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Tegoroczni ósmoklasiści mają już za sobą egzaminacyjny maraton. Sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki poznają na początku lipca. Trzymamy kciuki, by dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Święto Patrona Miasta

Dołącz do pszczelego projektu

Spisz się przez internet

W czerwcu świętować będziemy Dzień
Patrona Miasta –
św. Jana Pawła II.
Uroczystości zaplanowane są na niedzielę,
20 czerwca. W parafii
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawiona zostanie
msza św. w intencji mieszkańców. Wcześniej
bełchatowianie złożą kwiaty pod pomnikiem
papieża.

Spotkanie z pszczelarzem,
warsztaty
robienia
poidełek
dla owadów i świec
z pszczelego wosku
– to cześć bezpłatnych atrakcji, jakie
czekają na uczestników ekologicznego
projektu „Mali giganci – dzicy zapylacze
w miastach”. Zapisy wciąż trwają. Na zgłoszenia rodziców wraz z dziećmi MCK czeka
do 30 maja.

Trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
realizowany
przez
Główny Urząd Statystyczny. Udział w
nim jest obowiązkowy, czyli spisać musi
się każdy. Jak to zrobić? Przez internet – wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i uzupełnić
wymagane dane. Termin samospisu upływa
30 września.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,

ruszyła budowa nowej fabryki w bełchatowskiej strefie przemysłowej. Inwestor –
DS Smith chce rozpocząć produkcję swoich proekologicznych opakowań z tektury już
w pierwszym kwartale 2022 roku. To dobra wiadomość dla wszystkich bełchatowian.
Firma planuje bowiem zatrudnić ponad 200 osób. Kolejnych 100 ma znaleźć pracę
w zakładach, które będą z nią współpracować. To także ważny impuls dla miasta, ale
też samej strefy przemysłowej. Jestem przekonana, że tak duży i poważny inwestor,
jakim jest DS Smith, będzie zachętą dla innych przedsiębiorców do ulokowania swoich
biznesów właśnie w Bełchatowie. Mam świadomość, że miejskie tereny przemysłowe
nie są na tyle duże, aby wybudować tu wiele zakładów. Dlatego szukam kolejnych lokalizacji, gdzie takie strefy
inwestycyjne mogłyby powstać.
Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej epidemią wracamy do plenerowych spotkań kulturalnych. Za nami
„Majówka na Wolności”, którą zorganizowaliśmy po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, bowiem widać było,
że przypadła ona Państwu do gustu. Kolejne plenerowe wydarzenie już 30 maja. Tym razem zapraszamy do parku
przy Muzeum Regionalnym, gdzie odbędzie się coroczny Festiwal Re:Aktor. Atrakcji nie zabraknie – zarówno dla dzieci,
jaki i całych rodzin.

Bełchatów wśród miast najlepszych do życia
W rankingu miast najlepszych do życia
i liczących od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców Bełchatów uplasował się na
pierwszym miejscu. Zestawienie miast na
podstawie 7 kryteriów opartych na danych
GUS, przygotował i opublikował w jednym ze swoich majowych wydań tygodnik
Newsweek.
Miasta oceniane były na podstawie:
bezpieczeństwo, wykrywalność przestępstw, stopa bezrobocia, zdrowie, zanieczyszczenie powietrza, średnie wynagrodzenie brutto mieszkańców oraz dochody
samorządu. Dane pochodziły z dostępnych
informacji Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie pod uwagę brany był 2019 r., Bełchatów oceniony został m.in. pod względem bezpieczeństwa, czy stopy bezrobocia
czyli czas przed pandemią. W każdej z tych
kategorii można było otrzymać do 10 pkt. się bezpiecznie, bezrobocie jest niskie, – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
Bełchatów, który wygrał wśród mniejszych a przeciętne wynagrodzenia mieszkańWśród miast do 100 tys. mieszkańców
miast, najwięcej punktów (9) otrzymał za
ców stosunkowo wysokie – mówi Dariusz na drugim i trzecim miejscu znalazły się
bezpieczeństwo i wykrywalność przeSiedlce i Lubin. W kategorii miast powyżej
Matyśkiewicz wiceprezydent Bełchatowa.
stępstw (8).
100 tys. mieszkańców najwyżej oceniono
- Ten ranking pokazuje, że Bełcha- – Cieszę się, że to, co miasto oferuje miesz- Warszawę, Kraków i Lublin.
tów jest miastem, w którym można czuć kańcom, zostało docenione przez tygodnik
KR
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To już pewne. Dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej, Bełchatów został włączony do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Oznacza to, że miasto będzie mogło aplikować o kolejne unijne dotacje i dofinansowania
do planowanych inwestycji

Bełchatów z szansą na kolejne dotacje
W pierwotnej wersji Strategii Województwa Łódzkiego 2030, czyli najważniejszym dokumencie określającym działania
samorządu na najbliższą dekadę, na liście
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych nie
uwzględniono Bełchatowa. Mogło to
skutkować wykluczeniem naszego miasta
z unijnego wsparcia. Dlatego też w ramach
konsultacji społecznych prezydent Mariola Czechowska zgłosiła kilka wniosków,
w tym również ten o wpisanie Bełchatowa
do MOF-ów. Zaproponowane poprawki
do dokumentu zostały zaakceptowane
przez władze województwa i uwzględnione w nowym planie rozwoju łódzkiego na
nadchodzące 10 lat lat. Do strategii dopisano nowy Miejski Obszar Funkcjonalny
(MOF) Bełchatów – Piotrków Trybunalski
– Radomsko. – To szansa, aby Bełchatów
wpisał się w Sprawiedliwą Transformację
i mógł pozyskiwać środki na łagodzenie
skutków odejścia od energetyki węglo- Bełchatów, Piotrków Trybunalski i Radomsko to nowy Miejski Obszar Funkcjonalny
wej. To także pewność, że do Bełchatowa
popłyną środki unijne właśnie na ten cel. kiej właśnie działania prezydent Mariola Dlatego zapraszam do rozmów na temat
Dzięki nim będziemy mogli w najbliższych Czechowska zaprosiła prezydentów Piotr- kierunków i celów, do jakich chcielibyśmy
latach w pełni wykorzystać potencjał na- kowa Trybunalskiego i Radomska. – Wpi- razem zmierzać, a także w jaki sposób je
szego miasta – mówi wiceprezydent Beł- sanie naszych miast na listę Miejskich Ob- osiągnąć. Jestem przekonana, że tylko łąszarów Funkcjonalnych to gwarancja, że cząc siły możemy być skuteczni w walce
chatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Strategia
Rozwoju
Województwa popłyną do nich dodatkowe unijne środki, o przyszłość naszych miast i ich mieszkańŁódzkiego, którą na początku maja uchwa- które pozwolą złagodzić skutki odejścia ców – czytamy w zaproszeniu prezydent
lił Sejmik, to punkt wyjścia do szerokiej od energetyki opartej na węglu. By tak Czechowskiej.
AP
współpracy między samorządami. I do ta- się stało potrzebne są wspólne działania.

Wschodnia obwodnica zgodnie z planem
Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa. By
prace mogły ruszyć pełną parą, konieczne
jest uzyskanie tzw. decyzji ZRID, która
zatwierdza podziały nieruchomości oraz
określa działki, jakie na mocy prawa przejdą na własność Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że od 2009 roku, kiedy rozpoczęło
się pozyskiwanie terenów, przejętych zostało ok. 80 proc. gruntów. Pozostałe 20
proc. zostanie przejęte po uzyskaniu decyzji ZRID - jak zapewnia Zarząd Dróg Wo-
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jewódzkich, ma to nastąpić w najbliższych
miesiącach.
Po uzyskaniu decyzji ZRID-owskiej zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Pierwszy etap prac, przy budowie
liczącej ok. 8 km wschodniej obwodnicy
naszego miasta, rozpocznie się od strony południowej, tj. ronda na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską
w Grocholicach do ronda na skrzyżowaniu
z ulicą Czyżewskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował, by po jego wybudowaniu, do czasu zakończenia całego

projektu budowy obwodnicy wschodniej,
miasto przejęło zarząd nad tym odcinkiem.
Dzięki temu, jeszcze przed oddaniem całej
obwodnicy wschodniej z tego fragmentu
już mogliby korzystać kierowcy. Kolejny
etap prac rozpocznie się w 2022 roku, od
ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie do węzła
w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną. Zgodnie z planem budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa
powinna zakończyć się w 2023 roku.
AP
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Remont Kwiatowej stał się faktem. W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu prac, fragment ulicy od skrzyżowania z 1 Maja do wjazdu w ul. Witosa został czasowo zamknięty. Na czas robót w tym rejonie miasta obowiązuje zmieniona organizacja ruchu

