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PGE Skra zaczęła
od porażki, ale
jutro gra z
Resovią Str. 22

„Wczoraj i dziś”,
specjalny dodatek
hitoryczny str. 11-14

ORKAN SIAŁ
ZNISZCZENIE

Ewakuacja
w „Felku”.
Co się tam
wydarzyło?
a STR. 3

STR. 4-5
REKLAMA

007710512

Dominik Kędziak i jego
gigantyczna dynia odnoszą
kolejne sukcesy!

Padły strzały.
jak skończyły
się te dwie
historie?
a STR. 6
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b Tysiące ludzi bez prądu przez
wiele dni. Pozrywane dachy,
zniszczone samochody. Orkan
Ksawery zostawił po sobie obraz
jak po bitwie. Jego skutki ciągle są
usuwane

Ucziowie
„jedynki”
rozstają się z
telefonami...
a STR. 7

STR. 8

Wybieramy
Sołtysa i Sołectwo Roku
TRWA ETAP WOJEWÓDZKI!
SZCZEGÓŁY STR. 10

4

Od redaktora

Magdalena
Buchalska-Frysz

mieszkańcy czterech miejscowości położonych a terenie gminy Bełchatów: Dobrzelowa, Kałdun, Ław i Zawad mogą
wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym planów budowy wytwórni mas bitumicznych w Kałdunach.
Spotkanie organizowane przez radną Marzenę Polak odbędzie się na placu parkingowym przy filii Gminnego
Centrum Kultury w Zawadach. Początek o godz. 17. Na miejscu będą urzędnicy, zaproszono również przedstawicieli
inwestora

Na własne oczy

Ksawery siał
strach nocą
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

O

rkan Ksawery szalał
nad regionem bełchatowskim. Na szczęście
obyło się bez tragedii, ale skutki
wichury mieszkańcy odczuwali jeszcze przez kilka dni, nie
mówiąc już o szkodach, których usuwanie potrwa znacznie dłużej. Co dokładnie
przed tygodniem wydarzyło się
na terenie powiatu
bełchatowskiego? (str. 4-5).
Czy dzieci w podstawówce potrafią obejść się bez telefonów
komórkowych? Te w SP nr 1 będą musiały, bo dyrekcja, w porozumieniu z rodzicami, wprowadziła duże ograniczenia. To
dobrze, bo psychologowie mają
na ten temat jasno sprecyzowane zdanie (str. 7).
Zdecydowanie lepiej chyba poświęcić się jakiejś pasji. Tak, jak
pan Dominik, który słynie
w całej Polsce z hodowli dyńgigantów. A my serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów!
A
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Malwina i Michał
Kołatkowie
bełchatowianie realizujący
projekt Happiness Mode
przenieśli się ma Majorkę,
gdzie zamieszkali i tam realizują swoje nowe pomysły związane z podróżami
i pokazywaniem różnych
miejsc na świecie w nietypowy sposób. Obecnie pracują
m.in. nad filmem o wyspie
dla Mallorca Film
Commission. W listopadzie
ich zdjęcia z podróży można
będzie oglądać
w bełchatowskich MCK PGE
Giganty Mocy.

b Kilkudziesięciu dumnych małych studentów odebrało indeksy podczas uroczystej inauguracji
Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Bełchatowie, która miała miejsce w Miejskim Centrum Kultury.
Wcześniej dzieci złożyły uroczystą przysięgę. Mali bełchatowianie w wieku 7-13 lat podczas roku
akademickiego będą studiować historię lub filologię polską z dziennikarstwem. GREG
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Skoro jedna osoba zostaje przewodniczącym dwóch komisji
[Michał Wyczachowski - przyp.
red.] to jak można mówić o usprawnianiu pracy. Ci ludzie są
radnymi pierwszą kadencję,
a usuwają radnych doświadczonych, jak Krzysztof Pierzchała, który jest radnym od kilku kadencji. Ta argumentacja
nie ma najmniejszego sensu.
Po co my tam byliśmy potrzeb-

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY
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lokalnej,
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ni? I tak przegłosowaliby co
chcieli. Nieobecność to rodzaj
naszego protestu przeciwko
działaniom, które są destrukcyjne dla miasta i klubu PiS. Kilkukrotnie, nawet po moim
odwołaniu z funkcji wiceprzewodniczącego rady apelowałem o dialog. Od jednego z nich
usłyszałem, że nie ma po co.
Napisał pan w swoim oświadczeniu, że to forma haraczu...
Tak to wyglądało. Trzeba było
wesprzeć rozłamowców z części PiS i Plusa, który ich wspiera.
Jeden radny Plusa [Grzegorz
Muskała - przyp. red.] już dostał funkcję przewodniczącego
komisji, inni pewnie będą zastępcami szefów komisji. Zmiany były po to, aby cała ta grupa
miała większość w komisjach
i mogła przegłosowywać sobie,
co chce. Na pewno teraz będą
przeciwko pani prezydent i naszej grupie, blokując inicjatywy
korzystne dla miasta. A ą
ROZMAWIAŁ MACIEJ WIŚNIEWSKI
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Elżbietą Naturalną,
przewodniczącą Rady
Miejskiej
Zaskoczył panią bojkot nadzwyczajnej sesji przez część radnych
PiS i radne Ziemi Bełchatowskiej,
związanych z panią prezydent?
Udział w sesji jest obowiązkiem radnych. Nie chcę komentować tego, dlaczego radni
tego obowiązku nie wykonują.
To jest wyraz ich bezsilności.
Uważam, że to nie w porządku wobec mieszkańców.
Sesja była poświęcona zmianom
personalnym, a nie merytorycznym. Usuwaliście ich państwo
z komisji, to po co mieli przyjść?
Żadne głosowania personalne
nie jest komfortowe. Czy one
są na sesji nadzwyczajnej, czy
zwyczajnej to dyskomfort jest
jednakowy. Czyni nam się zarzuty, że ta sesja była w całości
poświęcona sprawom personalnym, a ja uważam, że to by-

ło najlepsze rozwiązanie
z punktu widzenia interesu
miasta, ponieważ nie dezorganizowało pracy rady w normalnym trybie. Lepiej, że sprawom personalnym poświęcona była sesja nadzwyczajna,
niż gdyby miała temu być poświęcona część sesji zwyczajnej, gdyż to zawsze wprowadza niepotrzebną nerwowość
i rozkojarzenie. Radni nieobec-
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Dlaczego, wraz z grupą innych
radnych zbojkotował pan nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej?
Sesja ta nie dotyczyła ani
mieszkańców, ani spraw
Bełchatowa. Chodziło o załatwienie prywatnych spraw. Mój
czas jest ważniejszy. Zawsze
w poniedziałki mam dyżur radnego i wówczas też miałem.
Ważniejsze dla mnie było spotkanie z mieszkańcem, który
przyszedł z konkretnym problemem niż uczestniczenie w sesji, która nic nie znaczyła dla
mieszkańców. Zrobiono to
szybko, żeby nikt się nie rozmyślił. Nie chciałem brać udziału
w tej farsie.
Ale doszło tam do zmian personalnych w komisjach. Ci, którzy
sesję zwołali mówią, że po to, aby
usprawnić pracę rady.

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

z Józefem
Wodzińskim, radnym
klubu PiS

ni sami postawili się w sytuacji
niekomfortowej. Przecież, gdyby byli mogliby się odnieść
do tych uchwał, poprosić o wyjaśnienia. Chętnie bym życzyła
sobie takiej dyskusji.
Ale zajmujecie się państwo sami
sobą. Co z tego wynika dla ludzi?
To wnosi porządek w organizacji rady miejskiej. Bojkot pokazuje kulisy działań destrukcyjnych, które od wielu miesięcy
mają miejsce w radzie. Zmiany
personalne były zatwierdzone
przez pełnomocnika miejskiego PiS, posła Dariusza Kubiaka.
Były one uzasadnione, gdyż ze
strony tych radnych nie ma
woli rozmowy, uzgadniania
spraw merytorycznych, zaś
jest obstrukcja i destrukcja. Korzyścią będzie to, że w komisjach będą ludzie, którzy będą
chcieli ze sobą rozmawiać. Zaczynamy prace nad budżetem,
do tego potrzebna jest sprawna
rada. A ą
ROZMAWIAŁ MACIEJ WIŚNIEWSKI

35 65 w. 166 oraz listonosze
e-wydanie: egazeta.dziennik.lodz.pl
ą - umieszczenie takich dwóch znaków
przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym
Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu
opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym
na stronie www.dzienniklodzki.pl/tresci i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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Ludzie uciekali przed dymem
Bełchatów
Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl
- Obudziłam się, bo zaczęłam
się dusić, wszędzie było pełno
dymu - mówi Barbara Gaszewska, która mieszka w budynku
„Felek” przy ul. Czaplinieckiej.Na korytarz nie szło wyjść,
czarny, gryzący dym był wszędzie, nie było nic widać. Jakoś
udało mi się zabrać męża i doszliśmy do windy - opowiada.
Pożar w komunalnym bloku
wybuchł w środę rano. Strażacy odebrali wezwanie o godz.
8.42. Ktoś z mieszkańców zadzwonił na alarmowy numer
112. - Gdyby to było w nocy, to
pewnie byśmy się podusili mówi pani Barbara.
Ogień dość szybko udało się
opanować. Na miejsce pożaru
dotarło siedem zastępów straży, w tym cztery jednostki
ratowniczo-gaśnicze z Państwowej Straży Pożarnej oraz

REKLAMA

ochotnicy z OSP Bełchatów
i Grocholice.
- Zorientowałem się, że coś
się dzieje, jak zobaczyłem dym
w łazience, wyjrzałem przez
okno, to strażacy już byli - mówi Józef Kruz, mieszkaniec bloku. - Teraz wszystko śmierdzi
tym dymem - dodaje.
Większość mieszkańców sama wyszła przed blok, uciekając przed dymem. Ten dostał
się do mieszkań przede wszystkim przez przewody wentylacyjne. Jak mówi Miłosz Rudnicki, prezes PGM, które administruje „Felkiem”, może to być
efektem trwającego w bloku remontu.
- Przy pracach budowlanych
na terenie całego bloku, dym
mógł przedostać się przewodami wentylacyjnymi - podkreśla
prezes PGM.
Kilka osób wymagało pomocy medycznej, m.in. podania
tlenu. Jedną osobę zabrano
do szpitala. Na szczęście obyło
się bez większych obrażeń i zaczadzenia. Choć nie od razu

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

A Gryzący dym wyciągnął z mieszkań kilkadziesiąt osób, niektórym trzeba było pomóc się wydostać
i udzielić pomocy medycznej A Pożar w remontowanym „Felku” gasiło kilkudziesięciu strażaków

b Strażacy szybko uporali się z ogniem, więcej czasu zajęło
oddymianie i wentylacja bloku
udało się wejść do wszystkich
mieszkań.
- Sukcesywnie, mieszkanie
po mieszkaniu, nasi pracownicy, ze strażakami i pod okiem
policji sprawdzają wszystkie
mieszkania - mówił na miejscu

Miłosz Rudnicki. Do zdarzenia
przyjechali wszyscy członkowie zarządu miejskiej spółki. Mamy ślusarzy, do mieszkań,
do których nie możemy się dostać, będziemy rozwiercać
zamki, żeby nie wywarzać

drzwi. Mieszkańcy dostaną nowe klucze - dodaje.
Przyczyną pożaru było
prawdopodobnie zaprószenie
ognia w piwnicy. Kto do tego
doprowadził, na razie nie wiadomo. W bloku trwają prace
modernizacyjne, przy remoncie węzła cieplnego. Niewykluczone, że to ktoś z robotników
lub mieszkańców bloku. Dokładna przyczyna pożaru i wysokość strat jeszcze w środę nie
była znana.
Ponieważ źródło ognia znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej, strażacy zdecydowali o odcięciu dopływu gazu. W związku z remontem węzła, mieszkańcy nie
mają też ciepłej wody i ogrzewania.
W związku z pożarem magistrat rozważa możliwość przeprowadzenia kontroli w komórkach lokatorskich w innych blokach komunalnych, pod kątem
prawidłowości ich użytkowania. a
ą

Felek w remoncie
A Budynek „Felka”, bloku
po dawnym hotelu robotniczym przechodzi właśnie remont. Jak zapewnia magistrat,
pożar nie powinien mieć wpływu na terminowość prac.
Przewidywany termin zakończenia remontu to koniec listopada
i jak zapewnia miasto, termin ten
nie jest zagrożony. Wszystko
wskazuje na to, że w wyniku pożaru nie doszło do uszkodzeń
tych części bloku, które zostały
zmodernizowane. „Felek”, w którym znajduje się 112 mieszkań,
przechodzi gruntowny remont.
W bloku wymieniono drzwi i okna, elewacja została ocieplona, zamontowane będą pompy ciepła
i panele słoneczne, a klatki i korytarze pomalowane. Inwestycja
ma kosztować ok. 4,5 mln zł, ale
miasto zapłaci tylko niespełna
półtora miliona. Resztę pieniędzy
pozyskało z funduszy unijnych.
MW

007797963

Już dziś Różańcem Fatimskich
rozpoczynają 13. Dni Papieskie. Tegoroczne obchody
uświetni koncert oraz kiermasz papieskich kremówek
Grzegorz Maliszewski
g.maliszewski@dziennik.lodz.pl
Jubileuszowym Różańcem
Fatimskim, który przejdzie ulicami miasta w setną rocznicę
objawień fatimskich, rozpoczną
się dziś Dni Papieskie w Bełchatowie, które potrwają aż do 22
października. Uczestnicy różańca wyruszą sprzed kościoła
na os. Dolnośląskim o godz. 20
i przejdą przed pomnik święte-
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go Jana Pawła II. Z kolei już 15
października odbędzie się koncert Misterium „Totus Tuus - Nadzieja” w wykonaniu zespołu
„The Wellness Sound” (godz. 19)
Natomiast już w poniedziałek, 16 października, dzieci
z bełchatowskich przedszkoli
wezmą udział w corocznej akcji
„Serduszka dla Jana Pawła II”.
Przygotowane przez przedszkolaków serca zawisną pod pomnikiem papieża przy parafii
na ul. Kościuszki. Tego samego
dnia odbędzie się Apel Jasnogórski (godz. 21).
Tradycyjnych papieskich
kremówek będzie można skosztować 22 października na kiermaszu przy ul. Kościuszki. A
ą
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Ksawery zostawił po
A Zerwane dachy, zniszczone

auta i setki ludzi prawie tydzień
bez prądu. Orkan Ksawery siał
spustoszenie także i u nas
Ważna sprawa

Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl
Mąż pracuje sam, mamy niepełnosprawne dziecko, więc nie jest
łatwo. Stodoła nie była ubezpieczona, bo każdy grosz się liczy mówi Danuta Woszczyk z Łękawy, starając się ukryć łzy. Zerwany ze stodoły dach wiatr rzucił
na sąsiednią posesję. To był moment. - Z jednej strony dobrze, że
nie dom, ale budynek gospodarczy też jest ważny. Trzymaliśmy
tam opał na zimę, mąż miał warsztat - podkreśla pani Danuta.
Takich przypadków było więcej. Orkan Ksawery, który przeszedł nad Polską nie oszczędził
też gmin powiatu bełchatowskiego. Łękawa to miejsce, gdzie
powiało najmocniej. Wichura
zerwała czy naderwała konstrukcje kilku dachów. Tak jak u Gabriela Dworzyńskiego, sołtysa
Łękawy.- Poderwało całą połać
dachu od zachodu, fragmenty
blachy latały nad drogą - mówi.
Z pomocą ruszyli strażacy
z OSP, zresztą sołtys sam jest strażakiem. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek z gminy dostali plandeki, ale pan Gabriel zdecydował
się od razu kryć wyrwę w dachu
nową blachą.
- Sąsiad jest dekarzem, więc
pospieszył z pomocą. Ale za jakiś
czas trzeba to będzie rozebrać i robić nową więźbę, bo cała kon-

strukcja dachu jest naruszona podkreśla.
Osoby dotknięte kataklizmem mogą liczyć na pomoc samorządów. - Powołaliśmy komisję, która oszacuje straty - mówi
Kamil Ładziak, wójt gm. Bełchatów. - Mieszkańcy mogą liczyć
na zapomogi udzielane przez
GOPS, do wysokości ok. 7 tys. zł.
Do usuwania skutków zdarzeń związanych z orkanem
bełchatowscy strażacy wyjeżdżali grubo ponad sto razy. Najczęściej na służbie w nocy z czwartku
na piątek i z piątku na sobotę.
W większości do tzw. wiatrołomów, czyli powalonych drzew,
słupów, konstrukcji szyldów reklamowych, czy płotów. Było też
kilkanaście zerwanych dachów
i uszkodzeń trakcji elektrycznej.
- Mieliśmy utrudniony kontakt z pogotowiem energetycznym z powodu ilości zgłoszeń
oraz wykonywanych przez nich
napraw - podkreśla Wojciech Maciejewski z bełchatowskiej straży
pożarnej.
W Bełchatowie powalone
drzewa zniszczyły kilkanaście samochodów. Najwięcej strat było
na os. Łąkowa, gdzie złamana topola przygniotła osiem aut.
- Zdążyłem wrócić z pracy
z popołudniówki, gdy to drzewo
się przewróciło. Wyszedłem
na balkon to już leżało - mówi Jerzy Kołodziejczyk. Powalona topola uszkodziła jego hyundaya
i30. - Jeszcze w nocy zabezpieczyłem auto. Na szczęście było
ubezpieczone, ale kłopot jest.
Trzeba będzie oddać do naprawy,
a samochód potrzebny. A jako

b Mieszkańcy na bieżąco, we własnym zakresie starali się łatać dziury po ze
mieszkańcy monitowaliśmy
w urzędzie, by wyciąć to drzewo,
ale odzewu nie było - dodaje.
Porwane przez wiatr elementy ogrodzenia budowy uszkodziły trzy samochody na os. Dolnośląskim, w okolicach targowiska.
Samo miasto na orkan było
przygotowane. Służby i mieszkańcy o zagrożeniu byli informowani. Jak mówi Wojciech Łągwa

m.in. w Suchcicach w gminie
Drużbice, w Kieruzelach w gminie Szczerców, czy w podrusieckich miejscowościach Zalasy,
Mierzynów oraz w Ruścu.
Ostatnie skutki wichur usuwane są do dziś. Najwięcej kłopotu przyniosły jednak awarie
trakcji energetycznych.
- W szczytowym momencie
bez zasilania w Rejonie Energetycznym Bełchatów pozostawało ponad 41 tys. odbiorców - informuje Alina Chwiejczak z łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.
Rejon Energetyczny Bełchatów
obejmuje kilka powiatów, poza
bełchatowskim . - W samym powiecie bełchatowskim awarie dotyczyły linii wszystkich napięć,
a uszkodzeniu uległy zarówno
słupy, jak i przewody oraz jedna

z zespołu zarządzania kryzysowego magistratu, ok. 700
osób pobrało aplikację „Blisko”, a kolejne 200 korzysta
z systemu powiadamiania
o zagrożeniach sms-ami.

