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Uroczyście obchodziliśmy
101. rocznicę Cudu nad Wisłą
Więcej o letnich wydarzeniach na stronach 10-11

Z DRUGIEJ STRONY
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Dokładnie 40 lat temu erygowana została parafia pw. NMP Matki Kościoła na os. Dolnośląskim, której później dodano imię drugiej patronki –
- św. Barbary. Z okazji jubileuszu odprawiona została uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp Marka Marczaka. Odbyła się także Parafiada –
- rodzinny piknik z wieloma atrakcjami

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Prześlij zdjęcia na wystawę

Eko piknik na koniec wakacji

Tenisiści zmierzą się na kortach

Muzeum Regionalne
oraz Bełchatowskie
Towarzystwo Fotograficzne organizują
wystawę
„Śladami
historii Bełchatowa
i okolic”. Jej autorami
mogą być sami mieszkańcy. Wystarczy do
15 września na adres: konkursbtf@wp.pl przesłać swoje zdjęcie przedstawiające Bełchatów
lub jego okolice sprzed kilku, kilkunastu a nawet
kilkudziesięciu lat.

29 sierpnia w parku
Olszewskich
odbędą się miejskie
targi
ekologiczne
„W harmonii z naturą”. Na mieszkańców
czekać będą stoiska
m.in. ze zdrową
żywnością, miodami, ekologicznymi produktami i rękodzielniczymi wyrobami. Ale nie tylko, będzie też
wiele atrakcji, które promować będą zdrowy styl życia. Szczegóły na belchatow.pl.

Na weekend 11-12
września
zaplanowany jest finałowy
turniej Grand Prix
Master, na którym
spotka się dziesięciu
najlepszych zawodników. Rozgrywki odbędą się na miejskich kortach tenisowych,
początek meczów o godz. 10:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora tenisbelchatow.pl.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,

wakacje dobiegają końca, dla uczniów oznacza to powrót do szkół i przedszkoli.
Zrobiliśmy wszystko, by ten powrót był bezpieczny – zarówno dla naszych pociech, jak
i pracowników. Placówki są przygotowane, opracowaliśmy procedury zgodne ze
wszystkimi wytycznymi MEN-u i sanepidu. Walka z pandemią jednak wciąż
trwa. Dlatego proszę Państwa, abyśmy nadal zachowywali czujność,
nosili maseczki w miejscach publicznych oraz utrzymywali dystans społeczny.
Skorzystajmy także z możliwości zaszczepienia się, bo to najbardziej skuteczna forma
walki z wirusem.
Letnie miesiące były także czasem intensywnych prac na bełchatowskich ulicach. Przebudowana
została Pileckiego, drogowcy kończą właśnie remont fragmentu alei Wyszyńskiego. W tym roku
planujemy jeszcze kilka istotnych inwestycji drogowych, ale nie tylko, o których możecie Państwo przeczytać w tym
numerze biuletynu.
Pamiętajmy, że do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny. Na podstawie zebranych danych ustalane
są m.in. dotacje dla samorządów, kształtowane są polityki zdrowotna i oświatowa, przedsiębiorcy mogą odpowiednio
przygotować biznes plany. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas wziął udział w badaniu. Ja już się spisałam
i zachęcam do tego każdego z Państwa.

Uczcijmy pamięć bohaterów września 1939 roku
W pierwszy weekend września bełchatowianie tradycyjnie będą wspominać wybuch II wojny światowej oraz żołnierzy
walczących o wolność naszej Ojczyzny.
Miejskie uroczystości, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędą się w Grocholicach
oraz na Górach Borowskich.
Pierwsza część obchodów 82. rocznicy
wydarzeń z września 1939 roku rozpocznie się 4 września 2021 r. uroczystą mszą
św. w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Grocholicach, która odprawiona zostanie
o godz. 17:00. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą na cmentarz przy
ul. Tylnej, gdzie odbędzie się część patriotyczna. Jak co roku mieszkańcy wysłuchają
Apelu Poległych i okolicznościowych przemówień, wystrzelona zostanie również
salwa honorowa. Delegacje złożą także
kwiaty pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.
Następnego dnia, czyli w niedzielę 5 września, uroczystości przeniosą się
na Góry Borowskie. Punktualnie o godz.
10:00 rozpocznie się msza polowa, po któ-

Pamięć walczących o wolność Ojczyzny uczcimy m.in. salwą honorową
rej zaplanowano przemówienia i złożenie z wójtem gminy Wola Krzysztoporska Rokwiatów w miejscu pamięci o poległych.
manem Drozdkiem, proboszczem parafii
Na miejskie uroczystości wrześniowe pw. Wszystkich Świętych ks. Dariuszem
wszystkich mieszkańców, a także poczPiwowarem oraz Związkiem Strzeleckim
ty sztandarowe szkół, zakładów pracy,
„Strzelec”
Józefa Piłsudskiego JS 1001
związków zawodowych oraz stowarzyim.
gen.
dyw.
Janusza Głuchowskiego.
szeń, zapraszają organizatorzy - prezydent
miasta Mariola Czechowska wspólnie
AP
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15 lipca, w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu, odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, które wchodzą w skład MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Głównym
tematem było porozumienie, dzięki któremu gminy będą mogły się starać o fundusze na wspólne inwestycje

Rozmawiali o współpracy w ramach MOF
Starania prezydent Marioli Czechowskiej
zaowocowały tym, że Bełchatów został
wpisany do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Oznacza to, że nasze miasto ma
realną szansę na unijne wsparcie z funduszu spójności w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dzięki pozyskanym środkom będzie można realizować
kompleksowe projekty dotyczące m.in.
rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania efektywności energetycznej czy poprawy stanu środowiska,
szczególnie w zakresie jakości powietrza.
Równie istotne będą te dotyczące wzrostu
atrakcyjności Bełchatowa jako miejsca do
zamieszkania, czemu z kolei służyć mają
rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inwestycje w kulturę, turystykę
i rekreację.
By tak się stało, konieczne jest opracowanie strategii terytorialnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze rozmowy w tym temacie już się
odbyły. Najpierw na zaproszenie prezydent
Czechowskiej
odpowiedzieli
prezydenci Piotrkowa Trybunalskiego
i Radomska. Następnie spotkali się przedstawiciele gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, które wejdą w nowy obszar
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funkcjonalny. W bełchatowskim magistracie ich prezydenci, wójtowie i burmistrzowie rozmawiali o tym, jaką formę przyjmie
współpraca w ramach MOF-u. Zgodnie z
projektem „Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce", możliwe są trzy formy partnerstwa:
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie międzygminne
lub związek międzygminny (powiatowy
lub powiatowo-gminny). Wybrana forma
prawna powinna być ściśle powiązana z
zakresem zadań, jakie poszczególne samorządy chciałyby wspólnie realizować
w obszarze funkcjonalnym. Dlatego też w
przypadku MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów zdecydowano się na
międzygminne porozumienie.
Wspomniane porozumienie międzygminne to pierwszy krok do opracowania
wspólnej strategii, która wyznaczy kierunki
oraz wyzwania, jakie staną w najbliższych
latach przed całym Miejskim Obszarem
Funkcjonalnym. Przygotowany dokument
będzie zaś podstawą do aplikowania
o środki unijne na konkretne projekty.
- Mowa tutaj o pieniądzach z funduszu
spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Będziemy mogli

je przeznaczyć na likwidację negatywnych
skutków społeczno - gospodarczych transformacji energetycznej. To temat, którym
żyją dziś nasi mieszkańcy, bo od tego, czy
uda nam się pozyskać unijne fundusze, zależy przyszłość naszego miasta, jego rozwój, a przede wszystkim życie wszystkich
bełchatowian. Przed nami miesiące ciężkiej i wytężonej pracy. Jestem jednak przekonana, że dzięki zaangażowaniu i współpracy z naszymi partnerami z sąsiednich
gmin uda się osiągnąć cel, jakim jest pełne
wykorzystanie potencjału naszych miast –
tłumaczy prezydent Czechowska.
Podpisanie międzygminnego porozumienia planowane jest na przełom września i października. Szczegółowy zakres
wsparcia w ramach ZIT, zgodnie z Umową
Partnerstwa, zostanie określony w programie regionalnym. W ramach tego unijnego
instrumentu realizowane będą mogły być
zintegrowane projekty tematyczne lub terytorialne, które jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF będą wspólnie
przygotowywać i realizować.
AP
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Będzie jaśniej na przejściach dla pieszych przy ul. św. Faustyny Kowalskiej oraz na alei Wyszyńskiego w okolicach
kościoła na Przytorzu. Miasto pozyskało ministerialne dofinansowanie, złożyło także wnioski o doświetlenie
następnych czterech zebr