Ruszyła ważna inwestycja w mieście
Jedna z największych w tym roku i najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji drogowych właśnie ruszyła.
Mowa o remoncie ulicy Kwiatowej. –Prace będziemy prowadzić etapowo. Chodzi
o to, by uciążliwości związane z przebudową były jak najmniej i jak najkrócej
odczuwane przez kierowców i mieszkańców osiedli Wolność i 1000-lecia. Harmonogram przewiduje zakończenie robót
w 2022 roku, zależy nam jednak, aby ta
ważna z punktu komunikacji w mieście
droga była wyremontowana w ciągu kilku
najbliższych miesięcy – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Pierwszy etap ma potrwać około
dwóch miesięcy. Wykonawca wyfrezował
Wszystkie prace związane z remontem ulicy Kwiatowej kosztować będą 5,5 mln zł
już starą nawierzchnię asfaltową. Następnie zajmie się wykonaniem instalacji wod- wość samej Kwiatowej.
ny został na plac Wolności (przy aptece),
nej, sanitarnej i deszczowej, a także sieci
W związku z trwającymi robotami, za- a przystanek Kwiatowa/Osiedle 1000-lewodociągowej, ciepłowniczej oraz elektro- mknięty został fragmentu Kwiatowej od cia - na Plac Wolności (przy parku).
energetycznej. Później przyjdzie czas na skrzyżowania z 1 Maja do wjazdu w ul.
Wszystkie informacje na temat oboroboty stricte drogowe, czyli utwardzenie Witosa (od strony Wybickiego). Ponadto
wiązującej organizacji ruchu w tym rejopodłoża, położenie nowej nawierzchni, jednokierunkowa wcześniej ulica Leśniewnie miasta są na bieżąco aktualizowane
budowę chodników oraz ciągu pieszo- skiego-Orlika jest dwukierunkowa, z tym,
-rowerowego, a także nowego oświetle- że kierowcy jadący od strony Dąbrowskie- na belchatow.pl. Wprowadzane zmiany
nia. Ponadto przebudowana zostanie sy- go muszą ustąpić pierwszeństwa tym wy- w kursowaniu autobusów komunikacji
gnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. jeżdżającym z osiedli. Wprowadzenie tym- miejskiej sprawdzać można na stronie
1 Maja, a na samej krzyżówce wybudo- czasowej organizacji ruchu spowodowało Miejskiego Zakładu Komunikacji mzk.belwany zostanie prawoskręt, co zgodnie także zmiany w kursowaniu emzetek. Przy- chatow.pl.
AP
z założeniami ma zwiększyć przepusto- stanek Kwiatowa/Megawat - przeniesio-

Al. Wyszyńskiego będzie mieć nową nawierzchnię
Dobra wiadomość dla kierowców. Aleja
Wyszyńskiego – pomiędzy rondami Solidarności i Strzelców Poleskich – zyska
nową nawierzchnię. Miasto ogłosiło już
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę
zadania.
Al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego dotychczas była drogą powiatową. Na marcowej sesji miejscy radni zdecydowali, że
magistrat przejmie ją w swój zarząd od
bełchatowskiego starostwa. Dzięki temu
samorządy mogły zawrzeć porozumienie,
na mocy którego to miasto przy wsparciu

finansowym powiatu ogłosi przetarg i wykona nową nakładkę nawierzchni na wspomnianym wcześniej odcinku Wyszyńskiego.
Szacowany koszt zadana to 400 tys. zł.
Z miejskiego budżetu ma być przekazanych 300 tys. zł, ze starostwa 100 tys. zł.
– Zależy nam, aby remont al. Wyszyńskiego
ruszył w okresie wakacyjnym. W tym czasie ruch w tej okolicy jest zdecydowanie
mniejszy. Roboty nie powinny więc być tak
bardzo uciążliwe dla kierowców – tłumaczy wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Szykuje się remont części al. Wyszyńskiego
ADA
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Prace, jakie w ramach projektu „Zielone Grocholice” prowadzone są m.in. w parku im. Markiewicza, nabierają
tempa. Zakończenie wszystkich robót, także na skwerze przy ul. Tkackiej i w Rynku Grocholskim, prac planowane
jest na koniec września

Realizujemy „Zielone Grocholice”
Głównym założeniem zwycięskiego projektu ostatniej edycji bełchatowskiego
budżetu obywatelskiego było uporządkowanie i rewitalizacja zielonych terenów
w Grocholicach. Całość obejmie nowe
zagospodarowanie terenów w trzech lokalizacjach: parku im. Józefa Markiewicza,
skwerze przy ul. Tkackiej oraz skwerze
w Rynku Grocholskim.
W pierwszej z nich trwają obecnie
prace związane z położeniem nowej
instalacji elektrycznej, budową oświetlenia oraz odnowieniem istniejących
alejek. W miejscu starej altanki pojawi
się zadaszona scena, w głębi zaś powstaną mała siłownia zewnętrzna z kilkoma
urządzeniami oraz plac do kalisteniki. To
jednak nie wszystko. Odnowione zostanie również ogrodzenie z przęseł metalowych, zamontowane będą również
elementy małej architektury, czyli ławki
i kosze na śmieci.
W ramach „Zielonych Grocholic” nowe
oblicze zyska także skwer przy ul. Tkackiej.
Zgodnie z projektem w miejscu tym pojawią się urządzenia zabawowe dla małych
i starszych dzieci, nowe ławki i tablice
o treści ekologicznej. Dodatkowo odno-

Na obywatelski projekt „Zielone Grocholice" swój głos oddało 683 mieszkańców
wiona zostanie pobliska kładka, zamonto- 1,3 mln zł, a na ich realizację miasto pozywane będą również stojaki na rowery.
skało dofinansowanie z Wojewódzkiego
Trzecia część tego dużego projektu
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoobejmie natomiast skwer w Rynku Grocholskim. Oświetlenie zostanie częściowo darki Wodnej. Mowa o blisko 790 tys. zł.
zmodernizowane, teren po byłym basenie Zakończenie wszystkich prac związanych
strażackim będzie uporządkowany. W plaz „Zielonymi Grocholicami” planowane jest
nach są także nasadzenia oraz odnowienie
na koniec września.
ławek i koszy na śmieci.
AP
Całość kosztować będą nieco ponad

Trwa coroczny przegląd miejskich placów zabaw
Co roku przed sezonem letnim miasto
przeprowadza akcję wymiany piasku
w 23 piaskownicach na miejskich placach
zabaw oraz na tzw. polach piaskowych.
W przypadku tych wolno stojących, porządkowany jest także teren w obrębie 0,5 –
1 m.   Chodzi o to, by utrzymać piaskownice w jak najlepszym stanie higieniczno-sanitarnym. Piasek, jaki jest nasypywany,
posiada atest, tzn. jest bezpieczny dla maluchów – nie pyli się i nie ma w nim kamyków. Prace, za które odpowiedzialne jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, kosztować będą 33 tys. zł. Co ważne,
w kolejnych miesiącach ilość piasku oraz Naprawy placów prowadzone są na bieżąco
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jego stan będzie na bieżąco monitorowany.
Jednocześnie trwa przegląd wszystkich miejskich placów zabaw. Sprawdzany jest m.in. stan urządzeń i małej architektury. Wszystko po to, by zabawa na 42
miejskich placach była bezpieczna. Poza
naturalnym zużyciem zamontowanego na
placach sprzętu, bolączką są także częste
akty wandalizmu. Mowa m.in. o niszczeniu
ogrodzeń czy siedzisk do huśtawek, ale
nie tylko – zdarzają się bowiem także kradzieże mniejszych urządzeń zabawowych.
Wszystko to powoduje, że konieczne są
naprawy, wymiany konkretnych elementów, a nawet uzupełnianie braków. Prace
naprawcze prowadzone są przez cały rok.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