Duże kłopoty z energią
elektryczną
Oprócz Łękawy zerwane bądź
naderwane dachy odnotowano

W niedzielę w galerii królowały zwierzaki
A Dzień Zwierzaka przyciągnął
do galerii Olimpia miłośników
wszelkiej maści czworonogów
z całego miasta.
Królowały oczywiście psy, ale nie
zabrakło też kociaków, chomików,
czy królików. Tego dnia to zwierzęta były w centrum uwagi. Hodowcy
zaprezentowali czempionów, były
też zajęcia z dogoterapii, czy pielęgnacji zwierząt. Każdy tego dnia
mógł pochwalić się swoim pupilem.
Gry i zabawy dla dzieci miały uczyć
je od najmłodszych lat, że zwierzęta są prawdziwymi przyjaciółmi ludzi. Event w galerii zorganizowano
z okazji Światowego Dnia Zwierząt.
MW

b Niedziela w galerii Olimpia należała do zwierzaków, które były
w centrum zainteresowania wszystkich odwiedzających

FOT. KAROLINA WOJNA

Różaniec, koncert,
serduszka i kremówki
na Dniach Papieskich
Bełchatów
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b Każdy mógł pochwalić się
swoim pupilem
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o sobie pobojowisko

Posypią się nagrody
i awanse dla nauczycieli

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Dzień Edukacji Narodowej

rwanych dachach

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Niektóre auta raczej nie będą nadawać się do naprawy.
Na samym os. Łąkowa topola zniszczyła osiem samochodów

b Zerwany dach na stodole Danuty Woszczyk trzeba będzie
naprawić jeszcze przed zimą, by w środku schować opał

REKLAMA

stacja transformatorowa. Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne oraz terenowe lokalizacja uszkodzeń była wyjątkowo trudna, a szybkie dotarcie
do wszystkich uszkodzonych stanowisk wręcz niemożliwe –
w wielu miejscach brak dróg dojazdowych nie pozwalał na wprowadzenie ciężkiego sprzętu specjalistycznego - podkreśla.
To sprawiło, że ludzie bez prądu byli przez wiele dni. Dopiero
we wtorek, prawie sześć dni
po Ksawerym przywrócono drugą fazę w Bukowej (gm. Bełchatów), udostępniając zasilenie
części wsi. Także we wtorek prąd
włączono w Żabczance, a dzień
wcześniej w Podkluczu (gm.
Szczerców). - Mieliśmy duże
problemy z przepompowywaniem ścieków, ponieważ nie działały przepompownie, więc trzeba było używać agregatów - mówi Krzysztof Kamieniak, wójt
gminy Szczerców.
Anomalii pogodowych może
być więcej. Jak mówi Wojciech
Łągwa, długoterminowe prognozy zapowiadają wczesną zimę
i obfite opady śniegu. A ą
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22 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez starostwo i 49
z placówek miejskich odbiera
w tym roku nagrody z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
Będą kwiaty, dyplomy i podziękowania. I, oczywiście, okrągłe
sumy przelane na nauczycielskie
konta. Dzień Edukacji Narodowej wyjątkowo dobrze będą
w tym roku wspominali nauczyciele uhonorowani nagrodami
prezydenta oraz nagrodami starosty bełchatowskiego. W sumie
takich osób jest aż 71. Podczas
uroczystości z okazji miejskiego
i powiatowego Dnia Edukacji
Narodowej wręczone zostaną
także nauczycielskie awanse.
Nauczyciele z miejskich szkół
gratulacje od prezydent Marioli
Czechowskiej będą odbierać dziś
o godz. 18 w sali MCK. Prezydent
przyznała nagrody 49 osobom.
W tym gronie jest 10 dyrektorów
miejskich placówek (w tym
osiem 8, którzy niedawno pożegnały się ze swoimi funkcjami

oraz 39 osób, którym nagrody
przyznano na wnioski dyrektorów. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9, Szkole Podstawowej nr 12, w Gimnazjum nr 1
i Gimnazjum nr 3 nagrody dostanie je po trzech nauczycieli.
W pozostałych podstawówkach
i gimnazjach - po dwóch. Nagrody otrzyma też jeden nauczyciel
z każdego przedszkola. Na konto każdego z nagrodzonych
wpłynie po 2.500 zł (netto).
Po 3.250 zł brutto otrzymają
natomiast nagrodzeni przez starostę bełchatowskiego. Nagrody
otrzyma po trzech nauczycieli
z I i II Liceum Ogólnokształcącego (w tym dyrektorki tych szkół),
po czterech z zespołów szkół ponadgimnazjalnych nr 3 i 4 (w tym
dyrektor
„Energetyka”),
po dwóch nauczycieli z Centrum
Kształcenia
Praktycznego
(w tym dyrektor) i Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie i po jednej
osobie z ZSP w Zelowie, Bursy
Szkolnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nagrodę Łódzkiego
Kuratora Oświaty otrzymali Jadwiga Gralińska (I LO) i Cezary
Idzik (ZSP nr 3). A ą

007830708
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Nieustającej energii
oraz entuzjazmu do dalszej pracy,
cierpliwości, wytrwałości,
realizacji wszelkich marzeń
zawodowych i prywatnych
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom
oraz Pracownikom Oświaty
Gminy Bełchatów
życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Bełchatów
Jacek Ludwiczak

Wójt
Gminy Bełchatów
Kamil Ładziak

REKLAMA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom, Wychowawcom
oraz wszystkim Pracownikom bełchatowskiej oświaty
życzymy radości, satysfakcji i wielu sukcesów na polu zawodowym.
Niech Wasza odpowiedzialna praca cieszy się szacunkiem
i budzi uznanie w sercach uczniów oraz ich rodziców.
Elżbieta Naturalna

Mariola Czechowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Prezydent
Miasta Bełchatowa
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WYDARZENIA

Jeden strzelał z balkonu,
drugi we własną dłoń

Tłumy odwiedziły zwierzaki

A Jeden weekend i dwa incydenty, w których główną rolę odegrały

alkohol, broń pneumatyczna i ludzka głupota. Mogło być groźnie
Bełchatów

b Dzień otwarty w schronisku dla zwierząt nie zapowiadał się optymistycznie. Ciągle padający deszcz nie odstraszył jednak bełchatowian, którzy tłumnie odwiedzili zwierzaki, zostawiając kilkanaście
kilogramów karmy i zabierając ze sobą 15 adoptowanych psów. MW

Zmarł potrącony pieszy
Gmina Szczerców
Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
Do tragicznego zdarzenia doszło w środowy poranek na drodze wojewódzkiej 483 Łask Częstochowa w okolicy Szczercowa. Na nieoświetlonym, niezabudowanym odcinku tej ruchliwej trasy został potrącony
78-letni pieszy. Mężczyzna
zmarł w wyniku odniesionych
obrażeń.

Starszego mężczyznę około
godz. 4.30 potrąciła 43-letnia
kobieta kierująca mercedesem
vito. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, ale z dotychczasowych ustaleń wynika, że pieszy nie miał na sobie
elementów odblaskowych. Nie
posiadał także latarki. 43-latka
kierująca mercedesem była
trzeźwa. Policjanci przypominają, że po zmierzchu każdy
pieszy, na drodze w obszarze
niezabudowanym, musi posiadać widoczne dla kierowców
elementy odblaskowe. a ą

REKLAMA

31-latek w nocy z piątku na sobotę (z 6 na 7 października) postanowił wreszcie przekonać się, jak
działa wiatrówka. Pożyczył ją
od kolegi, by sprawdzić, jak to
jest mieć broń w ręku. Temat potraktował jednak zbyt dosłownie - przyłożył wylot lufy do dłoni i nacisnął spust. Jak potem tłumaczył, w ten sposób chciał
sprawdzić siłę wystrzału.
Nie wiadomo, czy efekt spełnił jego oczekiwania, ale rana
w dłoni wymagała szybkiej interwencji ze strony lekarzy. Gdy
31-latka przebadano, okazało się,
że miał 1,5 promila alkoholu
w organizmie.
O ile w tym wypadku mężczyzna zrobił krzywdę tylko sobie, o tyle dużo groźniej mogła
zakończyć się historia z osiedla
Okrzei. Tam w sobotę, 7 października, zawody strzeleckie
urządził sobie 31-letni mieszkaniec wieżowca. Strzały padły
z wysokości 11 piętra. Mężczyzna
ustawił na balkonie puszki i próbował do nich trafić z krótkiej
broni pneumatycznej. Potem
podjął większe wyzwanie, bo
chciał wycelować w rurkę,

FOT. KPP BEŁCHTAÓW

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl

b Policjanci zabezpieczyli krótkolufową broń pneumatyczną, z której strzelał do ustawionych na balkonie
puszek 31-letni mieszkaniec osiedla Okrzei. Przy okazji przestrzelił szybę w oknie bloku naprzeciwko
do której przymocowana była
antena. Fakt, że naprzeciwko jego mieszkania stał inny blok oraz
obecność przechodniów zupełnie mu nie przeszkadzały. 31-latek trafił w okno bloku naprzeciwko. To właśnie 65-letni właściciel mieszkania zawiadomił
policję o wyczynach sąsiada.
Gdy policjanci weszli do
mieszkania mężczyzny, ten był
ogromnie zaskoczony wizytą
i ewidentnie pod wpływem al-

koholu. Przyznał się, że chciał
sobie postrzelać, a swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył promilami.
Choć oba zdarzenia mogłyby
być opisami epizodów niezbyt
mądrych komedii, to wydarzyły
się naprawdę. Skończyć mogły
się fatalnie nie tylko dla pomysłodawców. Bo coraz popularniejsza broń pneumatyczna może być niebezpieczna.
- Wiatrówka to nie zabawka -

przestrzega Ewelina Maciejewska z bełchatowskiej komendy
policji. - Używana w niewłaściwy sposób może stanowić zagrożenie. Pod żadnym pozorem nie
można oddawać z niej strzałów
w kierunku osób, zwierząt - dodaje. 31-latkowi z osiedla Okrzei
za narażenie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. a ą

017681857

W skrócie
BEŁCHATÓW

NOWY BUDYNEK W PIOTRKOWIE TRYB.
ul. Rzemieślnicza 29/31
www.rudecki.pl

Zgrzyt zabiera
na Święte Ługi
Święte Ługi będą celem niedzielnej wyprawy Załogi Rowerowej Zgrzyt. Osoby, które
chcą do niej dołączyć, muszą
przygotować się na liczącą ok.
50 km trasę prowadzącą
m.im. przez Ciszę, Firlej,
Lubiec, Magdalenów, Kluki
i Parzno. Start o godz. 11 z placu Wolności. EMD
KLUB PODRÓŻNIKA

W drodze do Japonii

Planowany termin oddania do użytkowania - IV kwartał 2018
Biuro Sprzedaży
ul. Żelazna 7,
97-300 Piotrków Tryb.

Kontakt z nami:
tel. 44/649 34 76, tel. kom.605 546 811, 601 282 138
e-mail: developer@rudecki.pl

Po wakacyjnej przerwie spotkania wznawia działajacy
przy MCK Klub Podróżnika.
Celem najbliższej wyprawy
będzie Japonia. O tym kraju
w czwartek, 19 października,
opowiedzą Karolina i Piotr
Matyśniak. Start o godz. 18
w sali koncertowej. EMD

BEŁCHATÓW

Już 1177 zgłoszeń
na mapie zagrożeń
Co trzecie zgłoszenie z powiatu bełchatowskiego umieszczone na Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa zostaje potwierdzone. Mapa
działa nieco ponad rok, bełchatowscy policjanci otrzymali już 1177 zgłoszeń, spośród których potwierdzonych
zostało 341. Najczęściej oznaczano miejsca nieprawidłowego parkowania (281 zgłoszeń, 122 potwierdzone), spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (220
zgłoszeń przy 10 potwierdzonych), przekraczanie prędkości (odpowiednio 209 i 97 zgłoszeń). Dzięki mapie policjanci
ustali też m.in. miejsce nielegalnych rajdów samochodowych. Mapa nadal działa,
obecnie w weryfikacji jest 9
zgłoszeń. Link do mapy można znaleźć na stronie
bełchatowskiej komendy policji.
EMD
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Na przerwie nie pograją w telefonie
Bełchatów
Grzegorz Maliszewski
g.maliszewski@dziennik.lodz.pl
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie muszą
mieć się na baczności. Szkoła
wprowadziła zakaz używania telefonów na przerwach do celów
innych niż rozmowa z rodzicami. Nie wolno robić zdjęć, nagrywać filmików, grać czy „klikać”
na facebook’u. Wspólna decyzja
szkoły i rady rodziców ma pomóc w tym, aby dzieci zaczęły ze
sobą więcej rozmawiać, zamiast
bezustannie wpatrywać się
w szklany ekran smartfona.
– Będziemy zwracać uczniom
uwagę, by nie używali telefonów
na przerwach do grania, pisania
czy nagrywania – mówi Beata Piwowarska, dyrektor SP nr 1
w Bełchatowie.
Dyrekcja szkoły podkreśla, że
w najbliższych miesiącach chce
położyć nacisk na walkę
z „hejtem” i cyberprzemocą. Nie
jest bowiem tajemnicą, że uczniowie nie tylko „jedynki” dokuczają sobie w internecie. Dlatego
w najbliższych tygodniach będą
odbywać się w szkole pogadanki ze specjalistami.
– Będziemy mówić o zagrożeniach, cyberprzemocy i zmierzać
do naciskania na kontakty werbalne pomiędzy uczniami - mówi Beata Piwowarska. – Dzieci
żyją w trudnych czasach, pełnych zagrożeń i uzależnień. Tylko dom i szkoła mogą pracować
wspólnie, by było lepiej.
Decyzji o zakazie używania
telefonów, który wprowadzono
dwa lata temu, z pewnością nie
żałują nauczyciele, rodzice, a nawet uczniowie w SP nr 9 w Bełchatowie. Tam uczniowie robili
zdjęcia rówieśnikom w toaletach
i inscenizowali bójki. – Później

wszystko to trafiało do internetu.
Rodzice skarżyli się, że ich dzieci są wyśmiewane przez innych
uczniów – mówi Małgorzata
Rupieta, dyrektor SP nr 9.
W SP nr 9 używać telefonów
nie mogą też nauczyciele. Zaś
uczniowie, którzy np. źle się poczują mogą skorzystać z telefonu w sekretariacie.
– Jeżeli ktoś na przerwie robi
zdjęcia albo bawi się telefonem,
to nauczyciel ma prawo zabrać
aparat, który rodzice mogą odebrać z szafy pancernej w sekretariacie – mówi dyrektor Rupieta.
Podczas lekcji komórki schowane w plecakach muszą mieć
uczniowie I LO im. W. Broniewskiego. Na przerwach mogą ich
używać do woli. – W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się
do zakazu, może mieć obniżoną
ocenę z zachowania albo zostają
wezwani rodzice – mówi Joanna
Zalejska, dyrektor I LO – Są też
wyjątkowe sytuacje, gdy na wyraźne wskazanie nauczyciela
uczniowie mogą skorzystać
z internetu w smartfonach na potrzeby lekcji.
Bardziej „liberalne” podejście
do komórek w szkole ma dyrekcja SP nr 13. Tam dzieci na lek-

Cyberprzemoc to
problem, z którym
coraz częściej
muszą się mierzyć
w szkołach
cjach oczywiście telefonów nie
mogą używać, ale na przerwach
już tak. – Jeśli byłby zakaz, to
dzieciaki chowałyby się po toaletach z telefonami – mówi
Damian Nowak, dyrektor szkoły. – Uważam, że we wszystkim
potrzebny jest umiar.