Oświetlone przejścia = bezpieczeństwo
Z danych Komendy Głównej Policji wynika,
że ok. 40 proc. wszystkich ofiar wypadków
drogowych w Polsce stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi.
Dlatego też miasto od lat inwestuje w poprawę bezpieczeństwa na bełchatowskich
ulicach. – Naszym głównym celem jest
zwiększenie ochrony pieszych na przykład poprzez poprawę ich widoczności.
W ostatnim czasie doświetliliśmy kilkanaście zebr, m.in. na Wyszyńskiego, Wojska
Polskiego przy targowisku czy na ulicy
Mielczarskiego. W tym roku chcemy doświetlić kolejne, pozyskaliśmy dofinansowanie na doświetlenie dwóch, a staramy
się o następne – podkreśla Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Mowa m.in. o przejściu wraz z przejazdem rowerowym przy zjeździe ze Staszica
w ul. św. Faustyny Kowalskiej. Zgodnie
z planem zamontowane zostaną przy nim
podobne oprawy, jak przy wcześniej doświetlanych przejściach. Dzięki tzw. asymetrycznemu rozproszeniu strumienia
światła, oświetlone będą nie tylko same
pasy, pieszy widoczny będzie także z boku.
Dodatkowo jaśniej zrobi się również w tzw.
strefie oczekiwania.
Podobne rozwiązanie ma zostać zastosowane na alei Wyszyńskiego, a dokładnie
w pobliżu kościoła na Przytorzu. Dodatko-

Miasto doświetli m.in. przejście przy ulicy św. Faustyny Kowalskiej
wo fragment nawierzchni jezdni zostanie
uszorstwiony, co skróci drogę hamowania
pojazdów bezpośrednio przed przejściem
dla pieszych.
Na początku sierpnia miasto złożyło także wnioski w drugim naborze do
ministerialnego programu. W planach
jest przebudowa czterech przejść na ulicy Staszica. Mowa o jednym w rejonie
skateparku (przy rondzie), przy wjeździe

w ulicę Polarną (okolice skrzyżowania z Budryka), a także dwóch przy skrzyżowaniu
z Węglową. Koszt tych zadań szacowany jest na ok. 80 tys. zł. Obecnie miasto
czeka na ocenę merytoryczną wniosków.
Dofinansowanie, jakie miasto pozyskało
z Ministerstwa Infrastruktury ma pokryć
80 proc. poniesionych kosztów.
AP

Remont fragmentu alei Wyszyńskiego dobiega końca
Aleja Wyszyńskiego, czyli fragment tzw. małej obwodnicy miasta,
to ważna arteria komunikacyjna. Każdego dnia korzysta z niej kilkanaście tysięcy
pojazdów, co wpłynęło na zły stan nawierzchni jezdni. Miasto uznało,
że prowadzone do tej pory remonty cząstkowe nie przyniosły pożądanego
efektu, stąd decyzja o remoncie najbardziej zniszczonego odcinka alei. Mowa
od fragmencie pomiędzy ul. Wojska Polskiego a rondem Solidarności.
W ramach modernizacji została wyfrezowana stara nawierzchnia, pokrywy w studzienkach wymieniono na betonowe oraz położono 7 tys. mkw
nowego asfaltobetonu. Ponadto wykonane zostało także okrawężnikowanie.
Modernizacja alei Wyszyńskiego, która jest drogą powiatową, kosztował nieco ponad 430 tys. zł. Z tej kwoty 300 tys. wyasygnowało miasto, bełchatowskie starostwo dołoży ok. 100 tys. zł.
AP
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Jeszcze w tym roku ruszą prace związane z budową łącznika między ulicami Okrzei a Kopeckiego. Trwa procedura przetargowa. Nowa droga poprawi komunikację w centrum Bełchatowa i rozładuje tworzące się korki, m.in.
w okolicy targowiska, co z pewnością ucieszy kierowców

Kopeckiego połączy Dolnośląskie i Okrzei
Wybudowana w 2018 roku ulica Kopeckiego połączyła targowisko miejskie z ulicą Armii Krajowej, dzięki czemu znacząco odciążona została Wojska Polskiego,
czyli droga wylotowa w kierunku dwóch
największych bełchatowskich zakładów
pracy: kopalni i elektrowni. – To jedna
z najbardziej newralgicznych ze względów
komunikacyjnych dróg w naszym mieście.
Kierowcy narzekali na tworzące się tam
w godzinach szczytu korku. Dlatego zdecydowaliśmy o przebudowie skrzyżowania
Wojska Polskiego z Armii Krajowej. Nowe
rondo i budowa Kopeckiego poprawiły sytuację. Chcemy jednak iść krok dalej
i jeszcze skuteczniej rozładować natężenie
ruchu w tym rejonie. Dlatego też jeszcze
w tym roku ruszymy z budową nowego
łącznika między dwoma największymi bełchatowskimi osiedlami, czyli Dolnośląskim
i Okrzei – tłumaczy wiceprezydent Dariusz
Matyśkiewicz.
Właśnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji - przedłużenie ul. Kopeckiego i połączenie jej z ul. Okrzei. Zakres prac, jakie
magistrat chce przeprowadzić w ramach

Po połączeniu z ulicą Okrzei, Kopeckiego powinna odciążyć część ruchu w tym rejonie
inwestycji jest szeroki. Obejmuje bowiem
budowę jezdni o zmiennej szerokości
od 6 do 8 metrów, mostu na rzece Rakówce oraz obustronnych chodników. Nowa
droga będzie miała też oświetlenie, odwodnienie wraz z siecią wodociągową,
kanalizacją sanitarną i deszczową, a także
ścieżkę rowerową w obrębie ulicy Okrzei.
Nowa jezdnia będzie biegła przez nieużytki pomiędzy miejskim targowiskiem
a osiedlem Okrzei. Mowa o terenach po-

między Bełchatowską Spółdzielnią Mieszkaniową a placem zabaw (popularnym
Statkiem pirackim), i dalej obok boisk w pobliżu osiedla Słonecznego. W sumie droga
będzie mieć ponad pół kilometra długości. Szacunkowy koszt inwestycji to ok.
6,5 mln zł. Miasto planuje, aby prace związane z budową drogi powinny zakończyć
się w 2023 roku.
AP

Przebudowa drogi przy strefie przemysłowej
Kierowcy jadący w stronę Zelowa muszą
liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Mają
one związek z trwającą właśnie przebudową drogi wojewódzkiej nr 484. Inwestycja
prowadzona jest na liczącym pół kilometra
fragmencie ul. Czaplinieckiej. Zakres prac
obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
a także budowę krzyżówki z drogą gminną.
W ramach remontu powstaną nowe
zjazdy, odwodnienie i oświetlenie drogi oraz
fragment ścieżki rowerowej. Na czas robót na
odcinku 200 m remontowanej drogi wprowadzony został ruch wahadłowy. Zgodnie
z planem prace potrwają do końca listopada.
Przebudowę, która kosztować będzie
3,6 mln zł, prowadzi Zarząd Dróg Woje-
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Odcinek ułatwi dojazd do strefy przemysłowej

wódzkich. Część kosztów sfinansuje miasto.
Do tej inwestycji dokładamy nieco ponad
1 mln złotych. Zależy nam na tym, by tereny, na których rozbudowuje się bełchatowska strefa przemysłowa, były jak najlepiej przygotowane do działania obecnych
i przyjęcia kolejnych inwestorów – mówi
prezydent Mariola Czechowska.
W samej strefie przy ul. Czaplinieckiej
trwa budowa fabryki DS Smith. Produkcja
proekologicznych opakowań z tektury ma
ruszyć w pierwszym kwartale 2022 roku.
Firma ma zapewnić 200 nowych miejsc
pracy. Osoby zainteresowane mogą już
dziś przesłać swoje CV na adres: rekrutacja@dssmith.com.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