WYDARZENIA

W Bełchatowie zlokalizowane są dwa punkty szczepień powszechnych. Pierwszy z nich przy ul. Energetyków,
drugi przy ul. Częstochowskiej. Mieszkańcy, którzy chcą się zaszczepić, w trakcie rejestracji mogą wybierać
właśnie te lokalizacje

Szczepienia w punktach powszechnych
By przyspieszyć akcję szczepień przeciw
Covid-19 rząd umożliwił samorządom
tworzenie specjalnych punktów, gdzie
będą one realizowane. Bełchatów takie
miejsca ma dwa. Pierwszy z nich swoją
siedzibę ma w Cafe Senior Raj (Punkt Informacji Prozdrowotnej) przy ul Energetyków 6. Jego przygotowaniem zajęło się
miasto. Mowa o udostępnieniu lokalu, jego
wyposażeniu m.in. w lodówkę i specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji, a także
zapewnienieniu odpowiedniej organizacji.
Za realizację samych szczepień i rejestrację
odpowiedzialny jest zaś jeden z bełchatowskich podmiotów medycznych.
– Wybierając miejsce na punkt braliśmy
pod uwagę, aby było one dogodne zarówno dla seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. W pobliżu są przystanki autobuso- Tylko w Cafe Senior Raj dziennie szczepionych jest blisko 200 osób
we, będzie więc łatwo do niego dotrzeć
– mówi prezydent Mariola Czechowska. cić do normalności, której chyba każdy z nas wywiadu i mieć zgodę opiekuna. DokuMiasto podkreśla, że uruchomienie punktu oczekuje – dodaje prezydent Czechowska.
ment można wypełnić w domu (do pobrania
szczepień powszechnych przy ul. EnergeZa przygotowanie drugiego z bełcha- z gov.pl). Wcześniej uzupełniony i podpisatyków możliwe było dzięki współpracy ze towskich punktów szczepień powszechny kwestionariusz wraz ze zgodą, to brak
starostwem, wojewodą łódzkim, podmionych – przy ul. Częstochowskiej 37 (Nie- konieczności obecności rodzica podczas
tem medycznym - Insulą, a także Regionalpubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej szczepienia.
nym Towarzystwem Społeczno – KulturalREMED) odpowiedzialne było starostwo
Jak
się
zapisać?
Zarejestrować
nym ERSKA, które na co dzień odpowiada
powiatowe. Działa on od poniedziałku do się można dzwoniąc na infolinię Naza prowadzenie Cafe Senior Raj. - Wszystpiątku w godz. 8:00-15:00.
rodowego Programu Szczepień pod
kim nam zależy, aby to miejsce bardzo
Na szczepienie przeciw Covid-19 mogą nr 989, poprzez e-rejestrację na pacjent.
dobrze funkcjonowało i z jak największą
korzyścią dla naszych mieszkańców. Nie ma się już rejestrować wszyscy powyżej gov.pl lub wysyłając sms o treści: Szczepibowiem wątpliwości, że dzięki masowym 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie mu- mySie na nr 880 333 333.
szczepieniom będziemy mogli wszyscy wró- szą wypełnić kwestionariusz wstępnego
ADA

Zadbaj o swoje zdrowie! Zrób mammografię
Bełchatów jest jednym z miast, do któ- przez dwa ostatnie lata nie miały wykona- stronie medica.org.pl. W trakcie rejestrarych systematycznie przyjeżdża mammo- nej mammografii w ramach NFZ-u. Chyba, cji należy podać nr PESEL. Zapisy nie są
bus. Najbliższa jego wizyta zaplanowana że otrzymały pisemne wskazanie do po- jednak koniczne. Każda pani spełniająca
jest na 5 czerwca. To kolejna szansa dla wtórzenia badania po 12 miesiącach. Jeśli warunki udziału w programie zostanie bopań w wieku 50-69 lat na bezpłatne ba- z mammobusu chciałyby skorzystać osoby wiem przyjęta.
Jeśli ten termin ci nie pasuje – możesz
danie mammograficzne. Niepotrzebne spoza wskazanej grupy, jest taka możliskorzystać z innego. Pełny harmonogram
jest skierowanie, wystarczy się zapisać wość. Wtedy jednak trzeba za mammoprzyjazdów mammobusu dostępny jest na
i przyjść. Darmowa mammografia skiero- grafię zapłacić. By uniknąć kolejek, lepiej miejskiej stronie belchatow.pl w zakładce
wana jest do kobiet, które są ubezpieczone, się wcześniej zapisać pod nr tel. 42 254 64 „dla mieszkańca – zdrowie”.
nie leczą się obecnie z powodu raka piersi i 10 lub 517 544 044 lub elektronicznie na
ADA
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Bełchatowianka pani Marianna Rydelin świętowała setne urodziny. Jak sama mówi: jej receptą na tak długie życie
są mądrość, miłość i radość. Jubilatce najlepsze życzenia i gratulacje przekazała prezydent Mariola Czechowska

Pani Marianna świętuje setne urodziny
Pani Marianna Rydelin urodziła się 4 maja śla synowa. Syn jubilatki dodaje: - Siostra
1921 roku. Dziś, pomimo swojego sędzi- mamy zmarła zaledwie 4 miesiące przed
wego wieku, jest w dobrej formie, a hu- setnymi urodzinami, dwóch jej braci ma
mor dopisuje jej każdego dnia. Nadal sama dziś ponad 80 lat. Mamy dobre geny, wiele
czyta i jeśli siły pozwalają wciąż pomaga osób z naszej rodziny długo żyje – powiew kuchni. Jeszcze do niedawna szydeł- dział pan Kazimierz.
kowała, najbardziej lubiła dziergać ciepłe
Pani Marianna pytana o receptę
skarpety. Jak podkreśla, oprócz dobrego na długowieczność odpowiada, że znaczesamopoczucia niczego więcej jej nie po- nie mają mądrość, miłość i radość. – Rozsątrzeba. – Wszystko mam. Proszę tylko dek jest najważniejszy, jak człowiek kieruje
o zdrowie, ono jest najważniejsze – powie- się w życiu mądrością, to idzie dobrą drogą
działa pani Marianna. Podczas rozmowy – podkreślała Jubilatka. Synowa pani Mastulatka wspominała chwile ze swojego rianny dodaje, że wpływ na to, jaki wiek
życia, m.in. ślub i wesele, pracę – najpierw osiągnęła jej teściowa z pewnością ma też
na roli, później w hucie szkła oraz czas, jej tryb życia. – Mama nie pali, nie pije alkiedy poważnie chorowała. Pani Marianna koholu, trzyma się też diety. Je oszczędnie
doczekała się pięciorga dzieci, z jednym ze i z umiarem – podkreśla synowa.
swoich synów – od blisko 30 lat – mieszka
Gratulacje i życzenia stulatce przesłał
właśnie w Bełchatowie.  
Prezes Rady Ministrów Mateusz MoraSynowa pani Marianny zwraca uwa- wiecki. List z wyrazami uznania przekagę, że jej teściowa ma dobre geny. – Tata zała pani Mariannie także prezydent Bełteściowej przeżył 84 lata, dziadek 85 lat, chatowa Mariola Czechowska. - 100 lat
jedna z ciotek zaś prawie sto lat – podkre- życia to piękny wiek, niewielu z nas ma
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szczęście doczekać się tak zacnych urodzin. To nagroda za siłę charakteru i hart
ducha. Dlatego myślę o Pani z ogromnym
wzruszeniem, szacunkiem i radością, że
doświadczasz – Dostojna Jubilatko – tego
niezwykłego daru. Przez miniony wiek
wiele wytrwałaś i przeżyłaś, byłaś świadkiem przełomowych wydarzeń, na co dzień
patrzyłaś, jak zmienia się świat, ale też nasz
Bełchatów. Dzisiejsza rocznica jest więc
szczególnym świętem w Waszej rodzinie,
ale też naszej bełchatowskiej – napisała
w liście do pani Marianny prezydent Mariola Czechowska. - Proszę pamiętać, że
wciąż Pani potrzebujemy. Dlatego życzę
kolejnych lat w dobrym zdrowiu, chwil
przepełnionych radością, miłością, a także
pogodą ducha. Niech każdego dnia czuje Pani bliskość, serdeczność i tak cenne
wsparcie najbliższych – czytamy w liście
od prezydent Marioli Czechowskiej.
ADA