Psycholog Ewa Czemierowska-Koruba przyznaje, że dziś
wielofunkcyjność telefonów rodzi problemy wychowawcze. –
Smartfon jest komunikatorem
i rodzi to kłopoty w relacjach społecznych, ponieważ uczniowie
komunikują się ze sobą
wirtualnie – mówi Ewa Czemierowska-Koruba. – Każdy telefon
to przenośny komputer, na którym można grać. Młodzi ludzie
niebywale łatwo od tego narzędzia się uzależniają, dlatego postawienie barier w ich używaniu
ma sens.
Jak podkreśla, smartfon jest
groźny dla dzieci, które mają
problem w relacjach z kolegami,
bo dzieci mogą mieszać świat
wirtualny z realnym. Prawdziwym wyzwaniem dla pedagogów jest cyberprzemoc.
– Przemoc psychiczna i elektroniczna może być znacznie
groźniejsza niż fizyczna – mówi
Ewa Czemierowska-Koruba.
Do Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Bełchatowie
trafiają coraz częściej młode osoby mające problem z uzależnieniem od komputera.
– Takich dzieci mamy około
kilkunastu w skali roku – Anetta
Gargul, dyrektor poradni, która
zaznacza, że diagnoza nie jest
stawiana od razu, bo rodzice
przychodzą z dziećmi mówiąc
o innych problemach. – Chodzi
o społeczne i emocjonalne trudności np. problemy w nauce,
brak kontaktu z rówieśnikami,
kłopot z dotarciem do dziecka.
Zaznacza również, że kłopoty
zaczynają się już w domu, gdzie
rodzice dzieciom pozwalają nadużywać komputera czy
smartfona.
– Dlatego rodzicom też zalecałabym chwilę refleksji, czy aby
dziecko nie nadużywa telefonu,
tabletu czy komputera – mówi
Anetta Gargul. A ą

Wyprodukują biogaz w oczyszczalni
Bełchatów
Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl
Wod-Kan chce pozyskiwać energię z biogazu wyprodukowanego w zamkniętych komorach fermentacyjnych, które powstaną
w oczyszczalni ścieków. Ekologiczna energia będzie wykorzystywana przez spółkę właśnie
w oczyszczalni.
- Po kilkunastu latach cała inwestycja zwróci się miastu z nawiązką - mówi Piotr Kopek, prezes Wod-Kanu.

Zamknięte komory fermentacyjne miejska spółka chce budować w ramach drugiego etapu
wielkiej modernizacji oczyszczalni i rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnych w kolejnych ulicach w mieście. Cała inwestycja
kosztować będzie 31 mln zł,
a Wod-Kan liczy na 19,6 mln dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Projekt został oceniony pozytywnie, został
ostatni etap kwalifikacji.
Zamknięte komory fermentacyjne, w których wytwarzany
będzie biogaz, jako produkt
uboczny, zastąpią obecnie dzia-

łające, otwarte baseny fermentacyjne, które są jednym z głównych źródeł odorów w mieście.
Budowa komór zamkniętych
tym samym oznacza porzucenie
planów przykrycia otwartych basenów.
- Jest to technologia bardziej
wydajna, która znacznie ograniczy, a możliwe, że całkowicie
wyeliminuje, uciążliwości odorowe - podkreśla Piotr Kopek.
Na odcinku 2,5 km zmodernizowana ma być też główna
magistrala wodociągowa i i kolektor sanitarny. Obie inwestycje
będą prowadzone metodą bez
wykopową. A ą

FOT. MARIUSZ KAPALA/ARCH. POLSKA PRESS

A W SP nr 1 w Bełchatowie ograniczono używanie telefonów komórkowych
A Psycholodzy ostrzegają, że klikanie w smartfonach zastępuje zwykłą rozmowę między dziećmi...

b W wielu szkołach uczniowie mogą korzystać ze smartfonów na przerwach. Jednak coraz więcej
podstawówek decyduje się na ograniczenie używania telefonów w szkołach dla dobra dzieci

INFORMACJA

007812086

„Piotrków Trybunalski i Opole – 800 lat
– rocznica, która łączy”
W ramach projektu „Piotrków Trybunalski i Opole – 800 lat – rocznica, która łączy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestnicy projektu zainspirowani pięknem obu miast stworzyli dwie wystawy: fotograficzną i plastyczną „Piotrków Trybunalski na 800-lecie” i „Opole na 800-lecie”.
Wernisaż wystaw odbył się 30 wrześ- Głosować można do 15 październinia 2017 r. i uczestniczyli w nim m.in. ka, a rozstrzygnięcie konkursu i wręgoście z Opola, którzy zwiedzali Piot- czenie nagród nastąpi 16.10.2017 r.
rków Trybunalski w ramach rewizyty. o godz. 16.00 w OEA MOK. Nagrody
Prace od tego dnia podziwiać można dla zwycięzców w postaci vouchew Ośrodku Edukacji Artystycznej Miej- rów na kolację z osobą towarzyszącą
skiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie ufundowali: Restauracja Karuzela
ZADANIE DOFINANSOWANO
Trybunalskim przy ul. Słowackiego Smaków w Hotelu Best Western
ZE ŚRODKÓW
13 i dodatkowo każdy zwiedzający Trybunalski, Restauracja GulJana,
MINISTERSTWA KULTURY
może oddać swój głos na najpiękniej- a sponsorem nagrody książkoI DZIEDZICTWA NARODOWEGO
szą pracę plastyczną i fotograficzną. wej jest Fundacja „Bądź aktywny”.
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LUDZIE

Dominik Kędziak, specjalista od dyń rekordzistek. Matylda waży 836 kg!
A Dominik Kędziak z Kurówka Matyldą, czyli

A Na Mistrzostwach Europy w Niemczech zajął 3.

dynią ważącą 836 kg, pobił własny rekord Polski miejsce. Teraz pora na następne wyzwania
Pasje

EMD

b Julia Pietryszka urodziła się
6.10.2017 w Bełchatowie
(3.600g/57cm)

b Liliana Ratajczyk urodziła się
10.10.2017 w Bełchatowie
(4.000g/58cm)

b Lena Kosińska urodziła się
9.10.2017 w Bełchatowie
(3.500g/57cm)

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Natalia Hertel urodziła się
10.10.2017 w Bełchatowie
(3.370g/56cm)

b Staś Skarba urodził się
5.10.2017 w Bełchatowie
(2.850g/54cm)

b Krzysztof Sobczak urodził
się 9.10.2017 w Bełchatowie
(3.800g/60cm)

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Adam Wójcik urodził się
8.10.2017 w Bełchatowie
(3.400g/56cm)

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Alicja Szczepańska urodziła
się 7.10.2017 w Bełchatowie
(3.670g/57cm)

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Kolejne przedstawienia w ramach tegorocznych Jesiennych Spotkań Teatralnych
z BAT-em zostaną w najbliższych dniach zaprezentowane
na scenie MCK PGE Giganty
Mocy. Na początek, w sobotę
i niedzielę (14 i 15 października), dwa spektakle pokazywane w ramach 40. Łódzkich
Spotkań Teatralnych. Oba rozpoczynać się będą o godz. 18
(wstęp wolny), dodatkowo
w sobotę o godz. 17.30 można
będzie spotkać się z artystami
„Teatru ponad podziałami”.
Z kolei w czwartek, 19 października, przedstawiciele gospodarzy, czyli grupa BAT PKP pokaże się w sztuce
„ONY”. Początek o godz. 18,
wstęp bezpłatny.

Przedstawiamy dziś kolejne
maluchy urodzone w ostatnich
dniach w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Jeśli zdjęcie Państwa
maluszka nie znalazło się
na naszych łamach, a chcielibyście umieścić je w naszej rubryce, prosimy o przesłanie fotografii
na
adres
m.buchalska@dziennik.lodz.pl. Dołączyć trzeba też
zgodę na publikację oraz podać
swoje imię i nazwisko i nr telefonu. a ą

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Trzy spektakle
w ciągu tygodnia

Największa radość rodziców

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

SPOTKANIA TEATRALNE Z BAT

sprzyjała, bo było bardzo wilgotno, ale nie gorąco, więc dynia
pięknie rosła i nie pękała. To
ważne, bo pęknięcie dyskwalifikuje nawet największe warzywo.

ku wprowadziłem trochę innowacji, m.in. postanowiłem dać
dyni więcej miejsca - zdradza.
Przyznaje też, że pogoda
na ostatnim etapie hodowli, czyli we wrześniu, wyjątkowo

liowym tunelu. Hodowca musi
dbać o właściwą temperaturę,
wilgotność gleby czy powietrza,
ci tak doświadczeni jak Dominik
mają swoje „patenty” jeśli chodzi o zasilanie roślin. - W tym ro-

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

W skrócie

b Dominik Kędziak z Matyldą na Mistrzostwach Europy w Ludwigsburgu w Niemczech

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Matylda wyglądała na „szczuplejszą”. Szacując jej rozmiary
obstawiano, że będzie ważyła
około 750 kg. Gdy na wadze wyskoczyło 836, wszyscy zaniemówili. Dynia z Kurówka (gm.
Zelów) wyhodowana przez Dominika Kędziaka, to najcięższa
dynia, jaką kiedykolwiek zważono w Polsce. W tegorocznych
zmaganiach na Mistrzostwach
Europy, które w miniony weekend rozegrano w Niemczech,
zajęła trzecie miejsce.
- Nie spodziewałem się takiego rezultatu - szczerze przyznaje 22-letni hodowca, który dzięki Matyldzie znalazł się w światowej trzydziestce wszech czasów hodowców uzyskujących
najcięższe dynie.
Wyhodowanie dyni - giganta nie jest proste. Nasiona muszą być specjalnie wyselekcjonowane (najlepiej ze starannie
opisaną przeszłością genetyczną). Na początku kwietnia sadzi
się je w doniczkach, dopiero
po kilku tygodniach wysadzane
są do gruntu. Dynia Dominika
Kędziaka rosła we własnym fo-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl

ny mistrz, do niego należy rekord świata, który wynosi 1190
kg - dodaje Kędziak.
Wyhodowanie dyni o wadze,
która przekroczy tonę to teraz
cel Dominika na przyszły rok. Myślę, że w naszych warunkach
jest to osiągalne - mówi ostrożnie i przyznaje, że zgłasza się
do niego coraz więcej osób, które dopiero zaczynają hodować
dynie. Pytają jak zdobyć nasiona, na co zwracać uwagę w hodowli. - Staram się zawsze pomóc - mówi i podkreśla, że choć
dynie hoduje już od kilku lat, to
ciągle ogromnie go to „kręci”.
Czasu na wymyślenie takich
zabiegów, które dadzą szansę
na tak dynię ważącą ponad tonę, ma jeszcze sporo. Na razie
Dominik cieszy się sukcesem
i czeka na nasiona Matyldy. Dynia - rekordzistka została w Niemczech (to wymóg regulaminowy dla zdobywców trzech
pierwszych miejsc), żeby mogli
ją podziwiać goście „dyniowego
święta”, które w Ludwigsburgu
trwa aż do początku listopada.
Matylda do Kurówka już nie
wraca. Hodowca otrzyma za to
jej nasiona. Ile ich będzie, trudno dziś określić - może 100,
a może ponad 400, to okaże się
dopiero po przekrojeniu rekordzistki. a ą

Pierwszym sprawdzianem
dla Matyldy były nieoficjalne
Mistrzostwa Polski, czyli Festiwal Dyni w Krapkowicach
na Opolszczyźnie. Tam Dominik
Kędziak nie miał żadnej konkurencji - Matylda pobiła rekord
kraju, który należał zresztą
do Dominika - dwa lata temu jego ówcześnie rekordowa
Adelajda ważyła prawie 650 kg.
Dynia, która w tym roku na festiwalu w Krapkowicach zajęła
drugie miejsce, była od Matyldy
lżejsza o „jedyne” 260 kg!
- Jadąc na Mistrzostwa Europy do Niemiec nie wiedziałem,
czego się spodziewać, jakie wyniki osiągnęli hodowcy z innych
krajów - mówi Dominik.
W Ludwigsburgu pokazano
w sumie dwanaście dyń.
- Matylda była bardziej płaska niż inne, nieco mniejsza. Nie
wyglądała na tak ciężką - zdradza Dominik Kędziak. Oznacza
to, że jego dynia ma wyjątkowo
grubą, ciężką ścianę. To atut
ogromnie ceniony przez hodowców. Do drugiego miejsca dyni
z Kurówka zabrakło zalewie 13
kg (warzywo przyjechało
z Włoch). Rekordzistka Europy
i zdobywczyni pierwszego miejsca była jednak poza zasięgiem
- hodowca z Belgii przywiózł dynię ważącą 1008 kg! - To absolut-

b Lena Włodarczyk urodziła
się 8.10.2017 w Bełchatowie
(3.720g/56cm)
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PLEBISCYT

Podwójna wygrana Brzezia
Plebiscyt

Redakcja „Dziennika Łódzkiego” po raz kolejny stwarza okazję do tego, by podziękować ludziom stojącym na czele sołectw - najmniejszych jednostek
samorządu, za ich pracę na rzecz
lokalnych społeczności. Nasi
Czytelnicy właśnie wybrali troje najlepszych sołtysów w powiecie bełchatowskim (Katarzyna Rzepkowska, Zdzisław
Janczyk, Dagmara Fornalik) oraz
trzy najlepsze sołectwa (Brzezie,
Podwody Kolonia, Nowy Janów). W obecnej edycji plebiscyt
ma dwuetapowy przebieg, bo
po raz pierwszy wybierzemy
„Sołtysa Ziemi Łódzkiej” oraz
„Sołectwo Roku 2017”. Do etapu wojewódzkiego przechodzą
najlepsze trójki z każdej kategorii. Wszystkim uczestnikom naszego plebiscytu gratulujemy
osiągniętych wyników.
Okazuje się, że w powiecie
bełchatowskim bezkonkurencyjne okazało się sołectwo
Brzezie w gm. Szczerców, które
„zgarnęło” pierwsze miejsca
w obydwóch kategoriach.
– Zawsze uważałam, że sołtys jest dla ludzi, a nie odwrotnie, dlatego zawsze moje drzwi
są dla mieszkańców Brzezia
otwarte. Wyniki plebiscytu to
dla mnie miłe zaskoczenie – mówi Katarzyna Rzepkowska, sołtys Brzezia, która zajęła pierwsze miejsce wśród sołtysów powiatu (564 głosy).
Sołtysem jest od ponad
trzech lat. Przez ten czas udało
się m.in. zagospodarować plac
gminny, na którym postawiono
altanę i posadzono drzewa.
W niedalekiej przyszłości planowany jest zakup domku, w którym mieszkańcy będą organizować imprezy okolicznościowe.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Redakcja
belchatow@dziennik.lodz.pl

b Nasi zwycięzcy: Katarzyna Rzepkowska, sołtys wsi Brzezie w gminie Szczerców, drugi jest Zdzisław
Janczyk Tazbir, sołtys Zwierzyńca (gm. Drużbice, a trzecia Dagmara Fornalik z Korczewa (gm. Bełchatów).
Najlepszym sołectwem w powiecie bełchatowskim zostało Brzezie z gminy Szczerców
W Brzeziu w ostatnim czasie
rozpoczęto też prace kanalizacyjne, a także naprawy głównej
drogi asfaltowej.
Pani sołtys na facebook’u
mieszkańców zmobilizowała
do głosowania w wyścigu o tytuł najlepszego sołectwa. Z dobrym skutkiem, bo Brzezie wygrało w powiecie z 328 głosami
na koncie.
– Do wygrania jest pokaźna
suma, za którą moglibyśmy kupić kostkę brukową na plac zabaw – mówi Katarzyna Rzepkowska.
Wśród sołtysów na drugim
miejscu uplasował się Zdzisław
Janczyk, sołtys Zwierzyńca
w gm. Drużbice (407 głosów).
– Swoją funkcję pełnię już
od 20 lat i staram się to robić najlepiej jak potrafię, ale widać

chętnych wśród młodszych
na zmianę warty nie widać. Wynik jest dla mnie zaskoczeniem
– mówi Zdzisław Janczyk.
Trzecie miejsce zajęła
Dagmara Fornalik, sołtys
Korczewa w gminie Bełchatów,
która zdobyła 357 głosów.
W kategorii sołectw drugie
miejsce przypadło sołectwu Podwody Kolonia w gm. Bełchatów (306 głosów) . Sołectwo
liczy 150 mieszkańców. Od 19 lat
kieruje nim sołtys Bożena
Jachimek.
– Ludzie bardzo się zmobilizowali, bo obecnie budujemy
plac zabaw i siłownię zewnętrzną , a dzięki wygranej moglibyśmy dokończyć inwestycję –
mówi Bożena Jachimek.
Trzecie miejsc przypadło sołectwu Nowy Janów w gm. Klu-

Gratulacje
dla zwycięzców

FOT. DZIENNIK ŁÓDZKI

- Doceniamy tych, którzy angażują się w życie społeczne, potrafią zawalczyć o pieniądze
na swój teren, by być przedsiębiorczym i zaradnym - mówi
marszałek województwa Witold Stępień

Marszałek
województwa
łódzkiego gratuluje
sołtysom i sołectwom
Gratuluję wszystkim finalistom
plebiscytu na Sołtysa Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017! Liczba
oddanych głosów w pierwszym

mujemy do 27 października. Co
ważne dla sołtysów, sołectw
i głosujących - głosy z etapu powiatowego liczą się również
w etapie wojewódzkim.