INWESTYCJE

w.pl

Miasto przygotowuje się do montażu systemów fotowoltaicznych w dwóch podstawówkach. Panele mają się pojawić na dachach SP nr 3 oraz SP nr 4. Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Magistrat planuje, by instalacje
gotowe były jeszcze w tym roku

Trójka i Ósemka będą mieć zieloną energię
Odnawialne źródła energii to alternatywa
dla tradycyjnych sposobów jej pozyskiwania. W trosce o środowisko naturalne Bełchatów stale szuka nowatorskich
i proekologicznych rozwiązań, które mają
na celu poprawę czystości powietrza.
W ubiegłym roku dwie podstawówki wyposażone zostały w nowoczesne instalacje
fotowoltaiczne – mowa o Jedynce i Dwunastce. Podobne rozwiązanie miasto chce
zastosować w SP nr 3 oraz SP nr 8. – Decyzja o montażu paneli w kolejnych miejskich szkołach podyktowana jest nie tylko
korzyściami ekonomicznymi. Fotowoltaika
to przecież nie tylko możliwość wytwarzania tańszej energii elektrycznej, ale przede
Szkoła Podstawowa nr 8 będzie kolejną, która zyska fotowoltaikę
wszystkim ograniczenie zanieczyszczania
powietrza. To także doskonała lekcja 120 monokrystalicznych paneli o mocy 420 jest bezpłatna, w 2019 roku miasto kupiekologii. Chcemy w ten sposób pokazać Wp, co da sumaryczną moc 49,2 kWp. Dru- ło 6 nowoczesnych autobusów (w tym 3
uczniom, że każdy z nas może mieć wpływ ga z mikroinstalacji, która zamontowana zo- elektryczne), które spełniają surowe normy
na otaczającą nas przyrodę, jej kondycję, stanie w Szkole Podstawowej nr 8, będzie dotyczące emisji spalin. Do tego dochodzi
a co za tym idzie na jakość naszego ży- mieć dokładnie takie same parametry.
montaż elektrofiltrów kominowych, rozbucia – tłumaczy wiceprezydent Bełchatowa
Panele fotowoltaiczne w miejskich dowa sieci PEC, akcje edukacyjne wśród
Dariusz Matyśkiewicz.
szkołach podstawowych to kolejne z no- dzieci i młodzieży oraz termomodernizacje
Zgodnie z opracowaną dokumentacją watorskich i proekologicznych działań, ja- miejskich budynków komunalnych (Felek
mikroinstalacja fotowoltaiczna w Szkole kie od lat prowadzi magistrat. Przypomnij- i Odra).
Podstawowej nr 3 składać się będzie ze my, że od czterech lat komunikacja miejska
AP

„Jaś i Małgosia” przechodzi gruntowny remont
Trwa przebudowa miejskiego żłobka. Zakres prac jest ogromny. - Przebudowane
zostaną wszystkie instalacje, wymienione
zostaną podłogi. Gruntownej modernizacji
doczekają się także łazienki. Zyskają one
nową glazurę, terakotę i armaturę. Jedno
z pomieszczeń, gdzie kiedyś mieściła się
pralnia, zostanie przebudowane i zaadaptowane na nową salę. Zmodernizowana
zostanie też szatnia i pomieszczenie podręcznej kuchni. Do tego sporo drobnych
prac, m.in. malowanie, zakup mebli, zabawek oraz materiałów dydaktycznych – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Na kompleksową modernizację „Jasia
i Małgosi” miasto pozyskało dofinansowa-

Po remoncie żłobek będzie jak nowy

nie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na
remont żłobka pieniądze popłyną także
z rządowego programu „Maluch+”. Resztę dołoży magistrat. - Takiej modernizacji
w swojej historii placówka jeszcze nie
przeszła. Będzie to nasza perełka. Co ważne, po remoncie i przebudowie w naszej
placówce na dzieci czekać będzie nie 75,
a 90 miejsc – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. Remont żłobka
potrwa kilka miesięcy. Wszystkie dzieci,
które korzystają z „Jasia i Małgosi”, mają
zapewnioną opiekę. Na ten czas placówka została przeniesiona do budynku przy
ul. Sienkiewicza.
ADA
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INWESTYCJE/GOSPODARKA
Już niebawem w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 powstanie kilka miejsc parkingowych i zatoczka K+R. Drogowcy budują też nową drogę z kostki oraz dodatkowy wyjazd w ulicę Sienkiewicza. Wszystko ma być gotowe do
końca sierpnia

Przy Trójce powstaje zatoczka Kiss and Ride
Rodzice dzieci uczących się w SP 3 oraz
pracownicy szkoły zgłaszali trudności
z parkowaniem w pobliżu placówki na
ul. Targowej. Miasto postanowiło rozwiązać ten problem i poprawić funkcjonalność
układu komunikacyjnego w tym rejonie.
Na początku drogowcy wykonali niezbędne prace rozbiórkowe. Następnie zajęli się
budową nowego wyjazdu z terenu szkoły.
Zgodnie z planem przy wyjeździe w stronę ulicy Sienkiewicza obowiązywać będzie
nakaz jazdy w prawo.
Zakres prac, jakie miasto prowadzi,
obejmuje także wykonanie nowej jednokierunkowej drogi z kostki betonowej. To
Zatoczka typu „Pocałuj i jedź" ułatwi parkowanie przy Trójce
jednak nie wszystko. W pobliżu budynku
powstaje plac wielofunkcyjny z możliwone rozwiązanie miasto zastosowało już może stać nie dłużej niż 1 minutę, ruch
ścią czasowego zatrzymania. Oznacza to,
wcześniej, jak chociażby przy SP1, SP 13 w okolicach szkoły odbywać się będzie
że zaparkować będzie mogło na nim kilka
czy SP 4. Idea strefy polega na tym, że płynnie.
samochodów.
Wszystkie prace, które mają zostać wyJednocześnie z myślą o rodzicach do- kierowca zatrzymuje się, by pożegnać i
pozostawić
dziecko,
a
następnie
odjeżdża
konane
do końca sierpnia, kosztować będą
wożących swoje pociechy do szkoły wyi
zwalnia
miejsce
dla
kolejnego
samochook.
200
tys. zł.
budowana zostanie zatoczka typu K+R
(Kiss and Ride). Przypomnijmy, że podob- du. Dzięki temu, że w zatoczce pojazd
AP

Wypełnij ankietę i oceń program rewitalizacji
Jeszcze do końca sierpnia można wypełnić
anonimową ankietę dotyczącą Gminnego
Programu Rewitalizacji. Dostępna jest ona
na miejskiej stronie belchatow.pl.
Kilka lat temu miasto zadało sobie
pytanie, jak ożywić tzw. zdegradowany
obszar Bełchatowa. Chodzi o ścisłe centrum miasta oraz część osiedla Wolność.
W odpowiedzi przygotowany został Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na
lata 2016-2022. Zawiera on trzynaście
projektów podstawowych oraz dziewięć
uzupełniających, m.in. rewitalizację Kamienic Tkaczy czy przebudowę Placu Wolności. Program zakłada, że śródmieście
stanie się miejscem, gdzie bełchatowianie
będą mogli nie tylko przyjemnie spędzać
czas, ale będzie to także atrakcyjna lokalizacja do prowadzenia działalności gospo-
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Miasto zrewitalizowało m.in. Plac Wolności

darczej. Rewitalizacja to również rozwój
turystyki (miejski projekt: Energia, natura
i tradycja – na bełchatowskim szlaku) oraz
zapewnienie równych szans dla wszystkich
mieszkańców naszego miasta (poprzez realizację programów wspierających dzieci
z rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem).
Uwagi mieszkańców są bardzo cenne
w kontekście oceny realizacji zapisanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji zadań.
Przekazane zaś za pośrednictwem formularza odpowiedzi pozwolą zdiagnozować
aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze
bełchatowian. Ponadto będą one cenną
wskazówką przy opracowywaniu podobnego dokumentu na kolejne lata.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

SPRAWY SPOŁECZNE

w.pl

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, a podstawową formą jego przeprowadzenia jest
samospis. Mieszkańcy, którzy nie mają dostęp do komputera z internetem, mogą bezpłatnie skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska w bełchatowskim Urzędzie Miasta