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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WYDARZENIA
Mieszkańcy spotkali się na „Majówce na Wolności”
Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią
koronawirusa, miasto wróciło do plenerowych wydarzeń
kulturalnych. „Majówka na Wolności”, która 23 maja odbyła
się w zrewitalizowanym parku na Placu Wolności, była jednym
z pierwszych takich spotkań. Dla mieszkańców była to okazja, aby na żywo posłuchać Miejskiej Orkiestry Dętej Bełchatów – Grocholice, a także miejskich stypendystów. Wśród nich:
Liliana Kopala, Władysław Gągała, Pola Gągała, Subito Band,
A’vista, a także Tatiana Kopala - finalistka The Voice Kids.
Kolejne plenerowe wydarzenie już w niedzielę, 30 maja.
Mowa o Festiwalu Re:Aktor, który w tym roku odbędzie
się w parku przy Muzeum Regionalnym. W godz. 14:0019:00 na całe rodziny czekać będzie siedem stref,
w których będzie można odkrywać, poznawać i doświadczać. Szczegóły na miejskiej stronie belchatow.pl.
ADA

Awanse, nagrody i życzenia dla bełchatowskich
strażaków
Bełchatowska strażacka brać świętowała. 4 maja, kiedy to właśnie przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, członkowie OSP
Bełchatów złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą
poległym, zmarłym i zasłużonym strażakom - ochotnikom. Nie zabrakło też tradycyjnego przejazdu wozów bojowych ulicami miasta. 21 maja odbył się natomiast apel w Komendzie Powiatowej
Straży Pożarnej. Był on okazją do wręczenia medali, odznaczeń
i awansów na wyższe stopnie służbowe. Za codzienną służbę w imieniu prezydent Marioli Czechowskiej podziękował
strażakom wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz: - Życzę Państwu tego, co najważniejsze: bezpiecznych służb, udanych
akcji i szczęśliwych powrotów. Niech odpowiedzialna, ale
jakże zaszczytna służba pożarnicza przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji, a opieka świętego Floriana niech zawsze
Was wspiera – powiedział wiceprezydent Matyśkiewicz.
ADA

Strażackie wozy i internetowe podchody w muzeach
Bełchatowskie placówki kultury 15 maja świętowały Europejską
Noc Muzeów. PGE Giganty Mocy przygotowały dla mieszkańców
internetowe podchody i questing z nagrodami. Jak przystało na
prawdziwą wyprawę po skarb, śmiałkowie podróżowali
w ciemnościach za tajemniczą postacią, by w gąszczu korytarzy i eksponatów znaleźć ukryte pytania. Ci, którzy poradzili
sobie z nimi najszybciej i najlepiej otrzymali upominki. Z kolei
Muzeum Regionalne zaprosiło na zwiedzanie ze strażą pożarną
w roli głównej. Można było zobaczyć wozy strażackie, sprzęt
gaśniczy, różnorodne kombinezony i hełmy. Nie brakowało też
okazji, aby porozmawiać z druhami z OSP Bełchatów czy wsiąść
do strażackiego samochodu. W budynku muzeum czekała natomiast wystawa poświęcona historii bełchatowskiej straży ogniowej, która w tym roku obchodzi 120 lecie swojego istnienia.
ADA
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Ruszyła budowa nowej fabryki w bełchatowskiej strefie przemysłowej. W czwartek, 6 maja, wbito pierwszą łopatę pod
opakowań z tektury w pierwszym kwartale 2022 r. Firma ma zapewnić 200 nowych miejsc pracy. Koszt przedsięwzięcia

Powstaje duża fabryka z nowymi miejscami p

Na prawie 13-hektarowej działce powstanie nowoczesna fabryka o powierzchni
37 tys. mkw. W nowym zakładzie będą
produkowane najwyższej jakości opakowania z tektury falistej m.in. ekspozycyjne, transportowe, dedykowane sprzedaży
e-commerce oraz przemysłowe. Wszystkie
produkty będą dopasowane do indywidualnych wymagań klientów. Będą one take
spełniać ambitne cele środowiskowe.
- Naszym celem jest zbudowanie jednej
z najnowocześniejszych fabryk opakowań
z tektury falistej w Europie – komentuje prezes DS Smith Polska Krzysztof Sadowski.
Co siódme opakowanie tekturowe
w Europie i co dziesiąte w Polsce produkowane jest przez DS Smith. Każdego dnia
z polskich fabryk wyjeżdża 3,5 miliona tekturowych opakowań. Wkrótce produkcja
ruszy i w Bełchatowie.
- Atutami tej lokalizacji są dogodne logistycznie położenie, właściwości terenu,
który spełnia oczekiwania inwestycyjne
oraz dobry dialog z władzami Bełchato- Prezydent Mariola Czechowska i przedstawiciele inwestora wbili pierwszą łopatę pod budowę fab
wa. Miasto jest dobrze skomunikowane
z polską siecią dróg krajowych i autostrad
- przyznaje prezes DS Smith Polska Krzysztof Sadowski. - Każda z firm otwierająca swój biznes w bełchatowskiej strefie
przemysłowej otrzymuje indywidualnego
opiekuna inwestycji. Jesteśmy otwarci na
sugestie i gotowi na współpracę z przedsiębiorcami, którzy biznesowo chcą związać się z Bełchatowem - mówi Mariola
Czechowska prezydent Bełchatowa.
Dla mieszkańców miasta i okolic to
szansa na pracę i rozwój w nowoczesnej
Tak będzie wyglądać siedziba fabryki DS Smith w Bełchatowie
i rozwijającej się firmie o światowym zasięgu. - Dla nas istotne jest to, że w Bełchatowie, w naszej strefie przemysłowej uruchomiona zostanie nowa fabryka, prowadzona
przez firmę o ugruntowanej pozycji biznesowej. Ważne dla nas są nowe miejsca pracy, a te zapewni DS Smith – podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Docelowo w Bełchatowie będzie pracowało ponad 200 osób. To jednak nie
wszystko bowiem kolejnych 100 znajdzie
pracę w firmach, które będą współpracowały z DS Smith. W fabryce będą poJuż nie
trzebne osoby o różnych kompetencjach Wyprodukowane w Bełchatowie opakowania trafią głównie na rynek woj. łódzkiego
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fot. DS Smith

d inwestycję. DS Smith chce rozpocząć produkcję proekologicznych
a szacowany jest na ok. 250 mln zł

pracy dla bełchatowian
DS Smith szuka specjalistów
Pracę w bełchatowskiej fabryce DS Smith
znaleźć może około 200 osób. Inwestor już
ogłosił nabór pracowników do kilku działów,
m.in. produkcji i obsługi maszyn, planowania
produkcji, utrzymania ruchu, jakości, projektowania opakowań, sprzedaży, obsługi klienta.

Poszukiwani są fachowcy:
● operator maszyn produkcyjnych,
● kierowca wózka widłowego,
● mistrz zmiany,
● mistrz utrzymania ruchu,
● specjalista ds. utrzymania ruchu,
● automatyk,
● mechanik,
● regionalny przedstawiciel handlowy,
● specjalista ds. obsługi klienta,
● specjalista ds. planowania produkcji,
● specjalista ds. kontroli jakości,
● konstruktor opakowań i technolog.
Osoby zainteresowane pracą w fabryce mogą
przesyłać swoje CV na adres: rekrutacja@dssmith.
com. Szczegółowe informacje na temat trwającej
rekrutacji oraz o aktualnych ofertach pracy znajdują
się na stronie dssmith.com/kariera oraz na popularnych portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniowych.
AP

fot. DS Smith

bryki

i doświadczeniu. - Zdecydowana większość pracowników rekrutowana będzie
w Bełchatowie. Będziemy poszukiwać zarówno do pracy w biurze, jak i produkcji.
Co ważne, nie oczekujemy doświadczenia
w pracy przy opakowaniach tekturowych.
Mamy dobrze rozwinięty system szkoleń,
więc nie będziemy wymagać specjalistycznej wiedzy – wyjaśnia prezes Sadowski.
- Cieszę się, że już niebawem kilkuset naszych mieszkańców podejmie pracę w dużej, międzynarodowej firmie – mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Proces rekrutacyjny już trwa. O tym,
w jaki sposób można aplikować piszemy
obok.
Przypomnijmy, że pierwotnie produkcja miała ruszyć w drugiej połowie 2020
roku. Ze względu jednak na wybuch epidemii koronawirusa i wydłużonym czasie
uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, trwało to dłużej.
KR/AP