Na zwycięzcę czekają
Wyspy Kanaryjskie

Teraz z grona sołtysów i sołectw
z całego województwa Czytelnicy wybiorą tych, którzy ich zdaniem są najlepsi. Kandydaci będą walczyć o tytuł „Sołtysa Ziemi Łódzkiej 2017” lub „Sołectwa
Roku 2017”. Celem jest nagrodzenie pracy sołtysów przez
przyznanie im tytułów, statuetek oraz nagród ufundowanych
przez partnerów akcji. Głosować
będzie można także na sołectwa, które powalczą o tytuł
„Sołectwa Roku 2017”.
Pierwszy, powiatowy etap
głosowania trwał do 6 października i jest już za nami. Obecnie
trwa głosowanie w drugim etapie, wojewódzkim - głosy przyj-

Sołtysi, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają dyplomy
oraz tytuł „Sołtysa Powiatu”.
Na zwycięzców wojewódzkiego
finału naszej akcji będą czekać
nie tylko dyplomy, ale także statuetki i cenne nagrody.
Sołtys, który zajmie pierwsze
miejsce w etapie wojewódzkim,
otrzyma dwuosobowy wyjazd
na tygodniowe wczasy na Wyspach Kanaryjskich. Mamy też
nową nagrodę specjalną -bon
o wartości 2000 zł na produkty
z oferty AgroLiedmann Sp. z o.o.
Osoby, które zajmą w finale
miejsca od drugiego do piątego
otrzymają zaproszenia na pobyt
w czterogwiazdkowym hotelu
Ambasador Premium w Łodzi.
Pobyt będzie obejmować dwa
noclegi dla dwóch osób, śniadania w formie bogatego bufetu,
obiadokolację, dostęp do strefy
saun i basenu, kolację w restauracji po Kuchennych Rewolu-

etapie konkursu potwierdza, że
znaczenie funkcji sołtysa jest coraz
większe.
Doceniamy tych, którzy angażują
się w życie społeczne, potrafią zawalczyć o pieniądze na swój teren,
być przedsiębiorczymi i zaradnymi. Jestem przekonany, że wśród
finalistów są ci, których działanie
nie sprowadza się tylko do tego,
czego wymaga od nich ustawa.
Dobry sołtys inicjuje ciekawe wydarzenia integrujące mieszkańców, pozyskuje granty, pieniądze
z gminy i województwa, potrafi
zadbać o infrastrukturę na jego terenie.
Dobry sołtys to skarb! I takich
chciałbym nagradzać, jako zwycięzców.
Z wyników pierwszej rundy plebiscytu możemy odczytać coś jesz-

cze – integrację mieszkańców wsi.
Najlepiej wypadają ci sołtysi i te sołectwa, gdzie mieszkańcy są zżyci
ze sobą, znają się wzajemnie, lubią
ze sobą przebywać, wspólnie bawić się i działać.
Takie inicjatywy powodują, że
mieszkańcy czują się współodpowiedzialni za przestrzeń, w której
żyją, tworzą jedną społeczność.
O tym, że takie inicjatywy są potrzebne widać po wnioskach
o granty sołeckie.
Wśród 182 dofinansowanych projektów wiele stanowiło właśnie
wydarzenia integracyjne
o wdzięcznych nazwach: „Poznaj
swojego sąsiada”, „Tak naturalna
podłoga, aż tańczyć chce każda
noga” czy „Radwanka dla Seniorów”. Zresztą sprawozdania z dotychczas zrealizowanych projek-

ki (204 głosy), gdzie sołtysem
jest Magdalena Kusak.

Sołtys Ziemi Łódzkiej

cjach Magdy Gessler - EL TORO,
oraz zaproszenie na wydarzenie
kulturalne.
Pozostali sołtysi z pierwszej
plebiscytowej dziesiątki nagrodzeni zostaną zaproszeniami
na wydarzenie kulturalne oraz
kolację w restauracji Galicja.
Nagrodzimy także sołectwa.
Na zwycięzców w tej kategorii
czekają bony na zakup materiałów budowlanych ufundowane
między innymi przez Leroy
Merlin w Manufakturze.
Zwycięskie sołectwo otrzyma bon o wartości 5.000 zł. Drugie w rankingu sołectwo zdobędzie bon o wartości 3000 zł,
a trzecie - 2000 zł. Nagrodą dla
trzech laureatów w drugim etapie plebiscytu w obu kategoriach będą też prezentacje na łamach „Dziennika” a także w naszych serwisach internetowych.
Dodatkowo sołectwo, które zajmie pierwsze miejsce w etapie
wojewódzkim otrzyma bon
o wartości 2000 zł na zakup produktów AgroLiedmann Sp. z o.o.
Szczegółowe instrukcje głosowania, wyniki można na bieżąco sprawdzać na stronach serwisu
www.dzienniklodzki.pl/soltys. a ą
tów potwierdzają ogromne zaangażowanie mieszkańców.
Finalistom konkursu życzę powodzenia na drugim – wojewódzkim
jego etapie. Jestem przekonany, że
mobilizując swoich wyborców, sołtysi i osoby zaangażowane w życie
wsi będą dodatkowo mobilizować
do konsolidacji, bo zwyciężyć
można tylko razem.
Do dzieła!

WITOLD STĘPIEŃ,
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,
PATRON HONOROWY PLEBISCYTU
„SOŁTYS ZIEMI ŁÓDZKIEJ” ORAZ
„SOŁECTWO ROKU 2017”
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Wczoraj i dziś
Tylko u nas
Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
To tylko dla ich dobra. „Gutes zu
tun” - mówił Johannes Berger,
gdy w 1951 roku kolejny raz stanął przed sądem w Lipsku, ponownie odpowiadając za zbrodnie wojenne. Jego sprawa ciągnęła się od 1947 roku, gdy wydano wobec niego pierwszy wyrok
- skazujący komisarza cywilnego Zelowa z lat 1940 -1944 na siedem lat ciężkiego więzienia, ale
po apelacjach i wnioskach kasacyjnych sprawa została przesłana do ponownego rozpatrzenia.
Gdy Berger stawał przed sędziami, nie był już tym samym,
pewnym siebie urzędnikiem,
który w 1942 roku obojętnie wypalał papierosa na zelowskim
rynku, gdy tuż obok odcinano
powieszonych przed chwilą Żydów. Tak wtedy, jak i w 1951 roku, nie czuł się w najmniejszym
stopniu winien. Na sędziach zrobił wrażenie człowieka pozbawionego uczuć, kogoś, komu zależało tylko wyciągnięciu maksymalnych korzyści ze swojego
stanowiska. Ot, cały Amtkommisarz Berger. Kim właściwie był?

Wysłał z Zelowa do łódzkiego
getta tysiące Żydów, bo miał
dobre serce. Tak mówił...
A Johannes Berger przez cztery lata był panem życia i śmierci zelowian. Organizował

m.in. likwidację getta. W 1951 roku uznano go za zbrodniarza wojennego

Trudno odtworzyć losy

Dokumenty w niemieckich archiwach sądowych ujawniają historię człowieka, który do perfekcji potrafił wykorzystać sprzyjające okoliczności. Johannes
Berger urodził się w 1898 roku
w niewielkim miasteczku w Saksonii. Ojciec był kupcem, od polityki trzymał się z daleka i chciał,
by syn poszedł w jego ślady.
Pierwsza wojna światowa, chyba naruszyła rodzinne interesy,
bo Johannes ostatecznie objął
posadę urzędniczą. Chłopak zaczynał praktykę, gdy koledzy
z jego rocznika ginęli gdzieś nad
Sommą. Młody Berger został
uznany za niezdolnego do służby wojskowej. W kartotece była
mowa o chorym podbrzuszu.
Po wojnie był kierowany
na kolejne posady (m.in. w 1918
roku pracował w Tucholi), w
1920 roku dostał pracę w Lipsku,
tam założył rodzinę. Odmiana
przyszła w 1933 roku. Johannes
Berger krótko przed przejęciem
władzy przez Adolfa Hitlera,
wstąpił do SA. W 1937 roku do NSDAP. Należał do niej aż
do rozwiązania tych struktur.
Musiał być ceniony przez partyjnych przełożonych, bo gdy
w 1938 roku „świadomych”
urzędników wysyłano do zaanektowanej Austrii, Berger znalazł się na liście. Półtora roku później, po wygranej wojnie z Pol-

FOT. DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SŁAWOJA KOPKI

Dziecko swoich czasów

ADo tej pory niewiele udało się
zebrać materiałów na temat
wyroków w związku ze zbrodniami popełnionymi w czasie
drugiej wojny światowej przez
Niemców na naszym terenie.
To, że Johannes Berger był sądzony, udało się ustalić dzięki materiałom ze sprawy sądowej, które
w niemieckich archiwach odnalazł
Witold Selerowicz i które zgodził
się udostępnić. Według obecnej
wiedzy Berger był jednym
z dwóch przedstawicieli nazistowskiej władzy na terenie gminy
Zelów, którzy odpowiadali po wojnie za swoje czyny w okresie okupacji. Drugim był Rudolf Lange,
sołtys Zelowa, który w 1949 roku
przed polskim sądem odpowiadał
za zbrodnie przeciwko narodowi
polskiemu, a którego proces prześledzi Sławoj Kopka. Sąd uwzględnił gorliwość Langego w wypełnianiu obowiązków, to, że brał
udział w łapankach i wysiedlaniu
oraz w egzekucji Żydów. Skazano
go na karę śmierci, potem zamieniono ją na dożywotnie więzienie.
W 1956 roku Sąd Najwyższy dokonał rewizji wyroku i uchylił go.

b Jedyne znane zdjęcie Johanesa Bergera (pierwszy z lewej). Wykonano je w dniu egzekucji 10 zelowskich Żydów w marcu 1942 roku
ską, Berger sam zgłosił się do służby na podbitych ziemiach. Wiedział, że tutaj będzie miał dużo
większą władzę niż gdzie indziej.
Z sądowych dokumentów
wynika, że funkcję Amtkomisarza objął w Zelowie w 1940, pełnił ją jeszcze w 1944 roku. Jego
uprawnienia były zbliżone
do przysługujących burmistrzo-

Na procesie
Bergera
przed niemieckim
sądem zeznawała
m.in. jego żona

wi. Berger zamieszkał na plebanii parafii ewangelicko - reformowanej. W 1941 albo 1942 roku
ściągnął tu swoją żonę. Co jakiś
czas przyjeżdżali tu także jego
krewni - na procesie oprócz żony, zeznawał m.in. szwagier
Bergera. O ile zeznania szwagra
były dla oskarżonego obciążające (mówił m.in. o tym, że Żydzi
musieli przychodzić sprzątać
mieszkania Bergera, czy schodzić z chodnika, gdy on przechodził), o tyle żona zajadle go broniła: Żydów traktował wyrozumiale, dla Polaków był dobry,
a oni sami w sumie klepali biedę
w Zelowie - do ciasnego mieszkanka na plebanii meble dostarczyli im Żydzi, do tego kryształy

i srebra przywiezione z Lipska.
Ot, cały majątek, którego miał się
jej mąż dorobić na tej posadzie.

Przecież byłem taki dobry
Mieszkańcy miasta zapamiętali
go, bo jego ulubioną rozrywką
było strzelanie do przechodniów
z okien plebanii. Jednak za tego
typu czyny nie pociągnięto go
do odpowiedzialności. O zbrodnie wojenne oskarżono go, bo
w marcu 1942 roku brał udział
w powieszeniu dziesięciu Żydów
w Bełchatowie (był tam w mundurze), a dwa tygodnie później
zorganizował przewiezienie szubienicy do Zelowa, by tutaj także mogło dojść do egzekucji. Badano także, czy to on było orga-

nizatorem przesiedlenia około 4
tysięcy Żydów z Zelowa do Litzmannstadt Ghetto latem 1942 r.
Czy to on nakazał wszystkim dorosłym Żydom w wyznaczonym
dniu, o godz. 4 nad ranem, zebrać się w pustej hali fabrycznej
pod pozorem badań lekarskich.
Badań nie było, wszystkich wywieziono - bez możliwości zabrania bagaży i dzieci.
O ile w przypadku egzekucji
Berger wypierał się swoich mocy sprawczych (zrzucił odpowiedzialność na gestapo, twierdził,
że ogłoszeń o egzekucji nie podpisywał - a to mu zarzucano),
o tyle w przypadku likwidacji
getta trudno mu było o „zastępczych winowajców”. Przyjął in-

ną strategię - mówił, że nie czuję się winny, bo chodziło mu
o dobro Żydów - gdyby zostali
w Zelowie, mogliby być narażeni na okrucieństwa. Dzięki jego
„akcji przesiedleńczej” zostało
im to oszczędzone. Berger podkreślał, że Żydów zawsze traktował dobrze. Sąd jego punktu widzenia nie podzielił. Uznał, że
w dobrą wolę Amtkommisarza
trudno wierzyć, że był on sprawnym narzędziem nazistowskiej
machiny. Ostatecznie skazano go
na 12 lat ciężkiego więzienia (i 10
lat pozbawienia praw obywatelskich). Do kary zaliczono mu
czas od listopada 1946 roku, gdy
został aresztowany pod zarzutem zbrodni wojennych. A ą
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W ich historii cud wydar
A Polska rodzina w Mąkolicach ukrywała Żydów
z Bełchatowa A Sam Faivish, jeden z ocalonych,

Reportaż

II wojna światowa
Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
Była ciemna, październikowa
noc. Siąpił deszcz. Samuel,
Chaskiel i Majer byli przemoczeni. O podarowanej kromce chleba, którą zjedli, zdążyli zapomnieć. Skradali się przez las, z dala od głównych dróg i wsi, żeby
tylko nikogo nie spotkać. Wiedzieli, że są gdzieś blisko granicy, ale czy jeszcze w Protektoracie, czy już w Rzeszy?
Gdy na wzgórzu za wioską
zobaczyli samotny dom, postanowili zajrzeć do środka, może
poprosić o coś do jedzenia. Zakradli się bliżej, podeszli do okna. Za szybą zobaczyli zwyczajną, ciasną wiejską izbę. Przy stole siedziało kilka osób. Rozmawiali. Gdy usłyszeli pukanie
w szybę, odwrócili się do okna.
Trochę przestraszeni, a trochę
zdziwieni tym, że ktoś tak późno przychodzi. Za szybą zobaczyli twarze trzech wychudzonych mężczyzn. Bronisława
Bartczakowa pierwsza podniosła się z krzesła, żeby posłuchać
opowieści, której treści przecież
i tak się już domyślała.

dych skierowano do pracy
w obozie na Bugaju, potem
do huty szkła. Praca była tam
niewyobrażalnie ciężka, ale warunki mimo wszystko znośniejsze niż na Bugaju. Przetrwali tak
kilka miesięcy. To tam spotkali
Chaskiela i Majera Brajtbergów.
Znali się z Bełchatowa, Chaskiel
i Majer pomagali ojcu w rzeźni.
Z wieści docierających do obozu
wynikało, że niedługo nastąpi jego likwidacja i że nie warto na nią
czekać. Wymyślili plan ucieczki.
Sęk w tym, że dla Rózi było to
zbyt wielkie wyzwanie - nie dałaby rady przechodzić przez płot,
drut kolczasty i uciekać po dachach obozowych budynków.
Dziewczyna postanowiła, że zostanie i poczeka, aż Samuel wymyśli sposób, by ją z tego piekła
wydostać. O ile jemu samemu
uda się przeżyć. „Wrócę po ciebie, Rózia” - powiedział jej na pożegnanie i zniknął w drzwiach
baraku. Nigdy więcej już się nie
zobaczyli.