NSP 2021 - spisz się w Urzędzie Miasta
Udział w przeprowadzanym co dziesięć lat
ogólnopolskim badaniu statystycznym jest
obowiązkowy. Oznacza to, że spisać się
musi każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawową formą prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 jest samospis internetowy. Z myślą o mieszkańcach, którzy nie
mają technicznej możliwości spełnienia
obowiązku, Gminny Komisarz Spisowy –
prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska - uruchomiła w bełchatowskim magistracie specjalne stanowisko. Komputer
z dostępem do internetu jest do dyspozycji
mieszkańców w budynku głównym Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 1, sala nr 316) od
poniedziałku do piątku między godz. 7:30
a 15:30. Aby skorzystać z takiej możliwości, wystarczy przyjść do magistratu. Pracownicy urzędu udzielają pomocy
w wypełnieniu formularza spisowego. By
wszystko przebiegło szybko i sprawnie, należy przygotować numery PESEL wszyst-

kich domowników oraz znać powierzchnię
użytkową zamieszkiwanej nieruchomości.
Jednocześnie Gminne Biuro Spisowe
informuje, że przy stanowisku zostaną
uwzględnione niezbędne zabezpieczenia
związane z epidemią COVID-19 - mowa

o jego dezynfekcji. Przypominamy również,
że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Miasta w Bełchatowie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
AP

Trwa ogólnopolska akcja #SzczepimySie
Trwa ogólnopolska akcja #SzczepimySie.
By zapewnić bełchatowianom maksymalną dostępność do szczepień, w naszym
mieście uruchomione zostały dwa Punkty Szczepień Powszechnych – w siedzibie
Cafe Senior Raj przy ul. Energetyków 6
oraz w Grocholicach przy ul. Częstochowskiej 37. W obu program realizowany jest
zgodnie z rządowymi wytycznymi oraz
w oparciu o kryteria ustalone przez rząd.
Punkt przy ul. Energetyków 6 zaczął
działać w maju, od tego czasu zaszczepiło
się w nim już ponad 6 tys. mieszkańców.
- Co ważne, aby się zaszczepić w naszym
punkcie, nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wystarczy przyjść, okazać dokument
potwierdzający tożsamość, przejść kwalifikację i gotowe. Po szczepieniu każdy
otrzymuje oczywiście Unijny Certyfikat

Aktualne zasady bezpieczeństwa na gov.pl
COVID. Jestem przekonana, że dzięki takiemu maksymalnemu skróceniu procedury, przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, który sprzyja dużej liczbie
zachorowań, zaszczepionych będzie jak
najwięcej bełchatowian. To wyraz troski
nie tylko o siebie, ale także swoich bliskich
i całego społeczeństwa – podkreśla prezy-

dent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Przypominamy, że dla mieszkańców,
którzy z powodu niepełnosprawności
bądź wieku mają problem z dotarciem do
punktu szczepień, miasto organizuje bezpłatny transport. By skorzystać z takiej
możliwości, wystarczy skontaktować się
z Wydziałem Spraw Społecznych pod numerem telefonu 44 733 51 23.
Wszelkie informacje na temat Narodowego Programu Szczepień znaleźć można
na rządowej stronie gov.pl, a także oficjalnej witrynie bełchatowskiego Urzędu Miasta belchatow.pl. Można także zadzwonić
na infolinię pod nr 989.
AP
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MIEJSKA MIGAWKA

Lato w Bełchatowie było pełne wydarzeń. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do miasta
pikniki, sportowa rywalizacja oraz warsztaty dla młodszych i nieco starszych – pomysłów na spędzenie wolnego czasu nie
czas. Zależało nam, by proponowane przez nas atrakcje były zróżnicowane. Dzięki temu dzieci, młodzież, ale także doroś
prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Wakacje w mieście upłynęły pod znakiem różn

Dla dzieci i młodzieży, którzy lato spędzili w mieście, bełchatowskie placówki kultury przygotowały różnorodne zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne i taneczne.
Wśród propozycji znalazły się także warsztaty laboratoryjne, gra miejska i letnie kino.
Wszystko po to, by dzieci miały możliwość spróbowania czegoś nowego, interesującego, a nawet zaskakującego.

W niedzielę, 1 sierpnia, bełchatowianie oddali hołd w
szawskim. Tradycyjnie o godz. 17:00 w mieście zawył
żono kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Bełchatowian.
koncertu w ogrodach parafialnych mieszkańcy „wyśp
z okupantem hitlerowskim

Pływali, jeździli rowerami a na końcu
biegali – niedziela, 18 lipca, upłynęła w
Bełchatowie pod znakiem najwyższych
sportowych emocji. Na starcie trzeciego etapu tegorocznej edycji Lotto Triathlon Energy stanęli zawodnicy z całej
Polski.

Za nami 101. rocznica Cudu nad Wisłą i Święto Wojs
rech ważnych punktach miasta, m.in. przy posągu M
przy grobie Nelly i Stefana Hellwigów, bełchatowskich
roku. Tegorocznym obchodom towarzyszył „Piknik ze
gionalnym.
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1963 metry mieli do pokonania uczestnicy tegorocznego Biegu Tropem Wilczym. Dystans jest symboliczny – nawiązuje do roku śmierci ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Trasa prowadziła alejkami parku Samujjły na os. Binków.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

MIEJSKA MIGAWKA

w.pl

miasta wróciły imprezy plenerowe. Dwumiesięczny kalendarz wypełniony był po brzegi. Koncerty, wydarzenia patriotyczne,
su nie brakowało. – Cieszę się, że mogliśmy się ponownie spotkać w naszym pięknym mieście i wspólnie spędzić ten letni
dorośli, mogli wybierać aktywności zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Każdy, kto chciał, znalazł coś dla siebie – mówi

óżnorakich atrakcji i wydarzeń

i hołd walczącym w Powstaniu Warie zawyły syreny, chwilę później złotowian. Wieczorem zaś na podczas
y „wyśpiewali pamięć” o walczących

Bełchatowscy pszczelarze świętowali 65-lecie istnienia koła rejonowego.
Podczas akademii wręczono odznaczenia związkowe. O historii bełchatowskiego pszczelarstwa piszemy na str. 19.

to Wojska Polskiego. Delegacje złożyły kwiaty w cztesągu Marszałka Piłsudskiego na Placu Wolności oraz
towskich bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920
iknik ze Stefanem i Nelly” na błoniach za Muzeum Re-

Koło Wędkarskie nr 3 Górnik obchodziło 45-lecie istnienia.
W uroczystości udział wzięli m.in. wiceprezydenci Bełchatowa – Dariusz Matyśkiewicz i Łukasz Politański. Jubileusz był
okazją do spotkania, gratulacji oraz życzeń dla Zarządu koła
oraz jego członków.

Podczas akademii z okazji Święta Policji ponad siedemdziesięciu bełchatowskich funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie oficerskie, pięciu
wyróżniono medalami. Nie zabrakło
także podziękowań za codzienną służbę
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Tradycyjnie 14 sierpnia energetycy obchodzili swoje święto. W ich intencji odprawiona została msza św., odbyła się
też coroczna akademia. Pracownikom
branży energetycznej wręczono medale i wyróżnienia. Nie zabrakło gratulacji,
podziękowań i życzeń. /AP
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Zarząd zakładu Wodociągów i kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie zaprasza wszystkich mieszkańców Bełchatowa, którzy nie są jeszcze podłączeni do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, do podjęcia działań
mających na celu sfinalizowanie tego przedsięwzięcia.

Podłącz się do naszej sieci
Jak szybko i skutecznie podłączyć budynek do bełchatowskiej
sieci wodno – kanalizacyjnej:
1. Pobierz druk wniosku o wydanie warunków technicznych ze
strony www.wodkan-belchatow.pl lub zgłoś się do Biura Obsługi Klienta Spółki „WOD. – KAN.”, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie. Wypełnij wniosek i złóż go w BOK-u.
Dołącz do wniosku:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
- mapę sytuacyjno-wysokościową z aktualnym podziałem geodezyjnym.
„WOD.-KAN.” wydaje warunki techniczne w terminie do 21 dni
od daty złożenia wniosku. Warunki te tracą ważność po upływie
2 lat od daty ich wystawienia ( 2 lata na przygotowanie dokumentacji projektowej).

