wrm@um.belchatow.pl. 
W tytule maila należy napisać „ELEKTRO-
MOBILNOŚĆ”. Konsultacje potrwają do  
31 sierpnia 2020 roku.

AP



Jak co roku w lipcu i sierpniu miejskie placówki oświatowe przygotowują się do kolejnego roku szkolnego.  
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach dobiegają końca. Odbyła się już także coroczna kontrola terenów 
przyszkolnych

Szkoły i przedszkola gotowe na nowy rok
Na pierwszy dzwonek w Bełchatowie cze-
ka blisko 5 tys. uczniów z miejskich pod-
stawówek i ponad 400 licealistów z III LO 
im. A. Mickiewicza. Zgodnie z zapowiedzią 
MEN od 1 września nauczanie ma być pro-
wadzone metodą tradycyjną.

- Przygotowując się do tego, nasze 
placówki działają dwutorowo - po pierw-
sze drobne remonty i prace naprawcze, 
po drugie – dostosowanie pomieszczeń 
szkolnych do zasad reżimu sanitarne-
go – mówi Łukasz Politański, wicepre-
zydent miasta, odpowiedzialny m.in. za 
oświatę. - Wszystko po to, by zapewnić 
naszym podopiecznym bezpieczeństwo  
i jak najlepsze warunki do nauki oraz har-
monijnego rozwoju – dodaje wiceprezy-
dent Politański.

Malowanie ścian w klasach, na koryta-
rzach, w szatniach i toaletach, malowanie 
parapetów i osłon grzejnikowych, usuwa-
nie usterek elektrycznych czy hydraulicz-
nych, naprawa szkolnego sprzętu – to tylko 
część z robót prowadzonych w miejskich szko-
łach i przedszkolach w okresie wakacyjnym.

Najwięcej pracy było w tym roku  
w SP nr 8, gdzie m.in. w ramach projektu 
WFOŚiGW utworzona została ekopracow-
nia. Dodajmy, że podobne sale powstały 
także w SP nr 3 i SP nr 4. Ponadto prace 
prowadzone były również na zewnątrz. 
Mowa o naprawie ogrodzenia, nawierzch-

ni na boisku szkolnym przełożeniu kostki 
brukowej wokół budynku. Sporo działo 
się też w ZSP nr 9. Przebudowana zo-
stała sala, w której od września działał 
będzie dodatkowy oddział przedszkol-
ny, wymieniona została również stolar-
ka drzwiowa w bloku sportowym przy  
ul. Edwardów 5. Z kolei w IPS nr 3 powsta-
ły dwa gabinety do pracy indywidualnej, 
zmodernizowana została instalacja elek-
tryczna w bloku żywieniowym, zamonto-
wano także elektroniczny system kontroli 
dostępu do drzwi głównych.

W związku z koniecznością wprowa-
dzenia nowych zasad bezpieczeństwa sa-
nitarnego z sal lekcyjnych musiały zostać 
usunięte m.in. firanki i inne przedmioty, 

które trudno byłoby zdezynfekować. Mia-
sto już przekazało  szkołom i przedszko-
lom środki ochrony osobistej, w tym maski  
i przyłbice, a także płyny do dezynfekcji 
dłoni oraz środki do odkażania powierzchni.  

Bezpiecznie jest nie tylko w salach i na 
korytarzach, ale również w okolicach pla-
cówek. Dowodzą tego wyniki corocznej 
kontroli, którą wspólnie przeprowadzili 
pracownicy magistratu, strażnicy miejscy  
i policja. Sprawdzali oni m.in. plany ewaku-
acji, czy poręcze schodów oraz ogrodzenia 
nie są uszkodzone, a także czy wyjścia ze 
szkół i przejścia na przyległych ulicach są 
prawidłowo oznakowane.

KZB

Darmowe podręczniki trafią do uczniów podstawówek
Czwarty rok z rzędu rodzice dzieci w wieku 
7-15 lat nie będą kupować podręczników. 
Książki i ćwiczenia ich pociechy otrzymają 
w szkole. Pieniądze na ten cel miasto już 
przekazało do placówek. W tym roku było 
to w sumie 527 tys. 476 złotych.

- To, jak wysoką dotację na ten cel do-
stajemy, zależy m.in. od liczby uczniów. 
Dlatego zanim przygotowaliśmy wniosek 
do Kuratorium Oświaty, konsultowaliśmy 
się z dyrektorami naszych placówek – 
mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału 

Oświaty w bełchatowskim magistracie.
Nowe podręczniki dla poszczegól-

nych roczników kupowane są co trzy lata.  
W roku szkolnym 2020/2021 nowe wyda-
nia trafią do uczniów klas I, IV i VII. Z kolei 
ćwiczeniówki należą się każdemu uczniowi 
szkoły podstawowej.