Uciekali jak króliki
Samuel, Chaskiel i Majer nie mieli dobrego planu na to, co zrobią,
gdy znajdą się poza obozem.

Wynoście się, albo
sam was zabiję usłyszeli
od uzbrojonego
w widły gospodarza

Znajdę cię, Rózia
Samuel Fajwisz, Chaskiel Brajtberg i Majer Brajtberg już trzecią
dobę szukali w okolicy schronienia. Uciekli z obozu pracy przy
piotrkowskiej hucie szkła. Cała
trójka pochodziła z Bełchatowa.
Jeszcze przed likwidacją getta
Fajwisz nielegalnie przedostał się
do Piotrkowa, żył ze szmuglowania przez granicę. Wpadł w łapance, ale udało mu się uciec
z transportu do obozu. Cudem
udało mu się dostać do Piotrkowa. Tam dowiedział się o likwidacji bełchatowskiego getta
i o tym, że z jego rodziną nie ma
żadnego kontaktu. W Piotrkowie
ożenił się z córką znajomych,
Rózią. Rabbi odprawił ceremonię, zaprosili rodzinę dziewczyny. Z bliskich Samuela nie było
już nikogo. Gdy likwidowani
piotrkowskie getto, oboje mło-

Wiedzieli, że trzeba w stronę
Bełchatowa. Tam mieszkają gospodarze, których jeszcze przed
wojną znał Chaskiel, z ojcem robili z nimi interesy. Na pewno
ktoś im w końcu pomoże.
Pierwsze gospodarstwo,
w którym postanowili spytać
o schronienie, było oddalone
(według ich szacunków) może
o 5 km od obozu. Chaskiel mówił, że dobrze zna gospodarza.
Weszli do stodoły, mając nadzieję, że właściciel będzie w środku
i wyproszą u niego gościnę. Nie
zdążyli jeszcze się odezwać, gdy
gospodarz złapał widły, skierował je w ich stronę i zagroził, że
jeśli natychmiast nie znikną mu
z oczu, sam ich zabije. Zmykali,
jak to potem wspominał Fajwisz,
jak króliki.

Nie uszli daleko, gdy znaleźli
się koło kolejnego gospodarstwa,
którego właściciela Chaskiel także znał. Mieli nadzieję na to, że
dostaną tu coś do jedzenia i może odpoczną do rana w stodole.
Gospodarz chyba usłyszał ich
szepty w obejściu, bo sam nakrył
ich koło stodoły. „Brajtberg, myślałem, że nie żyjesz” - powiedział na widok znajomego Żyda.
Wysłuchał ich historii. Zaproponował, żeby na razie zostali
w stodole do rana i odpoczęli. Potem zobaczą, co dalej. I poszedł
do domu. Przez szparę w deskach Żydzi wyglądali na podwórko. Pięć minut później zobaczyli gospodarza, który w pośpiechu i starając się nie robić hałasu, wymyka się z podwórka.
Wytłumaczenie mogło być tylko
jedno - pobiegł zawiadomić gestapo o żydach ukrywających się
w stodole. Samuel, Chaskiel
i Majer nie czekali, czym prędzej
ruszyli w drogę.
Dopiero gdy znacznie oddalili się od tamtego miejsca, zdecydowali, że zapukają do okna
kolejnego gospodarza. Mężczyzna był przerażony ich wizytą.
Widzieli w jego oczach litość
i współczucie, ale też ewidentnie
bał się tego, co może go spotkać.
Poprosili o coś do jedzenia. Nie
żałował im, przyniósł chleb, coś
ciepłego do picia, trochę wódki
dla pokrzepienia. Ale „przechować” ich nie chciał. Za bardzo się
bał. Fajwisz zaczął błagać. Wskazał na stos kartofli, które czekały na kopcowanie. Prosił, żeby
choć przez jeden dzień pozwolił
im się pod kartoflami ukrywać.
Gdy zapadnie zmrok pójdą sobie
- przekonywał. Chłop zgodził się.
Żydzi zagrzebali się w ziemniakach. Przez szczeliny widzieli, co
dzieje się na podwórku: przychodzili sąsiedzi, gospodarz doglądał zwierząt, kury grzebały
w ziemi obok ich kryjówki.
Wszystko w życiu tych obcych
ludzi wciąż było tak, jak to zapamiętali sprzed lat, gdy sami mieli własne domy.
Przed wieczorem zaczął padać deszcz. Szybko przemokli
do szpiku kości. Ale przecież
wszystko było lepsze niż dostanie się w ręce gestapo. Wreszcie
o zmroku gospodarz przyniósł
im jedzenie. Życzył powodzenia,
ale musieli szukać szczęścia
gdzie indziej.

FOT. ZA: SPRAWIEDLIWI.ORG.PL

wydał w Kanadzie wspomnienia pt. „My story”.
Opisał tam swoją ucieczkę i czas gdy się ukrywał

b Rok 1988, wizyta Samuela Fajwisza w Mąkolicach. Na zdjęciu z Marianną Arabską, siostrą
Bronisławy Bartczak i mamą Teresy - dziewczyny, która przynosiła jedzenie ukrywającym się.
Błąkali się tak przez kilka godzin. Ludzi unikali, bali się, że
przypadkowe spotkanie może
się źle skończyć. W końcu
na skraju Mąkolic znaleźli dom
Bartczaków.

To tylko na kilka dni
Bronisława Bartczak wiedziała,
że nie będzie umiała wygonić
nieznajomych tak w ciemną noc.
Nawet za cenę własnego życia.
Rodzina Bartczaków była duża,
sami za wiele nie mieli, bo hitlerowcy zabrali zwierzęta i dużą
część plonów. A ludzi do wyżywienia nie brakowało. Wszystkich było ośmioro: dwie siostry
i pięciu braci oraz starsza pani
Bartczakowa, ich matka. Z dziewczyn na miejscu była Bronisława - miała około 30 lat, gdy jej
mąż umarł na płuca, ona posta-

nowiła zostać w rodzinnym domu. Jej siostra, Marianna, mieszkała z mężem niedaleko. Córka
Marianny, Tereska, całe dnie spędzała w gospodarstwie ciotki.
Braci Bartczaków na miejscu zostało trzech: najstarszy Józef oraz
młodsi Władek i Franek. Stanisław po tym, jak się ożenił, wyprowadził się do Bełchatowa.
Antek (to jego Chaskiel znał
z przedwojennego handlu) ukrywał się z partyzantami. Co jakiś
czas szukali go w rodzinnym gospodarstwie gestapowcy. Antek,
jeśli akurat był na miejscu, ukrywał się wtedy w „schowanku” malutkim „bunkrze” zbudowanym z desek pod spichlerzem.
Wchodziło się tam korytarzem
wydzielonym między oborą
a stodołą. Był zamaskowany starymi deskami, nikt z zewnątrz

nie dałby rady go wypatrzyć. Pięć
stóp wysokości, siedem długości, na sześć stóp szeroki - to wymiary kryjówki. Jeden Antek
mieścił się tu bez problemu, ale
czy trzech Żydów się tam zmieści? Bronisława po cichu się
nad tym zastanawiała, gdy dawała uciekinierom kolację.
W mieszkaniu było ciepło, ogień
hulał w piecu. Jedli, pili, opowiadali o tym, jak uciekali. I o tym,
jak to było przed wojną, gdy znali się w lepszych czasach. W końcu rozmowa musiała zejść na
drażliwy temat: co dalej. „Chodźcie” - powiedzieli Bartczakowie i zaprowadzili całą trójkę
do kryjówki. „Rano musicie
odejść” - usłyszeli. Samuel po latach wspominał, że w „schowanku” było tak ciasno, że leżeli jak
szprotki - nie można było wstać,
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FOT. ZA: „MY STORY” SAM FAIVISH

rzył się w Mąkolicach

FOT. ZA: „MY STORY” SAM FAIVISH

b Samuel Fajwisz w 1988 roku przyjechał do Mąkolic. Stała tu wówczas jeszcze ta stodoła, w której
przez ponad trzy miesiące ukrywał się na przełomie 1944 i 1945 roku. Dziś już nie ma po niej śladu

FOT. EWA DRZAZGA

b Od lewej: Antoni Bartczak, Teresa Grabowska, Sam Faivish, Bronisława Bartczak Lasota i Gershon
Zohar, ambasador Izraela w Polsce podczas wręczenia medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

b Mąkolice to maleńka wioska niemal na granicy powiatu bełchatowskiego i piotrkowskiego.
Rodziny Bartczaków niemal nikt już tu dziś nie pamięta. Historii ukrywanych Żydów - tym bardziej
obrócić się, nawet oddychać było trudno. Ale im wydawało się,
że są w pokoju w hotelu Hilton.
Ranek przyszedł bardzo szybko.
Zaczęło się wymyślanie pretekstów, by jeszcze nie opuszczać tego miejsca. Najpierw zaproponowali, że wychodzenie w dzień
jest niebezpieczne, jeszcze ktoś
ich zobaczy. Potem Fajwisz był
zbyt chory, żeby ruszać w drogę.
I tak wymyślając kolejne wymówki wyprosili cały tydzień,
potem drugi. Bartczakowie milcząco się na to zgadzali. Wiedzieli, że nie potrafią wygonić mężczyzn na pewną śmierć. Bronisława Bartczak, a to ona rządziła domem, wyraźnie powiedziała, że póki żyje, nie pozwoli nikomu zrobić krzywdy. I powtarzała to z dumą do końca swojego
życia.

Czekając na ocalenie
To, że Żydzi zostają, było jasne
dla wszystkich. Nie trzeba było
formalnego ogłaszania tej nowiny. Trzeba się było pilnować, bo
gdyby sąsiedzi ich zobaczyli,
nieszczęście gotowe. Poza tym
żandarmi czasami zaglądali tu
bez powodu albo po to, żeby szukać Antka. Samuel, Chaskiej
i Majer dostali chłopskie ubrania.
Za dnia siedzieli w stodole, w nocy wchodzili do kryjówki.
Na zewnątrz nie wychodzili prawie wcale. W stodole jak mogli,
tak pomagali - wymłócili zboże,
układali siano, etc. - Kiedyś zobaczyłem przez szparę w deskach, jak na dachu w słońcu wygrzewa się kot. Pomyślałem, że
dałbym wszystko, żeby tak jak
on móc poleżeć w promieniach
słońca - wspominał Sam kilka-

dziesiąt lat później. Z domownikami widzieli się niemal codziennie. Jedzenie i wiadomości najczęściej przynosiła im Teresa, blisko dwudziestoletnia siostrzenica Bartczaków. Dziewczynę ciągnęło do młodych. Samuel zaczął
się w niej podkochiwać, widział,
że on także jej się podobał. Ale
nie śmiał uderzać w konkury.
Tym bardziej, że w głowie wciąż
kołatała mu myśl o Rózi. Bartczakowie przynieśli wieści o likwidacji obozu przy hucie. Żydów
wywieźli. Czy dziewczynie udało się uciec? Nigdy z Samem się
nie odnaleźli.
Żydzi dzielili z Bartczakami
ich zmartwienia i radości. W wigilię 1944 roku, rodzina zaprosiła ich do świątecznego stołu. Odwdzięczali się na różne sposoby:
Samuel miał fryzjerskie zdolnoś-

b Rok 1946. Sam Faivish był już wówczas w obozie przesiedleńczym w Bergen - Belsen. Poznał tam
Lolkę, pobrali się dwa lata później w Stuttgarcie. Razem przedostali się do Kanady
ci - ułożył Bronisławie fryzurę jak
z salonu. Naprawił Bartczakom
buty, cerował odzież. Jak w rodzinie.
Wreszcie przyszła noc 19
stycznia 1945 roku. Najstraszniejsza ze stu nocy, jakie Żydzi spędzili u Bartczaków. Wiadomo było, że front jest już blisko, że
Niemcy się wycofują. Ale Samuel doskonale pamięta zaskoczenie wszystkich, gdy jednej nocy
do gospodarstwa dotarł niemiecki oddział. Kazali otwierać stodołę, szykować prowiant. Zaczęli przekładać słomę, ukrywający
się słyszeli ich głosy obok siebie,
ale nie mieli pojęcia, co się dzieje. Nagle gdzieś niedaleko ktoś
zaczął strzelać. Chaskiel był tak
przerażony, że zacząłby krzyczeć, gdyby sam nie przydusił go
dłonią i nie zmusił do milczenia.

Nagle zapadła cisza, Bartczakowie zajrzeli do kryjówki, „jesteście wolni” powiedzieli Żydom. Gdy ci wyszli, chcieli wyściskać rosyjskich żołnierzy. Ale
nim zdążyli to zrobić, doszedł
do nich żołnierz z pistoletem
w dłoni. „Jesteście szpiegami”
powiedział i groził, że ich rozstrzela. Nic nie pomagały tłumaczenia. Wreszcie, niczym anioł
z niebios - jak o tym pisał Samuel, zjawił się jakiś oficer żydowskiego pochodzenia. Powiedział
do nich kilka słów w jidisz. Odpowiedzieli. Dopiero wtedy mogli odetchnąć. Oficer kazał ich nakarmić, dał im przepustkę, by
mogli dostać się do większego
miasta.
W końcu ze łzami pożegnali
Bartczaków i na piechotę doszli
do Bełchatowa. Tam po ich ro-

dzinach nie było już śladu. Cała
trójka postanowiła przedostać
się do Łodzi, potem dalej na zachód. Samuel przez kilka lat był
w obozach przejściowych
w Niemczech, tam poznał swoją przyszłą żonę - Lolę. Razem
wyjechali do Kanady.
O Bartczakach nigdy nie zapomniał. Całe lata pisali do siebie listy. Wreszcie w 1988 roku
mógł do Mąkolic przyjechać. Były łzy, i śmiech, i wspomnienia.
Fajwisz nie zdradził się wtedy
z tym, że w Jerozolimie zabiega
dla Bartczaków o tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Rodzina odebrała go w 1993 roku w ambasadzie Izraela w Warszawie. To jedyni mieszkańcy
okolic Bełchatowa uhonorowani tym medalem cenniejszym
niż złoto. a ą
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Wczoraj i dziś

b Bełchatów, początek XXI wieku. Na skrzyżowaniu ulic Pabianickiej, Sienkiewicza i Włókniarzy nie
było jeszcze ronda. Zdjęcie wykonano przy okazji wyścigu kolarskiego, który tamtędy przejeżdżał

FOT. EWA DRZAZGA

FOT. ARCHIWUM TOMASZA LOTTKO

FOT.EWA DRZAZGA

b Adam Mickiewicz znika
z placu Wolności. Jego
postument pojawi się teraz
przy ul. Edwardów 5. Pomnik
wieszcza został zdemontowany
w związku z planowano
przebudową placu. Głowa
wieszcza była tak ciężka, że
do jej podniesienia trzeba było
użyć dźwigu. Najbliższe dni
zostaną poświęcone
na przygotowanie obelisku
do zainstalowania go
pod nowym adresem.
Odsłonięcie pomnika
zaplanowano na sobotę, 21
października - w tym dniu 20lecie będzie świętować
Samorządowy Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Adama
Mickiewicza, a pomnik patrona
szkoły stanie w pobliżu wejścia
do placówki. Obecnie trwają tam
jeszcze prace związane
z przygotowaniem miejsca dla
obelisku.
EMD

b Październik 2017. Na skrzyżowaniu kilkanaście lat temu powstało rondo imienia Romualda
Traugutta

Działo się w 1874 roku
A W guberni piotrkowskiej coraz
większą popularność zaczęło
zdobywać piwo wyprodukowane w browarze, który działał
w Kociszewie
W 1874 roku właściciel dóbr w Kociszewie postanowił rozbudować istniejący tam już dawniej browar i roz-

począć wytwarzanie piw na skalę
przemysłową. W Kociszewie miały
być wyrabiane tylko gatunki piwa
z górną fermentacja (tzw. oberzeugi). Zakładem kierował piwowar Jaworski, który sztuki warzenia piwa
uczył się w czeskiej Pradze oraz
Pilznie i Tenczynku.