Aby przyłączyć nieruchomość do sieci złóż wniosek

2. Zleć wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania sieci
i instalacji sanitarnych).
3. Dostarcz do „WOD.-KAN.” projekt techniczny planowanego
przyłącza w dwóch egzemplarzach w celu uzyskania uzgodnienia.
Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej przez „WOD.-KAN.” wynosi do 30 dni od daty jej złożenia.
4. Uzgodnij przebieg przyłącza naniesiony na mapę sytuacyjną
w zakresie lokalizacji i kolizji z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Starostwo Powiatowe w Bełchatowie). Opinię
ZUDP dołącz do projektu technicznego przyłącza.
5. Etapy budowy:
- zleć geodecie wytyczenie trasy przyłącza;
- wybuduj przyłącze zlecając wykonanie robót budowlanych
uprawnionej firmie lub Spółce „WOD. – KAN.”. W razie potrzeby
ustal z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego;
- powiadom „WOD. – KAN.” o terminie wykonania robót i ustal
termin odbioru (przyłącze jest odbierane przez „WOD. – KAN.”
w stanie odkrytym).
6. Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie szkicu powykonawczego i przekaż go w terminie dwóch dni do „WOD. – KAN.” oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, którą również dostarcz do „WOD. – KAN.”.
7. Podpisz umowę z „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie
na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Druk wniosku o zawar-
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Niezwykle ważna jest lokalizacja i trasa przyłącza
cie umowy można otrzymać i wypełnić w Biurze Obsługi
Klienta lub pobrać ze strony www.wodkan-belchatow.pl
następnie wysłać na adres: bok@wodkan-belchatow.pl

UWAGA!

Szczegółowe informacje na ww. temat można uzyskać
w Biurze Obsługi Klienta Spółki „WOD.- KAN.”, ul. św.
Faustyny Kowalskiej 9, tel.: 44 634 90 91, 44 634 90 93
lub 44 634 90 94.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Inwestor ma prawo
wyboru procedury wykonania przyłączy:
- na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20);
- bez zgłoszenia (art.29a).
WOD.-KAN.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

SPÓŁKI MIEJSKIE

w.pl

Prace inwestycyjne i remontowe prowadzone przez PEC Bełchatów odbywają się bez zakłóceń. Okres letni to
dobry czas, żeby przygotować infrastrukturę do nowego sezonu grzewczego i jesiennych spadków temperatury

Prace inwestycyjne i remontowe PEC
dobiegają końca
Obecnie trwają prace budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej
w rejonie ulic Sarniej, Zajęczej i Dzikiej. Zakończenie prac planowane jest w połowie
września br. W drugiej połowie sierpnia
przebudowana zostanie także sieć ciepłownicza w rejonie ulicy Kwiatowej. Na
początku września planowane są jeszcze
prace remontowe w rejonie ulicy Staszica,
w związku z którymi nastąpią krótkie przerwy w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców ulic objętych remontem. Do końca
zbliżają się również prace związane z wymianą izolacji na napowietrznej magistrali
ciepłowniczej.
To już ostatnie zadania przewidziane na
2021 r. związane z przebudową sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach.
Przypomnijmy, że w czerwcu br. przebudowano także sieć ciepłowniczą na osiedlu
Czaplinieckim, gdzie poza wymianą rurociągów na preizolowane zmieniono także
sposób zasilania budynków wielorodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastępując
wyeksploatowany węzeł grupowy precyzyjnymi węzłami indywidualnymi.
Prace remontowe i konserwacyjne prowadzone są w okresie letnim ze względu
na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
Wszystko po to, by z nastaniem jesiennych

Dzięki regularnie prowadzonej modernizacji sieci zmniejsza się liczba awarii
chłodów, mieszkańcy Bełchatowa mogli cieszyć się komfortowym ciepłem i ciepłą wodą.
Spółka od wielu lat realizuje działania inwestycyjne związane z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej, co pozwala na
znaczne zmniejszenie udziału starych sieci
kanałowych w systemie ciepłowniczym
Bełchatowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczone zostaną straty ciepła, zmniejszy się liczba awarii i związane
z nimi koszty. Możliwe będzie również bar-

dziej precyzyjne dopasowanie parametrów
dostarczanego ciepła do indywidualnych
potrzeb obiektów, co w istotny sposób
podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.
Szczegółowe informacje dotyczące
prac inwestycyjnych i remontowych znajdą Państwo na stronie internetowej spółki
PEC www.pec-belchatow.pl.
PEC

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
Rafi (nr chip: 044227) to schroniskowy przydomek dwuletniego, średniego psa. W PSYtulisku przebywa od czerwca, jest przyjaźnie nastawiony do
ludzi jak i do innych psiaków. Każdego dnia cierpliwie czeka na nowy dom.
Rafi o sobie samym: jestem kundelek przyjazny wobec ludzi i zwierząt, doskonalone prowadzę się na smyczy, żadne ogrodzenie nie
jest mi przeszkodą. Jestem PSIEmiły i sympatyczny – poszukuje
odpowiedzialnego domku, bez żadnych „ale" oraz „gdyby". Najlepiej od
zaraz do końca wszechświata!
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.

Nie możesz adoptować, udostępnij – zwiększ szanse zwierzaków na adopcję.
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SPÓŁKI MIEJSKIE
W dawnym lokalu handlowym Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstały dwa mieszkania. Remont pomieszczeń właśnie się zakończył. Komisja mieszkaniowa wyłoniła najemców, którzy do swoich
nowych M wprowadzą się już wkrótce

BTBS wzbogacił się o nowe mieszkania
Nowe mieszkania powstały w bloku BTBS-u przy al. Wyszyńskiego. Zajęły one miejsce lokalu użytkowego, który dawniej wynajmowany był m.in. na sklep spożywczy.
- Wspomniane pomieszczenie od dłuższego już czasu stało puste. Mimo licznych
prób nie mogliśmy znaleźć najemcy, który
chciałby prowadzić w nim swoją działalność. Biorąc pod uwagę, jak na rynek nieruchomości wpłynęła pandemia COVID-19,
ogromną podaż lokali handlowych, a także
sporą kolejkę osób oczekujących na mieszkania w naszym TBS-ie, zdecydowaliśmy,
że dobrym wyjściem będzie zamienić ten
lokal na mieszkania – powiedział Zbigniew
Kuchciak, prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Remont pomieszczeń właśnie się zakończył. Powstały w nim dwa mieszkania.
Pierwsze 54-metrowe ma salon z otwartą kuchnią, jedną sypialnię oraz łazienkę
i korytarz. Drugie z nich jest nieco większe,
bo 64-metrowe. Jego układ jest podobny,
z tym, że zamiast jednej sypialni są dwie. Klucze do nowych mieszkań przy al. Wyszyńskiego lokatorzy odbiorą jeszcze w sierpniu
Położenie instalacji, wstawienie dodatkowych ścian wewnętrznych, a także nowych
a także jaką zamontować baterię łazienko- dwóch lat lokal najemców. Szkoda, że
okien, drzwi i podwieszanych sufitów – to
wą oraz umywalkę – tłumaczy prezes BTBS. w przypadku innych pomieszczeń hantylko część wykonanych prac. Mieszkania
Komisja mieszkaniowa jeszcze w lip- dlowych nie mamy możliwości, by przesą tak przygotowane, że najemcy mogą
w nich od razu zamieszkać. – Lokale wy- cu wyłoniła najemców. W mniejszym kształcić je na mieszkania. Chętnych na ich
posażaliśmy bowiem w panele podłogowe lokalu zamieszka rodzina dwuosobowa, najem bowiem nie brakuje. Na liście oczei terakotę. Nauczeni doświadczeniem przy a w większym trzyosobowa. Klucze do kujących, na ten moment, mamy ponad
budowie trzeciego bloku na os. Olsztyń- swoich nowych „M” odbiorą lada moment.
dwieście osób – podsumowuje Zbigniew
skim, co do armatury zostawiliśmy loka- – Cieszę się, że udało się nam przeprowaKuchciak,
prezes BTBS.
torom dowolność. To znaczy sami mogą dzić tę adaptację. Dwie rodziny znalazły
ADA
zdecydować, czy chcą prysznic czy wannę, dla siebie lokum, a nieużywany od blisko