Wśród darmowych książek są te do 
przedmiotów obowiązkowych. Dotacja 
nie obejmuje, np. religii, etyki i wychowa-
nia do życia w rodzinie. Te książki rodzice 
będą musieli kupić sami, podobnie jak te 
do drugiego języka obcego czy też do zajęć 

kompensacyjnych.
Miasto ubiega się także o blisko  

30 tys. zł dotacji na wsparcie kształcenia 
bełchatowskich uczniów z niepełnospraw-
nościami. Pieniądze pochodzące z rządo-
wego programu można będzie przeznaczyć 
na zakup podręczników, materiałów edu-
kacyjnych i ćwiczeniowych. Taka pomoc 
trafić może do ponad 80 uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Termin składania 
wniosków przez rodziców lub opiekunów 
mija 8 września.

KZB

Kontrole bezpieczeństwa okolic szkół i przedszkoli odbywają się każdego roku
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Kulturalna jesień w Bełchatowie
Jesień 2020 w naszym mieście zapowiada się bardzo cieka-
wie. Już we wrześniu Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza na dziewiątą edycję „Narodowego Czytania”.  
W tym roku wybór padł na „Balladynę” Juliusza Słowackiego. 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wszystko dziać 
się będzie w sieci. Nagranie prezentowane będzie na biblio-
tecznym profilu facebookowym oraz You Tube. Wyświetlane 
będzie również w holu biblioteki przy ul. Kościuszki 9. – Za 
każdym razem staramy się, aby tę ogólnopolską akcję przy-
gotować w sposób niekonwencjonalny, trochę inny, ciekawy. 
Literackie słowo okraszone będzie muzyką i gestem. Chcemy  
w ten sposób nie tylko zachęcić naszych czytelników do udzia-
łu w akcji, ale również na szeroką skalę promować czytelnic-
two w Bełchatowie – mówi Magdalena Forusińska, dyrektor 
MiPBP w Bełchatowie. Kto w tym roku będzie czytał roman-
tyczną klasykę? Niech to pozostanie niespodzianką. Tradycyj-
nie też każdy, kto w najbliższym czasie odwiedzi bibliotekę  
i przyniesie własny egzemplarz tegorocznej lektury narodo-
wej, otrzyma specjalną pieczęć pamiątkową.

Tradycją w naszym mieście jest jesienny Festiwal Sztuki Jabł-
ka. Przed nami jego czwarta edycja. W tym roku podobnie jak 
wiele innych wydarzeń kulturalnych i ta impreza odbywać się 
będzie online. - Już 19 i 20 września zapraszamy wszystkich 
do śledzenia cyklu audycji audiowizualnych pn. „Jak ugryźć 
jabłko”. Od samego początku ideą festiwalu jest promocja lo-
kalnych artystów. To właśnie oni staną się bohaterami nagrań 
przygotowanych przez bełchatowskie Stowarzyszenie Młodzi 
dla Sztuki. To będą naprawdę ciekawe filmy – mówi wicepre-
zydent Bełchatowa Łukasz Politański. Niezmienne jest też to, 
że festiwal promować ma Bełchatów na arenie ogólnokrajo-
wej. Wszystkie produkcje festiwalowej telewizji kręcone będą 
tak, by pokazać jego piękno i wyjątkowość. Audycje udostęp-
nione będą profilach facebookowych festiwalu, miasta, a tak-
że na kanale YouTube.

Kulturalny wrzesień upłynie także pod znakiem fotografii. Sa-
mozwańczy artysta, fotograf  krajobrazu - tak o sobie mówi 
Remigiusz Marczak, którego prace już wkrótce będziemy 
mogli podziwiać w Galerii „Na piętrze” w PGE Giganty Mocy 
MCK Bełchatów. Wernisaż wystawy Polaka zakochanego  
w Szkocji i Północnej Walii zaplanowano na 4 września na godz. 
18:00. To jeszcze nie wszystko, co na jesień przygotowuje 
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. - W październiku 
do Bełchatowa dotrze z kolei wystawa Excelence FIAP Pol-
ska z 66 limitowanymi fotografiami o zróżnicowanej tematyce  
i technice wykonania - mówi Andrzej Juchniewicz, pezes BTF-
-u. Chwilę później swoje prace szerszemu gronu zaprezentują 
członkowie stowarzyszenia. 