Do tej pory w Kociszewie wyrabiano
jedynie piwo jałowcowe, które
w smaku (zgodnie z opinią ówczesnych smakoszy) miało przypominać
porter oraz piwo dubeltowe jasne.
W planach właściciel
kociszewskiego majątku miał produkcję „tęższych gatunków”, m.in.

porter bockrbier. Kociszewskie piwo
miało kusić ceną. Tego, ile kosztowało na miejscu nie podawano, ale
w Piotrkowie butelkę jałowcowego
można było kupić za 11 kopiejek,
a butelkę piwa dubeltowego za 10
kopiejek. Tymczasem takie samo piwo z miejscowego browaru koszto-

wało niewiele mniej, bo odpowiednio 9 i 10 kopiejek, a za ten sam gatunek, tyle że warzony w Rawie, trzeba
było płacić nawet po 25 kopiejek
za butelkę.
Ceny kociszewskich wyrobów atrakcyjne były także ze względu na większą niż u innych producentów po-

jemność butelek - w jednej mieściło
się aż 3,5 kwaterki alkoholu. Tymczasem piwa bawarskie sprzedawano
wówczas w butelkach o poj. 2,5
kwaterki, a piwa rawskie czy
drozdowskie rozlewano w butelki
o pojemności zaledwie 1,5 kwaterki.
EMD
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FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

NA WŁASNE OCZY

b Spotkanie autorskie z grupą Kombi odbyło się w bibliotece
publicznej. Zespół promował swoją książkę

FOT.MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Pasują do siebie jak dwie połówki jabłka? Projekt „Poznaj, dotknij, uśmiechnij się” był jedną z głównych atrakcji festiwalu. Mieszkańcy,
którzy w przestrzeni miejskiej znaleźli połówki ceramicznych jabłek, mogli spróbować dopasować je do siebie i przede wszystkim się poznać

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Swoje prace na wystawę BTF przysłali artyści z dziewięciu
krajów. Wpłynęło 120 prac

b W niezwykłą przygodę zabrało mieszkańców Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Wystawę
zdjęć, których motywem przewodnim jest jabłko można oglądać na piętrze MCK Giganty Mocy

b Ukulele i wokal z delikatnych dziewczęcych głosów to zespół Y!edenaście, który wystąpił
w Gościńcu. Festiwal był okazją, by wyjść ze sztuką poza mury instytucji kultury

Takiej imprezy w Bełchatowie jeszcze nie było
Bełchatowska kultura wyszła
bezpośrednio do ludzi i dała się
polubić jak świeże jabłka

b Patyczak, autor piosenki o „Kwadratowym mieście”, czyli Bełchatowie dał punk rockowego czadu

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Festiwal z jabłkiem
w tle zachwycił

b Szaliki dla drzew, krzewów, przystanków autobusowych, a nawet... koszy na śmieci.
Taki był finał akcji „Oplatamy Bełchatów ciepłem”, współorganizowanej przez PEC

Od piątku do poniedziałku niemal cały Bełchatów stał się areną wydarzeń kulturalnych. Już
nie tylko miejskie placówki, ale
też restauracje, kawiarnie,
a nawet... autobusowe przystanki stały się miejscem kulturalnych wydarzeń. Tak właśnie wyglądał Festiwal Sztuki
Jabłka. To była wyjątkowa impreza, jakiej jeszcze w mieście

nie było. Sztuka z jabłkiem symbolem Bełchatowa - w tle
pojawiła się w przestrzeni
miejskiej. To był czas wystaw,
koncertów, happeningów, czy
spotkań literackich. Festiwal
był okazją do promocji lokalnych artystów oraz pokazania
mieszkańcom, że kultura potrafi wyjść poza mury muzeów, galerii, czy sal koncertowych. W udział w festiwalu zaangażowali się sami mieszkańcy, a ci, którzy odnaleźli pasujące do siebie połówki ceramicznych jabłek, mogli liczyć
na upominki. a ą
MW
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Z ŻYCIA PARAFII

INTENCJE MSZALNE – kiedy i gdzie odbędą się nabożeństwa
PARAFIA PW. NARODZENIA
NMP W BEŁCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz.6.30 - za śp. Edwarda
Ciurusa
*godz. 7.00 - za śp. Marię Walczak, Genowefę Obarską, Dorotę
Chlebowską, Andrzeja
Chlebowskiego (pogrz.)
*godz. 17.30 - za śp. Zdzisława
Kaczmarka w 10. rocznicę śmierci
*godz. 18.00 - za śp. Beatę Ławską
w 1. rocznicę śmierci
a sobota, 14 października
*godz.6.30 - za śp. Wiesławę
Kaczmarek
*godz. 7.00 - za śp. Jadwigę i Władysława Stępień z rodzicami
i dziadkami
*godz. 7.30 - za śp. Jana
Walenczaka w 10. rocznicę śmierci, wraz z rodzicami
*godz. 18.00 - za śp. czesława Kawalca w 15. rocznicę śmierci i Krystyny Kawalec
a niedziela, 15 października
* godz. 7.00 - za śp. SAlfredę
Sznabel i Alfreda Chlebowskiego
*godz. 9.00 - w intencji Anny Stasiak i Wiktorii Wróblewskiej z racji
18. urodzin
*godz. 10.30 - za śp. Bronisława,
Genowefę, Walerię i Franciszka
Szrajer, , Józefa, Bronisławę
Zalejskich
*godz. 12.00- zza parafian; roczki
*godz. 13.00 - o Boże błog dla Marzeny z racji 50. urodzin
*godz. 18.00 - za śp. Anielę, Władysławę, Bronisława Kuśmierek.
PARAFIA PW. NMP MATKI
KOŚCIOŁA I ŚWIĘTEJ BARBARY
W BEŁCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 7.00 - za śp. Jana Nowaka
(greg. 13).
- 7.00 – a śp. Teresę Surosz –

od koleżanek i kolegów z działu
TWL (Elektrownia)
- 7.00 – za śp. Marka, Reginę i Leona Bombińskich
*godz. 7.30 – za śp. Teresę Bujacz
od rodziny Lewandowskich
i Prędkich
- 7.30 – za śp. Marcina Bednarek
od uczestników pogrzebu
*godz. 18.00 – za śp. Edwarda Kobylarz
- 18.00 – za śp. Julię i Wacława Kowalczyków
- 18.00 – za śp. Zbigniewa Kostrzewę w 1. rocznicę śmierci od siostry Kamili z mężem Mariuszem
oraz dziećmi Alanem i Zuzią
- 18.00- za śp. Józefa Janowskiego od sąsiadów z bloku 132
*godz. 19.00 - msza św.
*godz. 20.00 – nabożeństwo
Fatimskie – procesja do parafii Narodzenia NMP.
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp. Jadwigę
Durka od rodziny Perlińskich
- 7.00 – za śp. Bronisławę Banasiak
i Anielę Komar
- 7.00 – za śp. Jana Nowaka (greg.
14)
*godz. 7.30 – za śp. Jadwigę i Alojzego Hałaszkiewicz od syna Sylwestra z rodziną
*godz. 15.00- msza św. ślubna:
Edgar Kępa i Katarzyna Ociepa
*godz. 16.00- msza św. ślubna:
Zbigniew Adamczyk i Monika
Siwik
*godz. 18.00 – w int. uzdrowienia
- 18.00 – za śp. Antoninę i Jana
Mamrot i zmarłych z rodziny
Mamrot
- 18.00 – za śp. Kazimierę
Kazimierczak w rocznicę śmierci
od męża i syna
a niedziela, 15 października
* godz. 7.00 - za śp. Jana Nowaka
(greg. 15).

REKLAMA

007818871

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz.
624, poz. 820)
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska
przeznacza się do użyczenia część nieruchomości położonej w miejscowości Piekary oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 310 (obręb geodezyjny Piekary)
zabudowanej budynkiem Domu Ludowego oraz nieruchomości położonej w miejscowości Parzniewice Duże oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 178 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego
i nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mąkolice, oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 237 (obręb geodezyjny Mąkolice) na czas nieoznaczony.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki nr 5.
REKLAMA

007610271

ZAKŁAD POGRZEBOW Y
1300

zł
pogrzeb z trumną lub urną od
wypłacamy zasiłek pogrzebowy (bez prowizji)
chłodnia nieodpłatnie
wieńce, wiązanki, kwiaty
transport (Polska, EU)
garderoba pogrzebowa (garnitury, garsonki)

ul. WOLBORSKA 99
MOSZCZENICA
608 415 685
44 6169 838
www.goralczykpogrzeby.pl

- 7.00 – Jadwigę Kępa
*godz. 8.30 – za śp. Edwarda
Najgebauer oraz Leona Hetmanek
- 8.30 – za śp. Stanisławę i Bolesława Jędrzejczyk oraz Zofię i Stanisława Michalskich
*godz. 10.00 – za śp. Kazimierę
i Józefa Banasiaków oraz Ireneusza Stępińskiego
*godz. 11.30 – dziękczynna za 35
lat małżeństwa Jadwigi I Bogusława z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Najśw. Na dalsze lata wspólnego życia
*godz. 11.30 – za śp. Edwarda
Jasitczaka.
*godz. 13.00 – za parafian; roczki
*godz. 18.00 – za śp. Małgorzatę
Mikołajczyk od męża z dziećmi
i rodziną
*godz. 19.30 – za śp. Grzegorza
Tkacza od wnuków Kacpra i Jana.
PARAFIA PW. NMP
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W BEŁCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 17.00 - za śp. Barbarę Lipińska (greg. 11)
*godz. 1700 - za śp. Kinga
Chojnacką
a sobota, 14 października
* godz. 17.00 - za śp. Barbarę Lipińską (greg. 12)
- 17.00 - za śp. Marcin Kubiaka
w 20. rocznicę śmierc
a niedziela, 15 października
*godz. 7.30 - za śp. Barbarę Lipińską (greg. 13)
*godz. 9.00 - za śp. Zdzisława, Jan
Lubatyńskiego
*godz. 11.00 - 50 lat małżeństwa
Wacława, Józef Młynarczyków
- 11.00- 25 lat małżeństwa Agnieszki, Roman Soboniów
*godz. 17.00 - za śp. Franciszka,
Helenę, Stanisława Jasiniak.
PARAFIA PW. MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO, MATKI BOŻEJ
OSTROBRAMSKIEJ, MATKI
MIŁOSIERDZIA
W BEŁCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 8.00- za śp. Marię Mras
od Urszuli i Krzysztofa Mras
z dziećmi
* godz. 17.30 - za śp. Włodzimierza
Niedzielskiego od rodziny Świerczyńskich
*godz. 18.00 - za śp. Jana Szpilę
(greg.)
a sobota, 14 października
* godz. 8.00 - za śp. Jana Szpilę
(greg.)
*godz. 16 - msza św. ślubna - Agnieszka Miler i Artur Rękawica
*godz. 17.00 - w intencji Bartłomieja w 18. rocznicę urodzin
o zdrowie, Boże, błogosławieństwo i łaski, w intencji rodziców
Renaty i Pawła w 25. rocznicę ślubu
a niedziela, 15 października
* godz. 7.30 - za śp. Jana Szpilę
(greg.)
*godz. 9.00 - w intencji Stanisławy w 9. rocznicę
PARAFIA PW. ZESŁANIA

DUCHA ŚWIĘTEGO
W BELCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 7.00 - za śp. Pawła
Frączkowskiego (intencja od żony
Agnieszki)
*godz. 18.00 - za śp. Jana Organiściaka w 14. rocznica śmierci
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp. Bolesława
Haładaja i zmarłych z rodziny
Haładajów
*godz. 18.00 - za śp. Dionizę
Pukaczewską
a niedziela, 15 października
* godz. 7.00 - za śp. Zdzisława Kozłowskiego, Lucjana Mazura
*godz. 9.00 - za śp. Marię, Karola
Sobótka
*godz. 10.30 - za śp. Franciszka
w 3. rocznicę śmierci, Mariannę
Matusik, Bonifacego Małczaka
*godz. 12.00 - w intencji parafian
*godz. 18.00 -w intencji Magdaleny i Jakuba – 1. rocznica ślubu.
PARAFIA PW. WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH W BEŁCHATOWIE GROCHOLICACH
a piątek, 13 października

* godz.7.00 - za śp. Tomasza
Jaszczyńskiego w 9. rocznicę
*godz. 17.00 - za śp. Tadeusza
Chrostę
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp. Janinę Karpińską
*godz. 17.00- za śp. Leszka
Leśniaka
a niedziela, 15 października
* godz. 7.00 - za śp. Łucję,
Leokadię, Wacława Wojdalów,
Czesławę, Teofila Worpusa
*godz. 8.30 - za sp. Zdzisławę
Szrajer w 5. rocznicę
*godz. 10.00- za śp. Krzysztofa,
Krystynę, Zygmunta Gamrotów
*godz. 11.30 - za parafian
*godz. 17.00 - za śp. Marię w 8.
rocznicę, Sabinę, Jana
Pierzchałów.
PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
W BEŁCHATOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 7.00 - za śp. Kazimierza
Szymczyka od Aleksandry z rodziną
- za śp. Jadwidę Maciejewską
od mężą
* godz. 17.30 - za śp. Ewę
Sulikowską od sąsiadów z bloku
- za śp. Dariusza Podkowińskiego,
Helenę i Bolesława Buch,
Kazimierę i Bolesława
Podkowińskich
* godz. 18.00 - za śp. Anielę, Piotra
Chałupka, Mariannę i Józefa
Wielgus
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp. Stanisławę,
Jerzego, Stanisława Trzcinów, Józefa Jażdżyka, Józefę i Józefa
Oleszczyków
- za śp. Bogumiłę Kapłoniak
od mieszkańców bl. 2
* godz. 17.30 - za śp. Mariannę, Mirosławę, Stanisława Różalskich
* godz. 18.00 - za śp. Janinę, Stani-

sława, Eugeniusza, Zdzisława Paw
- za śp. Helenę Dytrych od wnuczki Katarzyny z rodziną
z Gorzkowic.
PARAFIA PW. NMP KRÓLOWEJ
POLSKI W KLUKACH
a piątek, 13 października

* godz. 17.00 - za śp. Jadwigę
Rudzką od kolegów i koleżanek
Andrzeja z firmy Cedat
a sobota, 14 października
* godz. 17.00 - za śp. Mieczysława
Kusiaka od mieszkańców
Podwódki
a niedziela, 15 października
* godz. 9.00 - w intencji Kół Żywego Różańca
*godz. 11.00 – za śp. Antoniego,
Annę, Władysława, Władysławę,
Józefa, Józefę Szczepaników, Annę Telengę
*godz. 17.00 – za parafian.
PARAFIA PW. NMP ANIELSKIEJ W KLESZCZOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 17.00 - za śp. Danutę
Błaszczyk-Bujacza od Janiny
Szczęsnej z rodziną
*godz. 17.30 - za śp. Mariana
Bujacza od chrześniaka Sławka
z rodziną
a sobota, 14 października
* godz. 15.00 - msza ślubna
*godz. 17.00 - za śp. Jadwigę, Janinę Władysławę Jagusiaków, Janinę, Ludwika Bujaczów
*godz. 17.30 - za śp. Wandę Kubiś
od wnuczka Bogdana z rodziną
a niedziela, 15 października
* godz. 8.00 - za śp. Ryszarda (4. r.
śmierci), Marię, Agnieszkę
Misiaków
*godz. 10.00 - za śp. Józefa, Stanisławę Kwapińskich
*godz. 12.00 - w 10. rocznicę urodzin Krzysia
*godz. 17.00 - w 3. rocznicę śmierci Henryka Lepki.
PARAFIA PW. NAWIEDZENIA
NMP W RUŚCU
a piątek, 13 października

* godz. 7.00 - za śp. Annę Janik
od syna Mariusza
*godz. 7.30 - za śp. Lucję Kałużną
od sołtysa z rodziną
*godz. 17.00 - za śp. Bronisława
Trojana w 8. rocznicę śmierci
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp.Stefanię
Ochocką od wnuczka Kamila z rodziną
*godz. 7.30 - za śp. Krystynę Mularczyk od wnuczka Marcina
i wnuczki Agnieszki z mężem
*godz. 17.00 - za śp. Helenę i Mariana Cywińskich, Stanisławę, Mariana i Adama Kasielskich
a niedziela, 15 października
* godz. 8.00 - za śp. Jana Gębicza
i zmarłych z rodziny Gębiczów
*godz. 10.00 - za śp. Jadwigę
Brzozowską
*godz. 11.30 - za śp. Krystynę Bednarek od nauczycieli ze szkoły
podstawowej i gimnazjum
*godz. 17.00 -za śp. Elżbietę
i Józefa Zalewskich, Karola

Studzińskiego.
PARAFIA PW. NARODZENIA
NMP W SZCZERCOWIE
a piątek, 13 października

* godz. 7.00 - za śp. Floriana Dobrowolskiego w 9. rocznicę śmierci
*godz. 18.00 - za śp. Edwarda
Delingę od rodziny Kaciupów
i Kaniów
- godz. 18.00 - za śp. Andrzeja
Olczaka od rodziny Batorów
a sobota, 14 października
* godz. 7.00 - za śp. Jana Murasa
od chrześnicy Wioletty
*godz. 15.00 - ślub: Anna Helik
i Patryk Małkowski
*godz. 16.00 - ślub Paulina Sobala
i Adam Sikora
*godz. 18.00 - za śp. Jadwigę, Józefa, Antoninę, Jana
Nickiewiczów
*godz. 18.00 - za śp. Tadeusza
Włodarczyka
a niedziela, 15 października
* godz. 8.00 - za śp. Jadwigę, Stanisława Malinowskich, Janinę
Wróż
*godz. 10.00 - za śp. Mariannę, Feliksa Kabata, Józefa, Katarzynę
Klimas, Józefa, Wiktorię
Mielczarek, Adama, Rozalię
Przydacz
*godz. 12.00 - w intencji Zenony
Łakomskiej w 80. rocznicę urodzin.
*godz. 17.00 +- za śp. Janinę, Kazimierza, Zygmunta Popławskich.
PARAFIA PW.
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
W CHABIELICACH
a piątek, 13 października