Emzetki wracają do normalnego kursowania
Wakacje dobiegają końca, w związku z czym od środy, 1 września, Miejski Zakład
Komunikacji przywraca zwykły rozkład jazdy. Oznacza to, że na bełchatowskie
ulice ponownie wyjadą emzetki lini nr 1, 4, 6 i 7. Wznowione zostaną także
zawieszone wcześniej kursy „dwójki” i „piątki”. Dobrą wiadomość mamy
również dla pasażerów podróżujących „dziewiątką” – ponownie
będzie ona jeździć na ul. Grabową. Z kolei autobusy obsługujące linie
nr 3 i 10 kursować będą bez zmian. Wszystkie informacje na temat aktualnie obowiązującego rozkładu, a także ewentualnych jego zmian,
znaleźć można na stornie miejskiego przewoźnika – mzk.belchatowpl.
AP
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1 września do miejskich szkół i przedszkoli wróci ponad 5 tys. uczniów oraz przedszkolaków. – Nasze placówki są
przygotowane na nowy rok szkolny. Zrobiliśmy wszystko, aby zarówno dzieci, jaki i pozostali pracownicy czuli się
w nich bezpiecznie – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa

Miejskie szkoły czekają na uczniów
W miejskich szkołach i przedszkolach wakacje to czas wytężonej pracy. Placówki wykorzystały je na remonty, naprawy,
a także gruntowne sprzątanie. W sierpniu,
tak jak w latach poprzednich, pracownicy magistratu wraz ze strażą miejską i policją pod kątem bezpieczeństwa sprawdzili
otoczenie wszystkich miejskich placówek
oświatowych. Kontrolowane było m.in.
oznakowanie, plany ewakuacji, ogrodzenia
boisk. Wszystko po to, aby wraz z pierwszym
dzwonkiem uczniowie mogli wrócić do bezpiecznych i dobrze przygotowanych szkół.
- Przed nami kolejny rok szkolny w reżimie sanitarnym. Uczniowie, a także pra- Bełchatowskie placówki są przygotowane na przyjęcie uczniów
cownicy placówek oświatowych nie muszą
się jednak obawiać. Obowiązywać będą jesteśmy przygotowani na każdą ewentu- aby zachowali spokój i rozwagę, a także by
bowiem takie same zasady, jak przed wa- alność. Czy to będzie nauczanie zdalne czy stosowali się do wszystkich wytycznych.
kacjami. Na ten moment ani Ministerstwo hybrydowe, będziemy robić wszystko, aby Mowa tu choćby o przyprowadzaniu dzieci
Edukacji i Nauki, ani sanepid nie wprowa- uczniowie mieli zapewnioną edukację na do szkoły. Najlepiej będzie pozostawić podzili żadnych dodatkowych restrykcji – tłu- jak najwyższym poziomie – dodaje wiceciechę pod opieką nauczyciela zaraz przy
maczy Łukasz Politański, wiceprezydent prezydent Łukasz Politański.
wejściu. Jest to bardzo ważne, bowiem
Bełchatowa. – Myślę, że większość z nas
Inne godziny przerw, osobne wejścia
im mniej osób postronnych w szkole, tym
przyzwyczaiła się już do funkcjonowania dla poszczególnych klas, zajęcia w jednej
w dobie epidemii. Uczniowie dobrze wie- sali lekcyjnej, noszenie maseczek w czę- bezpieczniej dla uczniów i pracowników.
dzą, jakie czekają na nich zalecenia i cze- ściach wspólnych – to tylko część zasad Równie ważne jest to, by nie posyłać na
go muszą się spodziewać. Nie ukrywam, sanitarnych, jakie będą obowiązywać tak- lekcje dzieci mających jakiekolwiek objawy
że chcielibyśmy, aby dzieci przez cały rok że w tym roku. – Nauczyciele i dyrekcja chorobowe, jak np. katar, kaszel, podwyższkolny mogły uczyć się stacjonarnie. To będą o tym wszystkim przypominać już szona temperatura – podsumowuje wicedla nich najlepsze rozwiązanie. Nasze 1 września. Ze swojej strony proszę za- prezydent Łukasz Politański.
zdrowie jest jednak równie ważne. Dlatego równo dzieci, jak i rodziców i opiekunów,
ADA

Miejscy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje
Kadra miejskich szkół i przedszkoli wzbo- pracownicy naszych placówek oświatogaciła się o kolejnych nauczycieli miano- wych systematycznie do tego dążą i zawanych. W trakcie wakacji egzamin – pod- biegają o kolejne stopnie awansu zawonoszący zawodowe kwalifikacje – pozy- dowego. Przekłada się to na indywidualne
tywnie zdały 22 osoby. Wśród nich m.in. wyniki uczniów, którzy mogą liczyć na fawuefiści, poloniści, matematycy, a także chową opiekę i pomoc kompetentnej kanauczyciele wspomagający i wychowania dry. Dlatego zarówno miasto, jak i szkoły,
przedszkolnego.
konsekwentnie wspierają i pomagają pe– Zawód nauczyciela wymaga, by wciąż dagogom w podnoszeniu ich kwalifikacji
podnosić swoje umiejętności, zdobywać – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent
wiedzę o nowych technikach i metodach Bełchatowa.
nauczania – mówi Łukasz Politański, wiAby zostać nauczycielem mianowanym
ceprezydent Bełchatowa. – Cieszę się, że pedagog musi przejść kilka etapów. Ukoń-

czyć staż i mieć za sobą awans na nauczyciela kontraktowego. Później musi przepracować w szkole kolejne 33 miesiące,
w czasie których realizuje własny plan rozwoju zawodowego, szkoli się, podnosi zawodowe kompetencje. Kolejnym krokiem,
po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku
zawodowego, jest egzamin zdawany przed
ekspertami m.in. przedstawicielami kuratorium oświaty. Jego pozytywny wynik
daje awans na nauczyciela mianowanego.
ADA
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LUDZIE/WYWIAD
Pochodzi ze Zgorzelca, ale w Bełchatowie mieszka od wielu lat. Z wykształcenia nauczycielka, obecnie dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 4. Kilka lat temu dołączyła do grona bełchatowskich pisarzy. Z Elżbietą Ceglarek,
autorką pięciu powieści obyczajowych, rozmawiamy m.in. o tym, jak odkryła swój talent