Z okazji 90-lecia istnienia Skry Bełchatów klub przygotował niespodziankę dla kibiców. Mowa o jubileuszowym 
turnieju, w którym obok gospodarzy do walki stanęły trzy zespoły z czołówki Plus Ligi. W hali Energia zaprezen-
towany został też skład dziewięciokrotnych Mistrzów Polski

90 lat siatkarskich emocji, czyli jubileusz Skry
Rok 2020 jest wyjątkowy dla KPS Skra 
Bełchatów. Od dziewięciu dekad jego 
siatkarze walczą o najważniejsze w kraju, 
Europie i na świecie tytuły, dostarczając 
jednocześnie kibicom emocji na najwyż-
szym, sportowym poziomie. – Od samego 
początku Skra jest nierozerwalnie związa-
na z naszym miastem, wrosła w jego histo-
rię i serca kilku pokoleń bełchatowskich 
kibiców. Wszystkim siatkarzom, trenerom 
i władzom życzę kolejnych pięknych jubi-
leuszy i samych wygranych meczów, które 
potwierdzą silną pozycję klubu w całym 
siatkarskim  świecie – mówi prezydent 
Bełchatowa Mariola Czechowska. 

Ze względu na panującą epidemię ko-
ronawirusa obchody  90-lecia istnienia klu-
bu miały inną formę, niż pierwotnie plano-
wano. By jak najlepiej uczcić ten wyjątko-
wy w historii klubu moment, w hali Energia 
odbył się “Jubileuszowy turniej PGE Skry 
Bełchatów”, w którym udział wzięły silne 
ekipy z Ligi Mistrzów Świata: Grupa Azo-
ty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski 
Węgiel oraz Aluron CMC Zawiercie. Tur-
niej, w którym  siatkarze Skry zajęli drugie 
miejsce, a triumfowali zawodnicy ZAKSY, 

był też doskonałą okazją do prezentacji 
bełchatowskiej drużyny na nadchodzący 
sezon 2020/2021. Od 12 września żółto-
-czarne barwy reprezentować będą: ata-
kujący - Bartosz Filipiak, Dušan Petković; 
przyjmujący - Taylor Sander, Milan Katić, 
Milad Ebadipur, Mikołaj Sawicki; środkowi 
– Karol Kłos, Sebastian Adamczyk, Mate-

usz Bieniek, Norbert Huber; rozgrywają-
cy - Grzegorz Łomacz, Mihajlo Mitić; libe-
ro - Kacper Piechocki, Robert Milczarek.  
W walce o kolejne sukcesy i mistrzowskie 
tytuły poprowadzą ich Michał Mieszko 
Gogol i jego asystent Radosław Kolanek.               

AP

GKS Bełchatów gotowy na nowy sezon
Po zakończonej sukcesem walce o utrzy-
manie się w Fortuna 1. Lidze GKS Bełcha-
tów czeka kolejny trudny sezon. Stawka 
na zapleczu PKO BP Ekstraklasy stała się 
jeszcze mocniejsza niż w ubiegłym sezo-
nie, a Brunatni na starcie mają dwa ujemne 
punkty nałożone przez Komisję Odwoław-
czą PZPN. Władze klubu ze Sportowej za-
powiadają jednak, że są gotowi.  

W okienku transferowym wiosna/lato 
skład Brunatnych został mocno przebu-
dowany. Odeszło 12 piłkarzy, zaś kontrakt  
z GKS-em podpisało ośmiu nowych za-
wodników. Ostatecznie biało-zielono-
-czarne koszulki nosić będą: bramkarze 
– Paweł Lenarcik, Daniel Niźnik, Kewin 
Komar; obrońcy – Mateusz Szymorek, Se-
weryn Michalski, Bartłomiej Eizenchart, 

Mikołaj Grzelak, Arkadiusz Najemski, Piotr 
Skrobosiński, Mariusz Magiera, Bartłomiej 
Lisowski, Marcin Sierczyński; napastnicy – 
Patryk Winsztal, Damian Warnecki, Prze-
mysław Zdybowicz. Kontrakt przedłużył 
także szkoleniowiec Marcin Węglewski,  
a wspierać go będą Patryk Rachwał i Seba-
stian Łukiewicz.

W pierwszej kolejce GKS czeka mecz 
wyjazdowy. 29 sierpnia bełchatowianie 
zmierzą się Górnikiem Łęczna. Natomiast 
pierwszoligowa batalia na własnej mu-
rawie po raz pierwszy w nowym sezonie 
rozegrana zostanie 5 września. Wtedy  
w Bełchatowie zameldują się piłkarze Mie-
dzi Legnica.     
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W „Jubileuszowym turnieju PGE Skry Bełchatów" gospodarze zajęli drugie miejsce

GKS w tym sezoniezapowiada twardą walkę
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Kalendarium Bitwy Warszawskiej 1920

6 sierpnia - w Belwederze powstaje ogólna koncepcja rozegrania bitwy
8-12 sierpnia - trwają przygotowania do obrony, budowa umocnień, organizacja 
punktów poboru i szpitali polowych
11 sierpnia - oddziały sowieckie docierają do linii Wisły
12 sierpnia - dowództwo polskie przejmuje depeszę wroga o planowanej ofensywie 
na Warszawę, Sowieci atakują przedmieścia stolicy
13 sierpnia - zajęcie Radzymina przez bolszewików
14 sierpnia - ciąg dalszy walk o Radzymin
15 sierpnia - wojska polskie gen. L. Żeligowskiego odbijają Radzymin
16 sierpnia - kontrofensywa grupy manewrowej marszałka Piłsudskiego
17 sierpnia - polskie oddziały atakujące znad Wieprza rozbijają wojska sowieckie
18-25 sierpnia - odwrót oddziałów bolszewickich Michaiła Tuchaczewskiego.