* godz. 16.00 - za śp. Józefa w 35.
rocznicę śmierci, Mariannę, Irenę,
Stanisława Efenbergów, Weronikę, Jerzego, Jerzego
Koziorowskich, Darię Włodarczyk
*godz. 17.00 – za sp. Bolesława
Haładaja w 5. rocznicę śmierci
a sobota, 14 października
* godz. 15.00 - dziękczynna
za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Heleny i Dominika
Różyckich z okazji 50. rocznicy
ślubu
*godz. 1600 – ślub: Agnieszka
Rogut i Kamil Stępień
*godz. 17.00 – ślub: Dagmara
Gatner i Paweł Zybura
a niedziela, 15 października
* godz. 8.00 - za śp. Michalinę,
Stanisława Sukienników, Barbarę,
Jana Brzózków, Feliksę, Antoniego Więcławskich, zmarłych z rodzin Sukienników, Więcławskich,
Krupskich
*godz. 10.00 – za śp. Stanisława
w 5. rocznicę śmierci, Janinę, Stanisława Dyłów, Weronikę, Stanisława Jędrzyckich
*godz. 12.00 – w intencji rodzin,
które straciły swoje dzieci z jakiejkolwiek przyczyny (z okazji Dnia
Dziecka Utraconego).
OPR. MBF
ŹRÓDŁO: TABLICE OGŁOSZEŃ
I STRONY INTERNETOWE PARAFII

Tygodnik 7 Dni
Piątek, 13 października 2017

Z ŻYCIA PARAFII
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Ewa Drzazga
e.drzazga@dziennik.lodz.pl
Tematyczna, dedykowana rocznicy wystawa, wykłady oraz
koncert uświetniły bełchatowskie obchody 500-lecia Reformacji. - Cieszymy się, że także w naszym mieście udało się zorganizować wydarzenie upamiętniające tę rocznicę - mówi ks. bp
Marek Izdebski, proboszcz para-

fii ewangelicko - reformowanej
w Bełchatowie.
Obchody 500 - lecia Reformacji mają charakter ogólnoeuropejski i ekumeniczny. Ks. Izdebski podkreślał, że w szwedzkim
Lund, gdzie 31 października 2016
roku inaugurowano obchody,
w uroczystościach uczestniczył
także papież Franciszek. Za początek Reformacji, czyli odnowy
chrześcijaństwa, przyjmuje się
31 października 1517 roku, gdy
Marcin Luter opublikował słynne 95 tez. To właśnie temu wy-

a Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Parznie
1. Piotr Jaśkiewicz , parafia NMP
Matki Kościoła w Bełchatowie
i Joanna Barbara Rośniak , parafia

na w Bełchatowie formalnie
powstała w 1985 roku, ale Kościół Reformowany w tym mieście ma tradycje sięgające 1837 roku, gdy powstała tu parafia ewangelicka. Dwa kościoły ewangelickie działają w Zelowie (radę
parafii ewangelicko - reformowanej wybrano już w 1803 roku,
świątynia była gotowa w roku
1825, kościół ewangelicko - augsburski zbudowano w latach 30.
XX wieku). Zbór ewangelicko reformowany działa także
w Kleszczowie. a ą

b Wystawę poświęconą 500-leciu Reformacji można oglądać
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie

Pyszne kremówki papieskie przygotowano w Zelowie

Zapowiedzi przedślubne
a Parafia pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła
i Świętej Barbary
w Bełchatowie
1. Kamil Rutkowski, parafia tutejsza i Katarzyna Łąbędzka, parafia
Św. Floriana w Wadlewie
2. Piotr Jaśkiewicz, parafia tutejsza i Joanna Rośniak, parafia
w Parznie.

darzeniu oraz działalności kolejnych XVI - wiecznych filozofów
Reformacji w Europie i Polsce,
została poświęcona część wystawy, którą można oglądać w bełchatowskim Muzeum Regionalnym. Ci, którzy ją odwiedzą, poznają także fakty związane z historią Reformacji w Polsce i w regionie.
Kościół Reformowany jest
stale obecny w życiu społecznym i kulturalnym Bełchatowa
i powiatu bełchatowskiego. Parafia ewangelicko - reformowa-

tutejsza
a Parafia pw. Trójcy Świętej
w Kaszewicach
1. Mateusz Kaczmarczyk , parafia
Bełchatów i Anna Justyna Kuśmierek, parafia tutejsza
2. Adam Marek Pająk, parafia
Szczerców i Ewelina Edyta
Migulska, parafia tutejsza
3. Janusz Konrad Kostrzewa, parafia Rząśnia i Lidia Bogumiła Leder,
parafia tutejsza
OPR. MBF

b To była bardzo
słodka niedziela
w zelowskiej
parafii. Uczniowie
z ZSO w Zelowie
przygotowali
stoisko
z kremówkami
papieskimi,
upieczonymi przez
jedną z cukierni.
Sprzedano 1200
kremówek. A już
za tydzień
kremówki
zagoszczą
w Bełchatowie.

ARCH. PRYWATNE

Bełchatów

FOT EWA DRZAZGA

Bełchatowskie obchody 500-lecia Reformacji
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NA WŁASNE OCZY

bŻołnierze z kawalerii powietrznej z Tomaszowa zaprezentowali
swój sprzęt widzom, którzy przyszli na piknik

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI
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b Polscy żołnierze zajęli pozycje w okopach. Bronili się dzielnie, ale nie mieli szans z agresorem

b Komandosi z Tomaszowa pokazali swoj

Było tak, jak we
b Bohaterscy polscy żołnierze musieli się poddać, gdy skończyła im się amunicja

Rekonstrukcja wydarzeń wojennych z września 1939 roku
oraz piknik historyczno-wojskowy. Tak ZSP 3 uczciło pamięć o swoim patronie
FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Bełchatów

Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl

b Uczestnicy zadbali o detale w swoich ubiorach
dnia patrona ZSP nr 3. Efektowny pokaz swoich umiejętności
zaprezentowali też żołnierze
z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, z którymi współpracuje szkoła prowadząca klasy
mundurowe.
Widzowie mogli obejrzeć
sprzęt wojskowy, postrzelać
z broni i oczywiście zjeść wojskową grochówkę. a
ą

b Niemcy nie mieli litości dla polskich żołnierzy. Część z nich została rozstrzelana

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

na pozycjach polskich żołnierzy i wreszcie rozstrzelanie pojmanych jeńców przez hitlerowskich najeźdźców.
Przygotowania do inscenizacji trwały od kilku tygodni.
Zachwyty publiczności wzbudził prawdziwy bombowiec latający nad polem bitwy i spektakularne efekty specjalne
z wybuchami.
Rekonstrukcja była głównym elementem obchodów

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

125 lat temu urodził się Ludwik
Czyżewski, dowódca obrony Gór
Borowskich z września 1939 roku. Właśnie z tej okazji Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,
który generała ma za swojego patrona, przygotował szczególne
widowisko. Rekonstrukcja historyczna rozegrana została na terenach przyległych do szkoły. To
tam około 70 statystów i członków grup rekonstrukcyjnych
odegrało trzy epizody z początków II wojny światowej. Była
ucieczka cywilów ze zbombardowanego Wielunia, atak wojsk
niemieckich na okopanych

b Historia opowiedziana w rekonstrukcji to zlepek różnych autentycznych wydarzeń sprzed 78 lat
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b Wybuchające kule ognia robiły wrażenie na publiczności
FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

e umiejętności bojowe

tygodnik//19

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

NA WŁASNE OCZY

wrześniu 1939 roku

b Niemcy też oberwali. Ten szturm okupili poważnymi stratami

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b W rolę cywilów uciekających przed pożogą wcielili się m.in. nauczyciele i uczniowie z ZSP 3

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

b Każdy mógł z bliska zobaczyć, jaką bronią dziś dysponują
żołnierze Wojska Polskiego

bNajwiększe zainteresowanie widzów wzbudził sprzęt wojskowy

b Wojna to także tragedia cywilów. Ich nie mogło zabraknąć w tej rekonstrukcji

20//tygodnik
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OGŁOSZENIA
Kierownik działu ogłoszeń
Magdalena Śliwińska:
m.sliwinska@dziennik.lodz.pl

Drobne

CENTRAL (parter), tel. 42 630-59-34
ul. Rzgowska 12, tel. 42 684-86-10
ABC, ul. Zgierska 69, tel. 42 640-68-93
PIASKI, al. kard. S. Wyszyńskiego 7a,
tel. 42 640-44-26

RUBRYKI I PODRUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH
wynajęcia
• lokale użytkowe - wynajmę
• lokale użytkowe - zamienię
• działki, grunty - sprzedam
• działki, grunty - kupię
• gospodarstwa
• garaże
• pośrednictwo
• inne
• bank stancji
HANDLOWE
• AGD
• RTV
• elektronika, komputery

NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne na telefon:

www.gratka.pl

800 472 852 42 647 28 52

Bełchatów, ul. 19 Stycznia 15, tel. 44 633-26-92
Łęczyca, pl. Kościuszki 22, tel. 24 721-88-30
Łowicz, Stary Rynek 2, tel. 46 837-42-47
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 16,
tel. 44 649-50-22

Pabianice, SDH „Trzy Korony” ul. Kilińskiego 3/5,
(I piętro), tel. 42 215-26-50
Radomsko, ul. Sierakowskiego 15/17,
tel. 44 685-21-81
Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 6,
tel. 46 814-60-85
Sieradz, Rynek 3, tel. 43 822-57-29

Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 6,
tel. 43 823-53-54

• motofinanse
• motousługi
• inne
FINANSE BIZNES
• kredyty, pożyczki
• usługi finansowe
• usługi prawne
• biura rachunkowe
• ubezpieczenia
• oferty
• inne
NAUKA
• szkoły
• kursy/szkolenia
• języki obce

• psychologia
• psychiatria
• stomatologia
• urologia
• inne specjalizacje
• przychodnie, kliniki
• laboratoria
• zabiegi
• opieka
• sprzęt medyczny
• uroda
• inne
USŁUGI
• agd rtv foto
• budowlano-remontowe
• instalacyjne

TURYSTYKA
• agroturystyka
• kraj
• świat
• biura podróży
• obozy i kolonie
• wycieczki
• przewozy
• inne
ZWIERZĘTA
• lecznice
• usługi
• inne
MATRYMONIALNE
RÓŻNE

TESCO, ul. Pojezierska 93, tel. 42 659-59-09

ŁÓDŹ
ul. ks. Skorupki 17/19, tel. 42 66-59-455
ul. Narutowicza 8/10, tel./ fax 42 637-72-47
TESCO, ul. Widzewska 22, tel. 42 673-99-00
CARREFOUR, ul. Kolumny 36, tel. 42 640-32-48
TEOFIL, ul. Aleksandrowska 38, tel. 514-800-994

NIERUCHOMOŚCI
• mieszkania - sprzedam
• mieszkania - kupię
• mieszkania - do wynajęcia
• mieszkania - wynajmę
• mieszkania - zamienię
• domy - sprzedam
• domy - kupię
• domy - do wynajęcia
• domy - wynajmę
• domy - zamienię
• lokale użytkowe - sprzedam
• lokale użytkowe - kupię
• lokale użytkowe - do

Ogłoszenia drobne również w internecie:

• telefony
• car audio
• antyki
• kolekcjonerstwo, sztuka
• jubilerstwo
• filmy, muzyka
• foto, książki
• instrumenty muzyczne
• lombardy
• sport i rekreacja
• maszyny urządzenia
• materiały budowlane
• materiały opałowe
• tekstylia, odzież

• dla dziecka
• meble
• inne
MOTORYZACJA
• samochody osobowe
• ciężarowe, dostawcze
• busy autobusy
• rolnicze
• przyczepy, naczepy
• zabytkowe
• uszkodzone, rozbite
• motocykle
• części i akcesoria
• zamienię

GARAŻE metal., bramy garażowe.
Sprzedaż, www.stalmar.pl,
44-617-16-60, 603-206-836

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

FINANSE BIZNES

• korepetycje
• inne
PRACA
• zatrudnię
• urzędy pracy
• szukam pracy
• inne
ZDROWIE
• apteki
• pomoc całodobowa
• chirurgia
• ginekologia
• interna
• neurologia
• pediatria

MATEMATYKA z dojazdem 667-180-967
MATEMATYKA, 661-785-379 Piotrków
MATEMATYKA, fizyka, 606-500-469

KREDYTY, POŻYCZKI

MIESZKANIA - SPRZEDAM
2-POKOJOWE 36 m/2, parter, ul.
Działkowa, 510-135-510
53M2, Bełchatów os. Dolnośląskie 201,
ocieplony, 668-438-890, 602-579-989

Garaże metal., tanio, raty.
Sprzedaż, 693-363-780

! 0 - 10.000 - Konsolidacja do 250.000
bez zgody współmałżonka + gotówka.
25.000 na dowód z komornikiem,
Piotrków, Dąbrowskiego 17,
690-99-88-02 Kontakt

HANDLOWE

61M2 (3 pokoje) I piętro; do remontu, os.
Okrzei 6 Bełchatów, 602-438-712
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
PIOTRKÓW, 48m2, umeblowane, blisko
Uniwersytetu, 693-234-615 po godz.14
PIOTRKÓW, centrum, 61m2, 3 pokoje,
kuchnia, dwie łazienki, ciepłe, zadbane,
lub do sprzedaży, 604-896-301 po 17.00
PIOTRKÓW, ul. Aleje 3 Maja, 30m2,
pokój z kuchnią, stare budownictwo,
osobie samotnej, 44-649-68-70 po. 18
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
P-KÓW, pl. Czarnieckiego: lokale
użytkowo-biurowe, od 30m, 603-094-129
PIOTRKÓW, lokal 70m2 w DH "Mister",
III piętro, usługi lub mieszkanie,
504-636-031
POWIERZCHNIA magazynowa 120m2,
plac manewrowy 1170m2, 2.50zł/m2
(netto), 44-649-68-71 Piotrków, ul.
Gliniana
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
ATRAKCYJNĄ działkę 2.010m2,
w Lubiaszowie Starym niedaleko Zalewu
Sulejowskiego, 54tys/zł, 695-893-686

FOTO, KSIĄŻKI
ALBUMY, książki, płyty muzyczne.
Skup. Dojazd. Tel. 509-675-586,
508-245-450.
INNE
PIEC do CO, używany, na węgiel,
sprzedam, 697-893-833 Piotrków

MOTORYZACJA
OSOBOWE SPRZEDAM
TOYOTA Yaris, 1, 2013r., benzyna+gaz,
1 właściciel, Bełchatów, 661-027-376
MOTOCYKLE SPRZEDAM
ELEKTRYCZNY skuter inwalidzki,
608-772-767

BUJNY, ok 1 ha sprzedam, 601-171-725

INNE
007809718

STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW

P-KÓW, ul. Kasztelańska, Zagonowa:
działki budowlane, 513-437-191

97-300 Piotrków Tryb., ul. Łódzka 55A
tel./fax 44 646 29 39, kom. 601 242 061

WŁODZIMIERZÓW, budowlane: 750m2
i 850m2, media, 512-032-752

Sprzedaż części
Złomowanie pojazdów

GARAŻE
BRAMY garaż., raty, sprz.,
605-277-825

Wydawanie
zaświadczeń
do wyrejestrowania

CHAŁUPNICZKI - spodnie, 501-016-470

PRACOWNIKÓW budowy, 604-533-303

007772878

DZIAŁKA bud. o pow, 1200m/2, Zawady
ok Bełchatowa, uzbrojona, 513-376-921

BLACHARZA i lakiernika samochod.
oraz pomocników (możliwość
zakwaterowania), 602-319-078

OPIEKA Niemcy, legalnie, 725-248-935.

Tel. 44/ 646 04 80
Tel. 44/ 710 03 57

Autogaz, klimatyzacja, raty,
Sulejów, sekwencja od 1.900zł,
513-104-749
Samoobsługowy warsztat
samochod., Piotrków, 784-957-513

ZATRUDNIĘ

OPERATORA koparki z doświad.
budowa kanalizacji, 44-649-68-71 ul.
Gliniana, Piotrków Tryb.