ebawem ruszy nabór pracowników m.in. na linie produkcyjne fabryki
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Plany inwestycyjne Spółki „WOD.-KAN.”
na 2021 rok
W planowaniu zadań inwestycyjnych na
kolejne lata Spółka kieruje się przede
wszystkim zasadą celowości i opłacalności
budowy nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w danym rejonie miasta
(mając na uwadze uwarunkowania prawne
i własnościowe) a także troskę o utrzymanie w dobrym stanie technicznym eksploatowanych już urządzeń, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego
systemu sieci.
W odpowiedzi na potrzeby Bełchatowian budujących domy jednorodzinne
Spółka zaplanowała wykonanie nowych
odcinków sieci wodociągowej w rejonie
ulic: Laury, Jasińskiego i Frątczak oraz projektowanej drogi przy ulicy Modrej. Na
początek zostaną zamówione projekty
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a następnie budowa ok. 300 mb. nowego
wodociągu.
W planie jest również modernizacja
wodociągu przy ul. Sportowej, o długości
ok. 365 mb. Celem inwestycji jest eliminacja wysokiej awaryjności sieci, co przełoży
się na ograniczenie strat w przesyle wody,
jak również poprawę jej parametrów hydraulicznych.
W Wieloletnim Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zaplanowano modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mielczarskiego
i Mickiewicza, metodą bezwykopową wraz
z naprawą włazów kanalizacyjnych. Spółka
chciałaby rozpocząć tę inwestycję jeszcze

w tym roku, jeśli tylko pozwolą na to środki finansowe. Ponadto planuje się również:
zamulić pianobetonem odcinek wyłączonej z eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej przechodzącej pod rzeką Rakówką
wzdłuż ulicy Mielczarskiego, zmodernizować odżelaziacze na Ujęciu wody oraz
studnię wstępną na Oczyszczalni ścieków.
Do zadań inwestycyjnych Spółki należą
też wykupy odcinków sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, wybudowanych przez prywatnych inwestorów na terenie miasta.
Szacunkowa wartość wszystkich planowanych do realizacji przez Spółkę
w bieżącym roku inwestycji (oprócz dofinansowania Unii Europejskiej na zadania
wykonywane w ramach Projektu) to kwota
około 2 mln zł.
WOD.-KAN.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie przygotowuje się do przewidzianych na 2021 rok
prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej

Będą przerwy w dostawie ciepła
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2001 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, spółka PEC
informuje, że w związku z planowanymi
pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła
w poniższych terminach:
● Główna przerwa w dostawie ciepła
(wszyscy Odbiorcy PEC w Bełchatowie
oraz OSiR Wawrzkowizna): od 14.06.2021
do 18.06.2021
● Dłuższa planowana przerwa w dostawie
ciepła dla Odbiorców na os. Czaplinieckim
bloki 1–4: od 14.06.2021 do 21.06.2021
Czas przerwy będzie uzależniony od
postępu prowadzonych prac i może ulec
skróceniu dla niektórych Odbiorców.
Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu "Budowa i przebudowa
systemu ciepłowniczego w Bełchatowie"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na które PEC Sp.
z o.o. otrzyma dofinansowanie na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Rogowiec na odcinku ok. 2,5 km – prace
budowlane wykonywane będą w okresie
kwiecień – wrzesień.
Inwestycje te mają na celu zwiększenie
efektywności bełchatowskiego systemu
ciepłowniczego. Ich realizacja pozwoli na
znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym
Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła,
liczbę awarii i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne
dopasowanie parametrów dostarczanego
ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty
ogrzewania mieszkań.
Ponadto, w ramach środków własnych,
Trwa remont magistrali ciepłowniczej
planowana jest modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dzikiej, Sarniej, ZajęW roku 2021 spółka planuje wykonać:
czej. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od
skompletowania niezbędnej dokumentacji
● modernizację sieci ciepłowniczej na os.
projektowej. Prace budowlane planowane
Czaplinieckim bl. 1–4 (dł. około 300 m)
są na okres sierpień – wrzesień 2021 r.
wraz z likwidacją węzła grupowego, który
Informacje dotyczące prowadzonych
zostanie zastąpiony czterema węzłami inprac
i przerw w dostawie ciepła publikowadywidualnymi – prace budowlane wykonyne
są
na bieżąco na stronie www.pec-belwane będą w czerwcu
● wymianę izolacji magistrali ciepłowni- chatow.pl.
PEC
czej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów –

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

Zaadoptuj psiaka ze schroniska
Mumin (nr chip: 366378) – Wiosna, ach to Ty! Nieśmiało pojawiasz się
już w pierwszych promieniach porannego słońca, odbijasz się w kroplach
rosy na trawie. Tak bardzo chciałbym mieć w sobie odwagę, by wyjść Ci
naprzeciw. Paraliżuje mnie strach, zagania w najciemniejszy kąt mojej
budy. Tak bardzo pragnąłbym, byś skusiła mnie do porzucenia lęku i paniki przed światem, zaprosiła do PSYgody i poznawania świata na nowo.
Tak bardzo bym chciał, ale tak bardzo się boję. Mumin trafił do nas z innego schroniska – jest totalnie wycofany i zlękniony. Chyba bardziej niż
on pragniemy dla niego prawdziwej wiosny – nie tylko tej astronomicznej,
ale i w jego serduchu!
Dodatkowe pytania o pieski i kotki prosimy kierować pod numery: Schroniska w godzinach od 9:00 do 17:00 tel. (44) 633 38 77. Przy zapytaniach
prosimy podać numer ewidencyjny, pod opieką mamy ponad 200 czworonogów.
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Trwają prace nad opracowaniem miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument ma wyznaczać główne
cele i kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a także
zwiększenia efektywności energetycznej

By Bełchatów był bardziej ekologiczny
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) nego, zdefiniowanie koniecznych działań ne zostaną koszty wraz z propozycją źródeł
to jeden ze strategicznych dla mia- w zakresie ochrony środowiska, a także finansowania planowanych przedsięwzięć.
sta dokumentów, a konieczność jego zaplanowanie konkretnych zadań, jakie – Gospodarka niskoemisyjna to jeden
opracowania wiąże się z ratyfikowa- do 2030 roku miasto powinno podjąć z priorytetów programów dotacyjnych.
nym przez Polskę Protokołem z Kioto w celu ograniczenia niskiej emisji, poprawy Dlatego dokument, nad którym właśnie
oraz
pakietem
klimatyczno-energety- efektywności energetycznej oraz zwięk- pracujemy, umożliwi nam pozyskanie docznym Unii Europejskiej. Przygotowanie szenia ilości energii pozyskiwanej ze źró- datkowych środków na planowane przez
planu i jego realizacja, to nie tylko wy- deł odnawialnych. Ponadto plan znacznie nas proekologiczne przedsięwzięcia. Bez
pełnienie zobowiązania Polski do redukcji ułatwi podejmowanie decyzji o lokalizacji wątpienia dotacje stanowić mogą dodatkoemisji gazów cieplarnianych – podejmo- inwestycji przemysłowych, usługowych wy impuls do prowadzenia kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy
wane działania prowadzić mają także do i mieszkaniowych.
uzyskania wymiernych korzyści ekonoJak podkreśla koordynator Zespołu ds. jakości życia w naszym mieście – tłumaczy
micznych, społecznych i środowiskowych Rozwoju Miasta Jakub Berłowski, pod- prezydent Bełchatowa Mariola Czechowdla Bełchatowa.
stawą do zaplanowania odpowiednich ska oraz dodaje, że miasto planuje jeszcze
Wcześniejszy miejski plan zakładał m.in. działań będzie analiza aktualnego syste- bardziej zintensyfikować wszelkie proekoredukcję emisji CO2 (o 10 proc.) oraz spa- mu ciepłowniczego, gazowniczego oraz logiczne działania.
W walce o czyste powietrze nie do
dek zużycia energii (także o 10 proc.). Do elektroenergetycznego miasta. - Dane do
przecenienia
jest także zaangażowanie saosiągnięcia wyznaczonych celów przyczy- jej opracowania pozyskane zostały od doniły się prowadzone wielotorowo działa- stawców ciepła, a także - w trakcie badania mych mieszkańców. – Na większość dziania, m.in. rozbudowa sieci ciepłowniczej ankietowego - bezpośrednio od odbiorców. łań można pozyskiwać dotacje. Zależy nam,
i gazowej, zakup nowoczesnych autobu- Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć aby bełchatowianie mieli pełną wiedzę na
sów nieskoemisyjnych, termomoderniza- na pytanie, jak procentowo wygląda udział temat chociażby źródeł finansowania wycja budynków komunalnych czy darmowa energii w zależności od jej źródła, tj. paliw miany starych źródeł ciepła (zarówno w rakomunikacja miejska. Istotną rolę odegrały kopalnych (węgla, gazu ziemnego, oleju mach miejskiego programu czy rządowego
także miejski program dopłaty do wymiany opałowego itp.), energii elektrycznej i OZE Czystego Powietrza), termomodernizacji
budynków jednorodzinnych czy inwestycji
starych pieców, montaż elektrofiltrów ko- - tłumaczy koordynator Berłowski.
minowych oraz budowa instalacji fotowolW planie zostaną wskazane obszary, w odnawialne źródła energii – dodaje pretaicznych na dachach budynków użytecz- w których konieczne będzie podjęcie dzia- zydent Czechowska.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Bełności publicznej (np. SP 1 i SP 12).
łań w celu transformacji gospodarki na
Obecnie trwają prace nad aktuali- niskoemisyjną. Dla każdego z nich będzie chatowa na lata 2021 – 2030 ma być gozacją dokumentu, która umożliwi ocenę określony efekt ekologiczny, jaki winien towy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
AP
obecnego stanu powietrza atmosferycz- zostać osiągnięty. Dodatkowo oszacowa-