Pisanie o zwykłym życiu to moja pasja…
Kiedy odkryła Pani swój talent pisarski
i co zdecydowało o tym, że chciała Pani
podzielić swoją twórczością ze światem?
Elżbieta Ceglarek: Pierwsze próby pisarskie pojawiły się już w liceum. Wtedy były
to tylko krótkie opowiadania dla koleżanek. Nie myślałam jednak, że kiedyś zajmę
się tym na poważnie. Dopiero w kwietniu 2011 roku usiadłam w swoim ulubionym fotelu i tak zaczęłam pisać na kartce.
„Drugie życie Leny" to powieść, którą
miałam już wcześniej w głowie, a w tym
momencie chciałam ją z siebie wyrzucić.
Napisałam chyba 20 stron i szybko postanowiłam zamienić pisanie ręczne na to
w laptopie. Głowa znacznie wyprzedzała
poruszającą się dłoń, co mnie bardzo hamowało, rozpraszało i denerwowało. Postanowiłam przenieść pisanie na komputer,
co okazało się o wiele bardziej przyjazne
i przyjemniejsze. Właściwie nie wiem, co
zdecydowało, że zaczęłam pisać. Po prostu
miałam taką potrzebę i chciałam zrealizo- „Drugie życie Leny" to pierwsza z powieści napisanych przez Elżbietę Ceglarek
wać swoje marzenia. Na pewno pomogły
mi słowa mojej przyjaciółki, która po prze- man, których uwielbiam. W przypadku dzięki mojej twórczości zdobyłam fanów,
czytaniu rękopisu powiedziała: „Musisz tę „Mojej asteroidy” chciałam spełnić marze- nowych znajomych, przyjaciół w całej Polksiążkę wydać”. A potem poszło już z gór- nie o napisaniu powieści o stewardessie. sce i poza granicami kraju. To bardzo miłe
ki, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, Jak byłam jeszcze małą dziewczynką bar- i cenne doświadczenie.
tym bardziej, że nie wiedziałam, od czego dzo chciałam latać samolotem i pracować
zacząć. Ktoś poradził mi kontakt z wydaw- jako stewardessa. Pewnie dlatego napisa- Czy ma Pani jakieś rady dla młodych ludzi,
nictwem otwartym. Przesłałam tekst i po nie całej książki zajęło mi niecały rok. Sama
którzy myślą o pisaniu lub mają jakieś inne
jakimś czasie otrzymałam odpowiedź z byłam zaskoczona, że tak szybko, bo przy
marzenia, które chcieliby zrealizować, lecz
PWN-u, że chcą wydać moją książkę. By- poprzedniej były to cztery lata.
nie wiedzą jak?
łam przeszczęśliwa. I tak do rąk czytelniCzy pracuje Pani teraz nad nowym tytuków trafiło „Drugie życie Leny”.
łem, czy może nam Pani uchylić rąbka ta- Jeśli chcemy coś zrobić, to zwyczajnie trzeba do tego konsekwentnie dążyć. TrzeCzy w tym momencie miała już Pani po- jemnicy?
mysł na drugą powieść? Gdzie szukała
ba walczyć o to, co jest dla nas ważne,
Tak, nowa książka właśnie się pisze. Tym o cele, jakie przed sobą stawiamy. SpełniajPani inspiracji?
razem będzie to coś mocniejszego, po- cie swoje marzenia i nie bójcie się iść do
Do napisania pierwszej książki motywacją wieść obyczajowa z elementami kryminału. przodu. Sięgajcie po to, co niedoścignione,
były moje przeżycia. Chociaż oczywiście Więcej nie zdradzę, przepraszam, nigdy nie
róbcie swoje, nawet jeśli inni was nie rozuksiążkową historię znacząco ubarwiłam. ujawniam szczegółów mojej pracy przed
mieją i być może znajdą się i tacy, którzy
Jest w niej trochę z mojego świata, ale ukończeniem książki.
nie docenią.
głównie są to historie bohaterów, które
„pisały się same”. Czynnikiem motywującym, dającym natchnienie do napisania
pierwszej książki była również muzyka
Wojciecha Kilara i twórczość Anny Ger-
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Co pisanie książek i ich wydawanie zmieniło w Pani życiu?

Stałam się osobą bardziej rozpoznawalną,

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała ADA
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Przed nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. 3 września bełchatowianie zaczytają się w „Moralności pani
Dulskiej”. Biblioteka proponuje próbę czytaną dramatu Gabrieli Zapolskiej, w której udział wezmą m.in. władze
miasta

Jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania
Cała Polska już od dziesięciu lat czyta największe dzieła naszej literatury. W tym
roku wybór padł na „Moralność pani Dulskiej”. W liście inaugurującym tegoroczną odsłonę akcji prezydent Andrzej Duda
podkreślał ponadczasowość tego napisanego w 1906 roku dramatu. - To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką
ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci
i wyczucie języka, ale przede wszystkim
uniwersalne przesłanie moralne, które w
imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe
do języka potocznego i na przestrzeni
epok było różnie interpretowane, stając
się przedmiotem żywych dyskusji – zwraca
uwagę prezydent.
Aby oddać wspomnianą wyjątkowość
„Moralności…”, bełchatowska biblioteka
przygotowuje specjalną oprawę. Wszyscy,
którzy wybiorą się do siedziby głównej
przy ul. Kościuszki, będą mieć okazję do
obejrzenia próby czytanej przedstawienia
opartego na fragmentach dramatu Zapolskiej. Udział w niej wezmą władze miasta,
pracownicy placówki, a także aktorzy beł-

W 2020 roku w ramach Narodowego Czytania „Balladynę" czytali prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska i wiceprezydent Łukasz Politański
chatowskiej grupy BAT PKP. – Zależy nam, – mówi dyrektor Miejskiej i Powiatowej
aby każdego roku czymś zaskoczyć miesz- Biblioteki Publicznej w Bełchatowie Edyta
kańców. Tym razem postawiliśmy na dużą Jasińska.
dynamikę i ekspresję, dzięki czemu nasze
Narodowe Czytanie w miejskiej biblioprzedstawienie będzie ciekawe i warte tece odbędzie się w piątek, 3 września,
zobaczenia. Już dziś zapraszamy wszyst- o godz. 17:00.
kich mieszkańców do wspólnego czytania
AP

Konkurs „Miasto Talentów” rozstrzygnięty
Grają na fortepianie, skrzypcach i flecie,
śpiewają, jeżdżą konno i tresują psy – to
tylko niektóre z talentów, jakimi pochwalili
się uczestnicy konkursu „Miasto Talentów”.
Udział w miejskiej zabawie wzięło kilkunastu młodych bełchatowian, którzy na
krótkich, 1-minutowych filmikach pokazali,
jakie drzemią w nich zdolności. Nagrania
były prezentowane na miejskim profilu facebookowym. O tym, kto zwycięży, zdecydowali sami internauci.
W kategorii dzieci w wieku 7-10 lat
najwięcej głosów zdobyła Martyna Kruk,
która wykonała cover przeboju „Nie wie
nikt”. Na drugim miejscu znalazła się Agata

Na zdjęciach zwycięzcy konkursu

Janus ze swoją interpretacją piosenki „Cud
w szafie”, na trzecim zaś Michalina Sztajerowska, która pochwaliła się fantastyczną
techniką gry na fortepianie. Jeśli chodzi
o młodzież w wieku 11-15 lat, bezkonkurencyjna okazała się Weronika Burczyk –
młoda zaklinaczka psa rasy border collie.
Drugie miejsce przypadło Mai Fidali, której
największą pasją jest malarstwo, podium
zamknęła zaś obdarzona pięknym głosem Aleksandra Rzepecka.
Wszystkim laureatom gratulujemy.
AP
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SPORT
Dwudziestu ośmiu sportowców otrzymało miejskie stypendia. Wśród nagrodzonych m.in. są wicemistrzowie
Europy, a także mistrzowie Polski w biegach, trójboju siłowym, kickboxingu czy curlingu. Do wyróżnionych
łącznie powędruje prawie 105 tys. zł

Bełchatowscy sportowcy ze stypendiami
Najwięcej – bo dwanaście sportowych stypendiów – otrzymali lekkoatleci. Wyróżnieni zostali wielokrotni medaliści: Michał
Stawicki, Mateusz Górny, Jakub Bracki,
Adam Patrzyk, Filip Chrosta, a także Amelia Zochniak, Maja Matyśkiewicz i Natalia
Wójcik. W gronie docenionych przez miasto lekkoatletów znaleźli się również: Maria Kołodziejczuk, Sylwia Hałaczkiewicz,
Mateusz Szaniec i Mateusz Markowiak.
Za znakomite wyniki w trójboju siłowym prezydent Mariola Czechowska wyróżniła trzy osoby: Daniela Wasilewskiego,
Idę Lis i Anielę Lis. Stypendium sportowe
przyznano również trenującemu zapasy
Filipowi Kazimierczakowi, boksującemu
w wadze ciężkiej Jakubowi Domuradowi
i kickbokserowi Oliwierowi Jarzeckiemu.
Miasto doceniło również Piotra Niźnika,
który znany jest ze wspinaczki sportowej,
tenisistę Krzysztofa Brezynę oraz Karolinę Michał Stawicki i Joanna Mazur mają na swoim koncie dwa tytuły Mistrzów Europy
Skurnicę, Alicję Jaros, Martynę Szymanowską, Kacpra Dyderskiego i Julię Dyderską z codzienną nauką i obowiązkami. Jeste- promocja naszego miasta, za co serdecznie
trenujących curling. Miejskie stypendia ście naszą dumą i dowodem na to, że talent Wam dziękuję – dodaje prezydent Mariola
sportowe otrzymali też przedstawiciele w połączeniu z ciężką pracą, cierpliwością Czechowska.
Wnioski, jakie wpłynęły do miasta od
rugby: Kinga Moskot i Wiktoria Grzelak, i wytrwałością przynoszą wiele znaczących
sukcesów.
Z
serca
gratuluję
Wam
sportowców,
zweryfikowała i oceniła koa także pływak Przemysław Gawrysiak.
- Gratuluję wszystkim wyróżnionym zarówno talentu, jak i godnej podziwu kon- misja stypendialna, która wyłoniła listę
sportowcom. To stypendium naprawdę się sekwencji w dążeniu do celu – mówi Ma- wyróżnionych. Stypendia przyznane zoWam należy. Wiem bowiem ile Was kosz- riola Czechowska, prezydent Bełchatowa. stały na cały 2021 rok i w zależności od
tują sukcesy, jakie osiągacie. To mnóstwo – To właśnie dzięki Wam o Bełchatowie osiągniętych wyników wahają się od 300
wyrzeczeń, a także niezliczone godziny głośno jest na sportowych arenach w Pol- do 400 zł miesięcznie.
spędzone na treningach, które godzicie sce i Europie. To najlepsza i najpiękniejsza
ADA