WCZORAJ I DZIŚ

„Nogami i męstwem piechura polskiego musimy wygrać tę bitwę” tak brzmiał rozkaz operacyjny wydany tuż 
przed jedną z najważniejszych batalii w dziejach świata. Mowa oczywiście o Bitwie Warszawskiej. Od tych wy-
darzeń mija właśnie 100 lat

Bełchatowskie akcenty w Bitwie Warszawskiej
Niedługo trwała radość Polaków z odzy-
skanej w 1918 r. niepodległości. Wystar-
czyło zaledwie kilka miesięcy, by znów  
trzeba było chwycić za broń i walczyć  
o wolność, suwerenność ukochanej ojczy-
zny. Na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. 
bolszewickie wojska, dowodzone przez 
Michaiła Tuchaczewskiego, podeszły pod 
Warszawę. Zdobyć miasto, a następnie 
opanować całe terytorium Polski – taki był 
ich cel. Za nic mieli postanowienia traktatu 
wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Granice 
między państwami chcieli ustalać według 
własnego uznania. Wojna polsko-bolsze-
wicka była więc nieunikniona. 

W ciągu trzech lat zbrojnych i politycz-
nych działań szala zwycięstwa parokrotnie 
przechylała się na stronę bolszewików. 
Polacy z niepokojem nasłuchiwali wia-
domości z frontu. Docierały one również 
do Bełchatowa. „Gdy nadeszły pamiętne 
dni sierpnia 1920 roku, a zagrożenie ze 
strony wojsk bolszewickich stawało się 
coraz silniejsze – w kościołach Bełchato-
wa – zarówno w katolickim, ewangelickim 
i świątyni żydowskiej bez przerwy trwały 
modły, a nierzadko ludzie klękali na ulicach” 
(„Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach,  
cz. I, s. 35).

Dopiero Bitwa Warszawska przynio-
sła wyczekiwane zwycięstwo. A ponieważ 
łatwo nie było, szybko zaczęto mówić o 
Cudzie nad Wisłą. Tak naprawdę jednak 
o wygranej Polaków zdecydowały prze-
myślane decyzje, umiejętność szybkiego 
reagowania, znakomita praca kryptologów, 
działania wywiadowcze, ale nade wszyst-
ko ogrom zaangażowania przywódców  
i żołnierzy. Marszałek  J. Piłsudski, nota 
bene pierwszy Honorowy Obywatel Beł-
chatowa, szef Sztabu Generalnego WP  
T. Rozwadowski, generałowie W. Sikorski,  
J. Haller, E. Rydz-Śmigły, F. Latnik - to m.in. 
oni w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku po-
prowadzili do boju około 123 tys. polskich 
żołnierzy. Wśród nich był także dziedzic  
z Bełchatowa Stefan Hellwig, świeżo upie-
czony mąż Anieli Hellwig (z domu Piętki). 
Młodzi na krótko przed bitwą wyjechali do 
stolicy – on jako ochotnik, żołnierz batalionu 

marszowego 2. pułku piechoty Legionów, 
ona jako sanitariuszka. „Synu, Polska jest  
w potrzebie” – miała powiedzieć matka 
Stefana na pożegnanie. Nigdy więcej już 
się nie spotkali. Zmasakrowane ciało żoł-
nierza odnaleziono w Trzeszczanach pod 
Hrubieszowem. Zginął 2 września. Kilka-
naście dni później odeszła również Nelly, 
która nie mogła żyć bez ukochanego męża.

Gdy do miasta wjeżdżał kondukt, roz-
dzwoniły się dzwony kościołów, zawyły 
syreny fabryk. Na ulicach stali pogrążeni  

w żalu mieszkańcy różnych stanów i wy-
znań. Przy trumnach wartę pełnili żołnierze, 
strażacy i gimnazjaliści. Ciała małżonków zło-
żono do grobu w dworskim parku.

Śmierć Hellwigów, podobnie jak  
4,5 tys. innych polskich żołnierzy nie po-
szła na marne. Bitwa na przedpolach War-
szawy zadecydowała o zachowaniu przez 
Polskę niepodległości, a Europę uchroniła 
przed bolszewicką rewolucją. 

KZB

Stefan i Nelly Hellwigowie
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