14

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

EDUKACJA

w.pl

160 miejsc, pięć profili klas w tym integracyjna oraz z innowacjami, wyjątkowa atmosfera i zawsze pomocni nauczyciele – tak w skrócie prezentuje się miejskie III Liceum Ogólnokształcące popularnie zwane Mickiewiczem.
Ósmoklasiści, którzy chcieliby uczyć się właśnie w nim, mogą już składać dokumenty

Ósmoklasisto! Mickiewicz czeka na Ciebie
Do 21 czerwca absolwenci podstawówek
mają czas, aby wybrać dla siebie szkołę ponadpodstawową. Jedną z bełchatowskich
placówek, które czekają na ósmoklasistów,
jest miejskie III Liceum Ogólnokształcące.
Mickiewicz dla nowych uczniów przygotował 160 miejsc w pięciu profilowanych klasach. – Od lat największym zainteresowaniem cieszy się klasa integracyjna o profilu
psychologiczno-społecznym. Przeszkolone
grono pedagogiczne, dodatkowy personel,
odpowiednio przystosowane zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, a także bogate
programy integracyjne sprawiają, że młodzież z niepełnosprawnościami czuje się
u nas bezpiecznie. Z kolei w klasie mistrzostwa sportowego uczniowie więcej czasu
spędzają na zajęciach wychowania fizycznego i treningach z profesjonalistami. W tym
roku przygotowaliśmy także klasę humanistyczno-artystyczną z innowacją: wiedza
o kulturze. W ramach zajęć planujemy m.in.
warsztaty teatralne czy spotkania z ludźmi
sztuki i kultury – tłumaczy Małgorzata Załęczna, wicedyrektor III LO.
W planach jest także otwarcie klasy ratownictwa medycznego oraz informatyczno-językowej. Młodzież może być pewna
- propozycji ciekawych zajęć, także pozalekcyjnych, nie zabraknie. - Jesteśmy szkołą otwartą na kreatywność i różnego ro-

Mickiewicz stawia na innowacje edukacyjne, sport i integrację
dzaju innowacje. Co jednak najważniejsze,
przede wszystkim stawiamy na przyjazną
atmosferę. W Mickiewiczu nie tylko uczymy i pomagamy uczniom przygotować się
do matury i późniejszych studiów, ale pracujemy nad ich rozwojem społecznym i emocjonalnym – dodaje wicedyrektor Załęczna.
Rekrutacja, tak jak w latach poprzed-

nich, jest kilkuetapowa. Najpierw trzeba
złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Później – od 25 czerwca
do 14 lipca – uzupełnić go o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy
przyjętych i niezakwalifikowanych poznamy 22 lipca.
ADA/AP

Rusza dodatkowy nabór do przedszkoli
Ponad 30 miejsc czeka jeszcze na maluchy głównie społecznych potrzeb rodziny. W tej
w miejskich przedszkolach. Rodzice, którzy rekrutacji udział mogą wziąć również dzieci,
wcześniej nie zapisali dziecka do żadnej które do 31 sierpnia ukończą 2,5 roku.
z placówek, mają teraz szansę, by to zroRodzice już teraz mogą się kontakbić. Miejsca są w IPS nr 3, PS nr 4, nr 6 i nr tować z dyrektorami przedszkoli, którzy
9. Zasady rekrutacji uzupełniającej są takie podpowiedzą, jakie dokumenty należy
same, jak w pierwszym naborze. Najpierw złożyć i do kiedy. Dodatkowy nabór rusza
pod uwagę brane będą kryteria ustawowe, 1 czerwca.
uwzględniające potrzeby osób mających
W tym roku do dyspozycji w swoich
trudniejszą sytuację rodzinną czy zdrowotną. placówkach miasto miało ponad 1500
Następnie kryteria gminne – dotyczą one miejsc, z czego blisko 500 dla korzystają-

cych z przedszkola po raz pierwszy. – Wyniki rekrutacji pokazały, że nasze zaplecze
jest wystarczające. To znaczy jesteśmy
w stanie zapewnić miejsce w publicznej
placówce wszystkim maluchom, które są
w wieku przedszkolnym, mieszkają na terenie Bełchatowa i wzięły udział w naborze.
Od kilku lat sukcesywnie tworzyliśmy dodatkowe grupy w naszych placówkach. Dziś
mamy tego wymierne efekty – mówi Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
ADA
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LUDZIE/WYWIAD
Ma dopiero dziesięć lat, a na jej talencie poznała się już cała Polska. Swoimi występami w The Voice Kids nie
tylko zrobiła ogromne wrażenie na jurorach, ale także podbiła serca widzów. Z Tatianą Kopalą - bełchatowianką,
stypendystką artystyczną miasta, rozmawiamy o muzyce, dziecięcych marzeniach i ogromnej miłości do Nutki

Tatiana Kopala to rozśpiewana „Iskierka”
Twoja trenerka nazwała Cię Iskierką i kiedy z Toba rozmawiam, to doskonale rozumiem, dlaczego. Jesteś prawdziwym wulkanem energii.
Tatiana Kopala: To prawda. Myślę, że tę
iskrę i energię daje mi właśnie muzyka.
To właśnie dzięki niej spełniły się moje
marzenia. Poznałam fantastycznych przyjaciół, mogłam ćwiczyć pod okiem Cleo,
a przede wszystkim mogłam śpiewać.
Bo właśnie to najbardziej kocham robić
i dzięki temu jestem szczęśliwa.
Kiedy słuchamy Twojego głosu, na myśl
przychodzą słowa Albusa Dumbledore’a
z „Hary’ego Pottera i kamienia filozoficznego”: „Ach, muzyka. To magia większa od
wszystkiego, co my tu robimy!”.
Bo to prawda. I za to między innymi ją
pokochałam. Do dziś wspominam swój
pierwszy występ. Miałam wtedy siedem lat
i na Dniach Bełchatowa śpiewałam „Meluzynę” Małgorzaty Ostrowskiej. Pamiętam
tę adrenalinę, kiedy wyszłam na scenę i zobaczyłam tłum. Pomyślałam sobie wtedy:
„Wow. To tak to jest…”. Trochę się wtedy
stresowałam, ale od razu pomyślałam, żeby
skupić się na piosence i zaśpiewać prosto
z serca. Bo wtedy właśnie zaczyna się magia.
Czy pamiętasz początki swojej muzycznej
przygody?
Mama wspomina, że jeszcze zanim zaczęłam mówić, to już śpiewałam. A tak na
poważnie, to śpiewać zaczęłam w przedszkolu. Pani od rytmiki zauważyła mój talent i poprosiła mamę, żeby zapisała mnie
do MCK-u na chór. Później różne konkursy, których byłam laureatką. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Chciałabym,
już jako dorosła, dalej być z nią związana.
Twoje muzyczne fascynacje to nie tylko
śpiew. Grasz równieżna skrzypcach.
Myślę, że słuch mam po rodzinie ze strony mamy. Moja ciocia Dominika też gra
na skrzypcach. Dziadek opowiadał, że mój
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jęć? Masz w ogóle wolny czas?
Muzyka jest ze mną zawsze, śpiewam nawet na przerwach w szkole. Później mam
zajęcia w szkole muzycznej. Potem odrabiam lekcje, uczę się, ćwiczę śpiewanie.
Jeszcze codziennie gram na skrzypcach.
Wszystkie zajęcia kończę około godziny
19:00. Faktycznie, trochę późno, ale staram
się tak wszystko poukładać, żeby mieć czas
dla rodziny. Kocham moją mamę i moją siostrę za to, że po prostu są. Kocham także
mojego tatę, który zawsze mnie wspiera.
To właśnie dzięki nim jestem otwarta na
świat i cały czas mam pozytywne nastawienie. No i nie mogę zapomnieć o Nutce.
To mój maltańczyk i kocham ją nad życie.
Jest zawsze radosna i chętna do zabawy.
A dodatkowo lubi, jak jej śpiewam (śmiech).
Ale muzyka to nie jedyna Twoja pasja.
Piszesz także opowieści dla dzieci.