Nie lada gratka dla wszystkich szachistów i
miłośników tej królewskiej gry. Uczniowski
Klub Sportowy „Jedynka” wraz z Miejskim
Centrum Sportu organizują otwarty turniej
szachowy. Udział w nim mogą wziąć dzieci
od szóstego roku życia, a także młodzież,
dorośli i seniorzy. Wystartować mogą
osoby zrzeszone w klubach, ale też pasjonaci. Każdy, w swojej kategorii wiekowej,
rozegra błyskawiczne partie szachowe,
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fot. UKS Jedynka

Sprawdź się w bełchatowskim szachowym turnieju

W szachy gra coraz więcej młodych

w których do zdobycia będą punkty FIDE.
Zawody będą więc doskonałą okazją, aby
sprawdzić swoje szachowe umiejętności.
Turniej zaplanowany jest na sobotę,
4 września. Miejscem rozgrywek będzie
bełchatowska hala Energia. Szczegóły dotyczące zapisów, a także regulamin turnieju można znaleźć na stronach organizatorów: mcs.belchatow.pl i szpnr1.home.pl.
ADA

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

- Moje pszczelarstwo, a raczej pszczelarzenie, zaczęło się jak miałam może 14 lat. Był to chyba rok 1950, kiedy tatuś
po raz pierwszy zabrał mnie do pasieki. Pomagałam i uczyłam się pszczelarzenia praktycznego. I tak to się kręci do
dziś – wspomina 85-letnia Aleksandra Kępa, najstarsza bełchatowska pszczelarka z bełchatowskiego koła

O bełchatowskim pszczelarzeniu słów kilka
Zanim 65 lat temu, w 1956 roku, powstał
wać, także tych młodych. Na te integracyjPowiatowy Związek Pszczelarzy w Bełne wycieczki to panowie wyjeżdżali z żochatowie (dzisiejsze Koło Rejonowe), na
nami, a potem one automatycznie stawały
naszych terenach było zaledwie kilkanasię pszczelarkami. Tak naprawdę były nimi
ście osób zajmujących się pszczołami. Jak
już wcześniej, tylko takimi niezarejestrowspomina pani Aleksandra, która członwanymi. Bo przecież cały czas pomagały
kiem koła jest od 64 już lat, wówczas
mężom, także praktykę z nich każda już
pszczelarze stanowili jakby zamknięty klan.
miała. Potem zaczęły się zapisywać, koło
– Dziś jesteśmy jak rodzina, nie liczy się, czy
się powiększało – wspomina z uśmiechem.
ktoś jest starszy czy młodszy, bo wszyscy
Bełchatowskie koło systematycznie się
jesteśmy kolegami. Teraz jesteśmy ze sobą
rozrastało. W momencie powstania zrzebardzo zżyci. Teraz, bo jak tatuś zaczynał,
szonych w nim było zaledwie kilkunastu
to było zupełnie inaczej. Swoje tajemnice
pszczelarzy. Dziś w jego strukturach jest
trzymali, nie przekazywali ich dalej. Tatuś,
ich 135. Podobnie rzecz ma się z rodzinami
żeby się czegoś więcej dowiedzieć, kupszczelimi, których liczba wzrosła do 3200.
pił sobie książkę „Praktyczne pszczelnicWraz z rozwojem technologii rolniczej,
two”. Mam ją cały czas i korzystam z niej
zmienił się także rodzaj produkowanego
do dziś. Teraz pszczelarze są wykształceni,
w Bełchatowie miodu. - W latach 70-tych
są specjalne szkoły. A kiedyś to była gajak rolnicy kosili łąki, to te łąki kwitły. A dzizeta pszczelarska, kalendarz pszczelarski
siaj łąki to w większości nieużytki i kwiati ta książka. To one były podstawą moje- Pani Aleksandra pszczelarzy od 64 lat
ka się na nich nie ujrzy. Wtedy mieliśmy
go pszczelarzenia – mówi pani Aleksanprawdziwy miód wielokwiatowy. Teraz
dra. Podobnie o tamtych latach opowiada
natomiast stosowane są opryski i pszczoły
obecny prezes koła, Józef Olejniczak, któniechętnie korzystają chociażby z sadów.
ry pierwszą wiedzę o pszczołach, ulach
Z drugiej strony, dzięki dopłatom do upraw
i miodzie czerpał od swojego pradziadka.
roślin miododajnych, możemy dziś smako- Wszystko przekazywane było z ojca na
wać takich miodów, jak chociażby faceliosyna, więc nie było potrzeby zrzeszania się.
wy, gryczany czy nostrzykowy. 40 lat temu
Gospodarka pasieczna prowadzona była
nikt o takich miodach nie słyszał – tłumaekstensywnie, nie było tak intensywnego,
czy prezes Olejniczak.
jak dziś, wykorzystywania pożytku – dodaje.
Jaka przyszłość czeka pszczelarstwo?
W
połowie
lat
pięćdziesiątych
To pytanie zadają sobie dziś wszyscy, któw ościennych gminach zaczęły powstawać W Bełchatowie jest ponad 3 tys. uli
rym zależy na środowisku i przyrodzie.
koła, m.in. w Drużbicach czy Szczercowie.
- Naszą misją jest uczenie ludzi, co to jest
Przyczyna była banalna – zaczęły się trud- znajomości, dzielenie się wiedzą i doświad- pszczoła i dlaczego jest tak ważna dla członości z pozyskaniem produktów niezbęd- czeniem, zdradzanie tajemnic. Pszczelarz wieka. Mówimy o tym zawsze, gdziekolnych do prowadzenia pasieki, jak chociaż- przy ulu jest sam, a podczas spotkań z in- wiek jesteśmy. Bo pszczoła i pszczelarstwo
by węzy. A sformalizowany związek wiele nymi to można zwyczajnie porozmawiać: to nie tylko miód. Pszczoły przecież zapytakich problemów rozwiązywał. Nowo u mnie to się tak dzieje w ulu, dzisiaj to lają blisko 80 procent roślin. Przenosząc
powstałe bełchatowskie koło kupiło np.
pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez
miałam to, a to mi rójka przyszła, a to mi
betonową prasę, na której produkowane
pszczół i ich zapylania, nie będą rosły roślirójka uciekła. W większym gronie i w rozzostały woskowe plastry.
ny. A co za tym idzie, nie będzie rolnictwa
Dynamiczny rozwój nastąpił wraz mowach to się zwyczajnie doszkalaliśmy i wszystkiego wokół – mówi pani Aleksanz powstaniem w latach siedemdziesiątych – opowiada pani Aleksandra Kępa i doda- da. - Jeżeli będziemy proekologiczni, jeśli
województwa piotrkowskiego. Zaczęły się je, że to właśnie dzięki takim wyjazdom zaczniemy chronić naszą planetę i klimat,
wycieczki, szkolenia, można było nawet w Bełchatowie zaczęło przybywać kobiet to wszystko ułoży się dla nas wszystkich
ukończyć kurs mistrzowski. - Pamiętam zajmujących się pszczelarstwem. - Jak ja bardzo dobrze. Ale musimy o to zadbać już
wyjazdy do innych pasiek, np. do Gorzko- zaczynałam, to pszczelarze nazywali mnie dziś. Bo bez pszczół nie będzie nas – podwic, Sulejowa, Wolborza czy Kamiannej. „swoją Królową”, bo wśród nich byłam je- sumowuje prezes Olejniczak.
Była prawdziwa integracja, nawiązywanie dyną kobietą. A potem zaczęło ich przybyAP
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