pradziadek również grał na tym instrumencie. W naszym domu jest pianino, bo siostra Jak byłam bardzo mała, to chciałam napiuczy się na nim grać. Ja sama zresztą też za- sać swoją bajkę. Pamiętam, że jak byłam
częłam się uczyć z internetu. Aaaa… i jesz- w przedszkolu to pisząc podchodziłam
cze gram na ukulele. Zresztą często muzy- do mamy i pytałam: Mamo, a jak się pisze
kujemy w domu razem. Mama nagrywa te taką literkę? Wracałam do siebie i pisałam.
nasze przedstawienia, teatrzyki i recytacje, Sama też robiłam ilustracje do tych opoa później je wspólnie oglądamy i mamy wieści. Bardzo lubię wymyślać zabawne,
przy tym naprawdę świetną zabawę.
magiczne historie, ale zawsze związane
w jakiś sposób z muzyką. Dla mnie to coś
Skoro już jesteśmy przy występach, to po- wspaniałego, że mogę przelać na papier
mówmy chwilę o Twoich ubiegłorocznych swoje myśli, uczucia i marzenia. Podobnie
koncertach balkonowych.
jest z pisaniem piosenek, kiedy opowiadam
o moich emocjach. Wtedy jest to prawdziNa początku pandemii strasznie mi się nu- we i takie naprawdę moje.
dziło, bo trzeba było siedzieć w domu, a ja
lubię, jak wokół mnie dużo się dzieje. Bra- Na koniec jeszcze jedno pytanie: jaki jest
kowało mi koncertów, konkursów. Z mamą Twój wymarzony dzień?
wpadłyśmy na pomysł, aby zrobić koncert
na balkonie. Napisałyśmy o tym na moim Odpowiedź jest bardzo prosta, choć tak
fanpage-u i tak to się zaczęło. Nawet nie naprawdę mam dwa takie wymarzone dni sądziłam, że tylu ludzi przyjdzie albo za- cały dzień koncertowania albo nagrywania
trzyma się, żeby posłuchać. Koncert wy- płyty.
świetlono 1,4 mln razy, szok.
Dziękuję za rozmowę i życzę Ci samych
Szkoła, szkoła muzyczna, chór w MCK-u, rozśpiewanych dni.
a do tego jeszcze koncerty. Jak sobie raRozmawiała AP
dzisz z tak dużą ilością obowiązków i za-
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Uchwyć w kadrze miejską przyrodę i weź udział w konkursie „Zielony Bełchatów – naturalnie”. Zdjęcia przesyłać
można do 9 sierpnia. Na autorów najciekawszych czekają nagrody

Robisz zdjęcia? Ten konkurs jest dla Ciebie
Zasady miejskiego konkursu są proste.
Trzeba sfotografować otaczającą nas miejską zieleń – tę na osiedlach, w parkach,
skwerach. Uchwycić można także łąki
kwietne, zieleńce czy osiedlowe place.
Ważne by wyeksponować jej piękno i to,
że jest ona ważną częścią miasta.
– W ten sposób chcemy zachęcić
mieszkańców, aby skorzystali z wiosennej
pogody, poszli na spacer po Bełchatowie,
aktywnie spędzili wolny czas i dostrzegli otaczającą nas miejską zieleń. Udział
w naszym konkursie może wziąć każdy
pełnoletni bełchatowianin. Trzeba pamiętać, że zdjęcie musi być zrobione w tym
roku na terenie naszego miasta – mówi
Jakub Kołodziejczyk, dyrektor Wydziału
Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Bełchatowa.
Na wykonanie konkursowych zdjęć
jest sporo czasu, bo do 9 sierpnia. Regulamin (jego pełna treść dostępna jest na Uchwyć bełchatowską przyrodę w kadr i wygraj nagrodę
miejskiej stronie belchatow.pl) zakłada, że
każdy uczestnik może przesłać tylko jedlub TIF. To czy będzie ono poziome czy zdjęcia będzie można także zobaczyć na
ną fotografię, która została wykonana samodzielnie, nie była też wcześniej nigdzie pionowe, a także czy w kolorze, sepii czy pokonkursowej wystawie, która ma topublikowana, prezentowana i nagradza- w czarno-białych barwach zależy już od sa- warzyszyć Piknikowi „W harmonii z naturą” zaplanowanym na 29 sierpnia 2021 r.
na. Nie można także ingerować graficznie mego uczestnika.
Na
autorów
najciekawszych
kadrów
w
parku przy Muzeum Regionalnym.
w zdjęcie. Prace trzeba przesłać na adres:
ADA
konkurs@um.belchatow.pl w formacie JPG czekają nagrody rzeczowe. Nadesłane

Seniorze dołącz do internetowej grupy
Miejskie Centrum Kultury przychodzi z kolejną propozycją dla seniorów. Bełchatowianie 50+ mogą teraz wirtualnie rozmawiać, wymieniać doświadczenia i poznawać ciekawych ludzi w podobnym wieku.
Wszystko w ramach grupy „Bełchatowscy
seniorzy”, którą MCK prowadzi na portalu
społecznościowym facebook.
– Działamy od kilku tygodni, grupa ma
już blisko stu członków i sporo pomysłów
na swoją działalność. Zachęcamy wszystkich seniorów, aby dołączyli do naszej
grupy – mówi Damian Nowak, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Bełchato-

Spotkania online dużo znaczą dla seniorów

wie. – Z założenia ma to być miejsce, gdzie
nasi seniorzy będą mogli dyskutować na
różnorodne tematy, wzajemnie się inspirować czy dzielić poglądami – tłumaczy
dyrektor Nowak, który dodaje, ze pomysł
na utworzenie takiego miejsca to odpowiedź na przedłużającą się izolację osób
starszych podyktowaną trwającą epidemią.
Link prowadzący do grupy można znaleźć
na stronie Miejskiego Centrum Kultury –
mckbelchatow.pl lub na jego facebookowym profilu.
ADA
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SPORT
Dodatkowe zajęcia sportowe i treningi lekkoatletyczne dla dzieci zorganizowało w swoich podstawówkach miasto. Wszystko po to, aby po miesiącach nauki przy komputerze, pomóc uczniom wrócić do aktywności fizycznej

Nauka w szkole po kilku miesiącach nauczania zdalnego to dla dzieci duże wyzwanie. Chodzi nie tylko o ponowne wejście
w tryb nauki stacjonarnej, ale także powrót
do aktywności fizycznej. Pomóc w tym
ostatnim mają dodatkowe zajęcia sportowe. – O tym, jak ważna jest aktywność
fizyczna w rozwoju młodego człowieka,
nie trzeba nikogo przekonywać. Pandemia
sprawiła, że nasze dzieci znacznie więcej
przebywały w domach i przy komputerach.
Teraz musimy zrobić więc wszystko, by ponownie zaczęły ćwiczyć, spacerować, grać
w piłkę. Stąd pomysł, aby zorganizować
dodatkowe i bezpłatne zajęcia sportowe
w naszych szkołach. Będą się one odbywać
we wszystkich miejskich podstawówkach
– tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański. W szkołach nr 3, 5, 8 i 12 zajęcia
prowadzone są na przyszkolnych orlikach,
prowadzą je pracujący na nich animatorzy.
Z kolei podstawówki nr 1, 4, 9 i 13 zajęcia
organizują w swoich budynkach. O tym,
w jakie konkretnie dni i w jakich godzinach
dzieci mogą dodatkowo poćwiczyć, najlepiej sprawdzić w swojej placówce – każda
z nich przygotowała specjalny harmonogram.
Dodatkowo dzieci z klas 4-5 mogą
wziąć udział w zajęciach lekkoatletycznych
prowadzonych przez trenera Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego Łukasza

fot. archiwum

Miasto chce rozruszać uczniów

Okazją do aktywności są zajęcia lekkoatletyczne organizowane przez SP nr 12
Mantyka. – Po tylu miesiącach przerwy
w zajęciach wychowania fizycznego dzieci
bardzo potrzebują ruchu. Każda aktywność
jest w tym przypadku na wagę złota. Stąd
pomysł dodatkowych zajęć. Mimo, że ich
głównymi adresatami są uczniowie z klas
4 i 5, to zapraszam na nie także starszych.
Dla nich będzie to okazja to rozruszania się,

Tenisiści powrócili na miejskie korty
Można już korzystać z Miejskich Kortów Tenisowych. Nowy sezon
ruszył w połowie maja i potrwa przynajmniej do września.
Do dyspozycji sportowców tradycyjnie jest sześć ceglanych, pełnowymiarowych i oświetlonych boisk, które przeszły coroczną renowację
nawierzchni. Obiekt działa przez cały tydzień – od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-21:00, a w soboty
i niedziele od 8:00 do 16:00. Tak, jak w latach poprzednich,
i tym razem MCS uruchomiło możliwość wcześniejszej rezerwacji
poszczególnych kortów. Zapisać na konkretny dzień i godzinę
można się w dwojaki sposób – telefonicznie pod numerem
798-461-713 lub za pomocą specjalnej platformy „Twój Tenis”.
Dodatkowe szczegóły dostępne są na stronie
mcs.belchatow.pl, które administruje miejskim obiektem.
ADA
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być może także pokochania lekkiej atletyki.
Dla nas zaś może to być szansa odkrycia
nowego bełchatowskiego talentu sportowego – mówi trener Mantyk. Zajęcia lekkoatletyczne w SP 12 prowadzone będą
w środy i piątki między godz. 15:00 a 16:00.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

WCZORAJ I DZIŚ

Zanim Bełchatów stał się energetyczną stolicą Polski, znany był z tkactwa. Rozwój wókiennictwa w naszym mieście datuje się na początek XIX w. A ponad 130 lat później przyszła era Bawełnianki

200 lat bawełnianej historii w Bełchatowie
Pierwszą manufakturę, w skład której bełchatowskich fabryczkach zostało sporo ktoś nie pracowałby właśnie tam.
wchodziły przędzalnia, gręplarnia, farbiar- maszyn, jednak chętnych na nie także nie
Bardzo szybko Bawełnianka przestała
nia i folusz otwarto w 1801 roku a jej wła- brakowało. Wydanie administracyjnych pełnić wyłącznie funkcję zakładu pracy.
ścicielem był Józef Kaczkowski. Fabryka zakazów oraz liczne interwencje władz po- Działało tu zakładowe przedszkole, szkoła
dostarczała sukno wojsku Księstwa War- rządkowych pozwoliły zapobiec kradzie- zawodowa, a nawet zespół teatralny. Sama
szawskiego. W 1861 roku w Bełchatowie żom. Dzięki temu w 1947 roku, w oparciu nazwa od pokoleń kojarzy się bełchatodziałały 43 warsztaty tkackie, a 8 lat póź- o fabrykę Frajtaga, utworzono Państwowe wianom z tym, co w mieście było najlepsze
niej w mieście funkcjonowało już 6 fabryk, Zakłady Przemysłu Bawełnianego, które i najbardziej nowoczesne. I nie bezpodktóre zatrudniały 42 pracowników. Na 1 stycznia 1951 roku otrzymały nazwę stawnie. W 1975 roku zakłady były najprzełomie wieków XIX i XX w Bełchatowie
Bełchatowskich Zakładów Przemysłu lepszą w swojej branży fabryką w PolPerec Frajtag uruchomił pierwszą tkalnię
Bawełnianego (BZPB). Do miasta zaczęli sce, a za zdobycie pierwszego miejsca
mechaniczną, co było początkiem najwiękprzyjeżdżać mieszkańcy okolicznych wio- w tej rywalizacji otrzymały sztandar miniszej bełchatowskiej fabryki włókienniczej.
sek
czy miast, m.in. Opoczna czy Radom- stra. Budowa zagłębia paliwowo-energeW kolejnych latach zakład rozrastał się,
ska.
Wszyscy oni mieli nadzieję, że Baweł- tycznego w drugiej połowie lat 70. dodatw 1912 roku miał już 150 krosien i zatrudnianka,
jak z czasem zaczęto nazywać za- kowo napędziła koniunkturę. To właśnie
niał 130 osób
W czasie I wojny światowej wiele kłady, będzie dla nich początkiem nowego, Bawełnianka miała stać się miejscem pracy
bełchatowskich
zakładów
włókienni- lepszego życia. I w większości przypadków dla żon górników i energetyków, którzy
czych uległo zniszczeniu. W latach 1919 tak się właśnie działo. Można powiedzieć, z całej Polski przyjeżdżali do Bełchatowa.
Złota era zakończyła się w drugiej po– 1923 w Bełchatowie uruchomionych że dynamiczny rozwój Bełchatowa to zazostało 8 fabryk ( Pereca Frajtaga, Daniela sługa właśnie BZPB. W 1955 roku w na- łowie lat 90. Tak, jak większość zakładów
Barana, Kluga i Tuska, Braci Działowskich, szym mieście mieszkało 6300 osób, dzie- branży tekstylnej, bełchatowska fabryka
Warszawskiego, Forstera, Starowińskiego sięć lat później – już 8500. Bawełnianka stała się nierentowna. W 2007 roku wyi Szmulewicza), które łącznie zatrudnia- zatrudniała wówczas 2300 pracowników, burzono budynek przędzalni, a rok później
ły ok. 1000 robotników. Oprócz tego z których 2/3 stanowili bełchatowianie. tkalnie. Ostatecznie 20 maja 2013 roku
w mieście i przyłączonych do niego wio- Oznacza to, że w fabryce pracowało 20 ogłoszono likwidację Bełchatowskich Zaskach pracowało ok. 2000 tkaczy ręcz- proc. wszystkich mieszkańców Bełchato- kładów Przemysłu Bawełnianego.
nych, którzy zatrudnieni byli w 200, wa, trudno było znaleźć rodzinę, w której
AP
w większości nierejestrowanych, tkalniach.
Warsztatów było tak dużo, że podobno
na ulicach Pabianickiej, Sienkiewicza, Bawełnianej, Fabrycznej i Piłsudskiego ciągle
było słychać stukot krosien.
W 1938 roku w Bełchatowie działało już 10 dużych fabryk zatrudniających
1000 pracowników. Po wybuchu II wojny
światowej bełchatowskie fabryki włókiennicze przerwały produkcję. Dopiero na
początku 1942 roku działalność wznowiły dwie tkalnie pod zarządem niemieckim.
Trzy lata później, po zakończeniu działań
wojennych, powołany został Komitet Odbudowy „Bełchatowskiej Manufaktury”,
który miał zabezpieczyć maszyny i urządzenia z przedwojennych fabryk. Zdecydować o odbudowie było łatwo, natomiast
w praktyce zadanie było niezwykle trudne.
W całym województwie bowiem zapotrzebowanie na sprawne krosna było ogromne
i zdobycie ich na rynku było niemal niemożliwe. Na szczęście w przedwojennych Przez lata Bawełnianka była największym zakładem pracy w Bechatowie
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