KREDYTY DO 200 tys. zł

USŁUGI

Szybkie pożyczki
chwilówki
531-687-269, 795-871-222
INNE
Detektyw - licencja, 507-176-555

Pracuj jako Opiekunka seniorów
w Niemczech. Nie znasz języka?
Organizujemy bezpłatne kursy
językowe. Ostatnie wolne miejsca!
Po kursie praca gwarantowana!
Zapraszamy na spotkanie
informacyjne 16. października
o godz. 11 - MCK, Konarskiego
2, Piotrków Trybunalski. Tel.:
514 781 491 PROMEDICA24
ZAKŁAD przetwórstwa mięsnego
z Bełchatowa zatrudni pracowników
przy rozbiorze mięsa wieprzowego
i produkcji wędlin. Oferujemy umowę
o pracę,korzystne wynagrodzenie,8h,
502-080-859, 500-294-540
ZATRUDNIĘ kierowców C+E, Hamburg
- Polska wynagrodzenie 6,5-8,5 tyś zł,
weekendy w domu, 507-861-993
ZATRUDNIĘ w branży budowlanej, do
przyuczenia, 516-238-505 wieczorem
007828584

NAUKA

STOLARSKIE
Parkiet, cyklinowanie, 502-986-260

LASERAMI: żylaki, brodawki, blizny,
znamiona, tatuaże, odciski, włosy,
606-855-813, www.lasermedic.pl
SPRZĘT MEDYCZNY
WYPOŻYCZALNIA sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego ul. A.
Próchnika 22, 607-100-055

WDOWIEC z woj. łódzkiego, starszy,
pozna samotną Panią w stosownym
wieku. Stały związek. Posiadam dom
z wygodami, ogródek, garaż, samochód,
43-826-55-01 (15.00-20.00)

RÓŻNE

INNE
FIZJOTERAPEUTA. Rehabilitacja
neurologiczna z dojazdem do domu,
607-100-055

TANIO kanapę 3 os + funkcaj do
sp., 2-os,zegar scien. drewniany,
602-342-563

USŁUGI
ROLNICZE
BUDOWLANO-REMONTOWE
INNE

Cyklinowanie 100% bezpyłowo,
układanie, renowacja - tanio,
574-853-222

Okna PCW do obór, chlewni itp.
Producent! Promocja - okno 120x90
- 190zł, 44-616-87-57, 604-096-414

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
44-723-63-83, 691-696-423

TOWARZYSKIE

CYKLINOWANIE, ukł., lak., 502-950-027
Cyklinowanie, układanie,
renowacje - fachowo, 507-490-975

24h Łódź Centrum prywatnie,
511-571-003

Cyklinowanie, układanie,
renowacje - fachowo, 534-054-841
DACHY - krycie. Papa, rynny, obróbki
blacharskie, 600-263-344 Piotrków

SOWE

DROBNE remonty, malowanie,
docieplenia, 797-843-301

EKSPRE

GŁADZIE, malowanie, 697-478-833

OGŁOSZ

OGRODY kompleksowo, 503-020-371

KOREPETYCJE

NIERUCHOMOŚCI

Wylewki betonowe - agregatem,
600-086-995, 608-577-428

POSZUKUJEMY

007823193

Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.)

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do wydzierżawienia nw. nieruchomości:
- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 62/2 o powierzchni 0,59 ha i 69/2 o powierzchni 1,10 ha, położone w obrębie Siomki,
- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 635 o powierzchni 0,8867 ha i 651 o powierzchni 0,9895 ha, położone w obrębie Wola Krzysztoporska.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej
przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska - tel. 44 616 39 82.

ENIA

z dnia na dzień

PODWIESZANIE sufitów, k-g, gładź,
malowanie, panele podłowgowe, płytki,
rozbiórka ( demontaż), 721-467-039
UKŁADANIE kostki, 503-020-371

J.ANGIELSKI KOREPETYCJE Bełchatów
dojazd do klienta, 668-456-437

REKLAMA

PORZĄDKOWE
PRANIE dywanów, tapicerki domowej
i samochodowej, 698-667-274 Piotrków

MATRYMONIALNE

MĘŻCZYZNĘ do gospodarstwa
(hodowla krów), zakwaterowanie +
pensja, 500-182-699 gm. Moszczenica

007768325

KOMUNIKATY
ŻYCZENIA/PODZIĘKOWANIA
GASTRONOMIA
• dania na telefon
• usługi
• inne
ROLNICZE
• maszyny rolnicze
• ogrodnictwo
• płody rolne
• zwierzęta hodowlane
• inne
TOWARZYSKIE
USŁUGI KAMIENIARSKIE
USŁUGI POGRZEBOWE

CHIRURGIA

0-25.000zł bez BAZ!!! nie pobieramy
opłat!!, 42-630-90-09, 517-668-809

SKUTECZNE Oddłużanie !
Masz problem z komornikiem ?
Zadzwoń ! tel. 22 250 20 92

SZUKAM PRACY
KOBIETA, wykształcenie średnie,
podejmie pracę, może być pół etatu.
Posiadam prawo jazdy, 692-781-804

PRACA

KIEROWCĘ C+E na wywrotkę praca
na budowie., 44-649-68-71 ul. Gliniana,
Piotrków Tryb.

Państwowy dochód masz?
Zapraszamy!, 42-630-90-09,
517-668-809

Wieluń, ul. POW 1, tel. 43 843-07-30

ZDROWIE

0-200.000zł z nami bezpiecznie
spełnisz marzenia! Nasze kredyty
są dla Ciebie!, 42-630-90-09,
517-668-809

KREDYT 50 000 zł rata 549 zł
730-809-809

BUDOWLANE, po 1.500m (całość
1,5ha), ok. Gorzkowic, 15zł/m2,
669-014-959

KRZYŻANÓW, działka 1.200m2, media,
503-621-432

! Kredyt dla rolników
i przedsiębiorców od 3,9% w skali
roku do 500tys. do 12 lat. Bez
zabezpieczeń. "Kontakt" Piotrków,
Dąbrowskiego 17, 690-99-88-02,
Łódź - 42/633-75-12

Polski, matura, egzamin
gimnazjalny, 669-396-921

• biurowo - projektowe
• komputerowe
• krawiectwo
• montażowe
• ogrodnicze
• porządkowe
• przeprowadzki
• reklamowe
• stolarskie
• radio taxi
• transportowe
• rozrywka
• uroczystości
• zabezpieczające
• inne

Skierniewice, ul. Batorego 21, tel. 46 833-64-52
Tomaszów Maz., ul. Jerozolimska 6,
tel. 44 724-75-00

KIEROWCÓW

na ciągniK SiOdłOwY
do Piotrkowa Tryb.(praca na miejscu)
do Tomaszowa Maz. (praca na miejscu)
kontakt telefoniczny:

WYLEWKI betonowe zacierane
mechanicznie, 697-054-570

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
PIOTRKÓW, lokal, 695-470-408

W KAŻDĄ ŚRODĘ

693-777-722
005732012

ZENIA DROBNE
OGŁOS na
TELEFON

800 472 852
42 647 28 52

NAJWIĘKSZY
afisz ogłoszeniowy w regionie!
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REKLAMA

007808622

REKLAMA

007803015
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REKLAMA

007801939

ZBROJARNIA
97-200 Tomaszów Maz. ul. Piaskowa 124 C
Biuro: ul. Dzieci Polskich 14A • tel. 44/723-83-86
fax 44/723-40-31• 605-400-876 • stal@getmar.com.pl
OFERUJEMY:
– prefabrykację strzemion w dowolnym kształcie
(zakres średnic od 6 do 12 mm)
– gięcie prętów zbrojeniowych
(zakres średnic od 8 do 30 mm)
– przeróbkę stali zbrojeniowej w oparciu
o dostarczoną dokumentację techniczną

UBEZPIECZENIA I KREDYTY

– montaż gotowych zbrojeń (ławy, słupy, rdzenie, wieńce)
– wysoką jakość gotowego wyrobu
wykonywanego na nowoczesnych maszynach
– kompleksową obsługę dużych, jak i małych
zamówień
– transport do 24 ton
– wydajność zbrojarni około 10 ton/dobę.

Zapraszamy w godzinach od 8.00 do 16.00.
REKLAMA

007820083

REKLAMA

007823566

Ogłoszenie

Wójta Gminy Szczerców
Wójt Gminy Szczerców informuje, że w okresie od 13.10.2017 r.
do 3.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Szczercowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Szczercowie oraz na stronie internetowej Gminy Szczerców został
umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
REKLAMA

007822041

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. św. Barbary 4,

Twój bliski cierpi na demencję?
Twój bliski ma problemy z poruszaniem się?
Czujesz, że brakuje Ci sił?

ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację,

Zadzwoń do nas i zapewnij bliskiej osobie
troskliwą opiekę w komfortowych warunkach!
Dom Seniora Comfort Life

608-412-974

ul. Łąkowa 3, Ujazd k. Tomaszowa Maz.
www.comfortlife.com.pl

REKLAMA

007829774

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. św. Barbary
4 o pow. użytk. 52,80 m2, który składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz dwóch przedpokoi wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytk.
2,80 m2.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4
w dniu 24.10.2017 r. o godz. 13.00.
Cena wywoławcza 116 454,16 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.10.2017 r.
w kwocie 2 000,00 zł na rachunek bankowy nr 74102039580000990200156349
i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu
i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie - 44 633 69 20 lub w biurze
Spółdzielni.

REKLAMA

007815226

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska uchwał:
- Nr XXVIII/261/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wola Krzysztoporska dla obrębu Kargał Las,
- Nr XXVIII/262/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębów: Kolonia Oprzężów, Wola
Rokszycka i Krężna,
- Nr XXVIII/263/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna,
- Nr XXX/302/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Piaski,
- Nr XXX/303/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Mzurki,
- Nr XXX/304/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębów Oprzężów, Kolonia Oprzężów,
- Nr XXX/305/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kozierogi,
- Nr XXX/306/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Glina,
- Nr XXX/307/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Gąski,
- Nr XXX/308/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Piekarki,
- Nr XXX/309/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krzyżanów,

których integralną część stanowią załączniki graiczne przedstawiające
granice obszarów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych
planów.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wola
Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska,
w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska,
w godzinach pracy urzędu.
Do ww. opracowywanych dokumentów mogą być składane wnioski
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska,
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
sekretariat@wola-krzysztoporska.pl bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wola
Krzysztoporska.

zaprasza

na KONCERT
w Bełchatowie
Miejskie Centrum Kultury,
ul. Plac Narutowicza 1A

20 października 2017 r.
godz. 19.00.
Bilety dostępne również
na miejscu, tel. (44) 635-19-30.
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W Energii będzie wielkie granie
A Od porażki siatkarze PGE Skry rozpoczęli sezon Plus Ligi A Czy zrehabilitują się w hicie z Resovią?

Jesteśmy po lekkiej
przebudowie
i na efekty trzeba
będzie jeszcze
poczekać

b Bartosz Bednorz był najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Skry w meczu z Jastrzębiem
ponieważ mogliśmy ten mecz
wygrać - powiedział po meczu
Bednorz dla klubowej telewizji
PGE Skry.
- Nie zagraliśmy tak, jak tego
oczekiwaliśmy, ale mamy dużo
potencjału, możemy zrobić krok
do przodu, żeby grać lepiej - dodał Srećko Lisinac.
O tym, że nie tak wyobrażali
sobie początek sezonu siatkarze
PGE Skry mówił też kapitan drużyny Mariusz Wlazły: - Jest to dla
nas ciężka sytuacja - przyznał.

Mieliśmy swoje szanse, ale ich
nie wykorzystaliśmy. Cieszą jednak momenty dobrej gry. Pamiętajmy, że jesteśmy po lekkiej
przebudowie i na efekty trzeba
będzie poczekać - dodał kapitan
żółto-czarnych.
Czasu na rozpamiętywanie
porażki i poprawę gry nie ma. Już
jutro przed PGE Skrą k olejne
trudne zadanie. Do hali Energia
przyjeżdża Asseco Resovia.
Rok temu w Bełchatowie lepsi byli goście, ale pamiętajmy, że

w półfinałach play-off lepsza była PGE Skra. Po tamtych dwóch
porażkach Resovia nie zdobyła
nawet medalu, w dwumeczu
o trzecie miejsce przegrywając
z Jastrzębskim Węglem.
Mecze PGE Skry z Asseco
Resovią przeszły już do kanonu
siatkarskich pojedynków w kraju. Śmiało można powiedzieć, że
to siatkarski klasyk.
Asseco Resovia przyjeżdża
do Bełchatowa w równie kiepskich nastrojach, jakie panują

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

Długo kibice PGE Skry Bełchatów czekali na rozpoczęcie sezonu ligowego i z pewnością nie tak
go sobie wyobrażali. „Energetyczni” w swoim pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 1:3.
Kluczowy był trzeci set rozgrywany na przewagi przy wyniku 1:1, jak to często w siatkówce bywa, ten, kto wojnę nerwów
przegra, zwykle nie oddaje też
cały mecz. Tak było i tym razem.
Lepsi okazali się jastrzębianie,
którzy wygrali tę partię 27:25, by
potem szybko uzyskać wyraźną
przewagę w czwartej partii i zachować ją do końca meczu.
Klasą dla siebie był Kubańczyk Salvador Hidalgo Oliva, który w decydujących momentach
przechylił szalę zwycięstwa
na stronę gospodarzy, przede
wszystkim rozstrzeliwując
bełchatowian zagrywką.
W drużynie gości najlepiej
punktował Bartosz Bednorz,
który zdobył 16 punktów dla
drużyny. - Jestem ogromnie zły,

FOT. DARIUSZ ŚMIGIELSKI

Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl

b Trener Roberto Piazza zdobył Superpuchar, ale ligę zaczął od porażki
w szatni PGE Skry. W miniony
weekend rzeszowianie przegrali u siebie z mistrzem Polski
ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 1:3.
Był to już trzeci mecz ekipy
z Rzeszowa, która rozpoczęła ligowy sezon w normalnym terminie, w przeciwieństwie do bełchatowian.
Mecz w hali Energia rozpocznie się w sobotę, o godz. 14.45.
Bilety na jutrzejsze spotkania
można kupować już od ponad
tygodnia. Wejściówki są do na-

bycia w sklepie w hali oraz w galerii Olimpia.
Od porażki sezon w 2. lidze
rozpoczął też zespół juniorów
Skry. Po likwidacji Młodej Ligi
drużyna Radosława Kolanka
przystąpiła do rozgrywek drugoligowych. Bełchatowianie przegrali 1:3 z UKS Mickiewicz Kluczbork. W sobotę (godz. 19.30)
i niedzielę (g. 17) zagrają dwa mecze z Bzurą Ozorków. Raz w 2. lidze, raz w lidze juniorów. Oba
spotkania w Energii. a ą

Piłka nożna
Jutro PGE GKS Bełchatów zagra na wyjeździe z Wartą Poznań o pierwsze zwycięstwo
od 26 sierpnia. Czy „Brunatni”
przełamią złą passę?
Maciej Wiśniewski
m.wisniewski@dziennik.lodz.pl
Dwa tygodnie przerwy w ligowych meczach mieli piłkarze
PGE GKS Bełchatów. Przypomnijmy, że wynika to z powołania Filipa Kendzi do młodzieżowej reprezentacji U-20 (nie
zagrał w meczach z Czechami
i Holandią w ramach Turnieju
Ośmiu Narodów). Klub skorzystał więc z możliwości przełożenia meczu z Gwardią Koszalin, który miał się odbyć w miniony weekend.
W sobotę bełchatowianie
zagrają w Poznaniu z Wartą, liderem rozgrywek 2. ligi. Prowadzona przez czeskiego trenera

Petra Nemca drużyna z Poznania może pochwalić się najlepszą defensywą w lidze. Do tej
pory Warta straciła tylko siedem bramek, w połowie meczów zachowując czyste konto.
Ale poznaniacy sporo też strzelają. W lidze zdobyli 20 goli, tylko o jedną bramkę mniej
od Radomiaka i Siarki Tarnobrzeg. Najlepszym strzelcem
poznańskiej drużyny jest
Adrian Laskowski, autor pięciu
trafień.
Ale Warta do meczu z PGE
GKS przystąpi podrażniona, bo
w ostatniej kolejce przegrała 0:1
z Olimpią Elbląg (takiej samej
porażki w Elblągu tydzień
wcześniej doznali bełchatowianie).
Co ciekawe, pod nieobecność PGE GKS na ligowych boiskach swoje mecze przegrały
wszystkie trzy pierwsze drużyny 2. ligi. Oprócz Warty z boiska
pokonani schodzili też piłkarze
Radomiaka Radom (porażka 1:3
ze Zniczem Pruszków) i GKS

FOT. DARIUSZ ŚMIGIELSKI

Wypoczęty PGE GKS Bełchatów jedzie do Poznania na mecz z liderem

b Ostatni raz PGE GKS Bełchatów wygrał w sierpniu z Rozwojem Katowice
1962 Jastrzębie (porażka 1:2
z Garbarnią Kraków). Dzięki temu „Brunatni” wciąż mają kontakt z czołówką, choć do liderujących Warty i Radomiaka
tracą już 11 punktów,

a do czwartego, będącego
na miejscu barażowym ŁKS siedem.
Bełchatowianie jadą do Poznania przełamać fatalną passę
pięciu meczów bez zwycię-

stwa. Ostatni raz wygrali
pod koniec sierpnia i od tamtej
pory zdobyli w lidze zaledwie
dwa punkty. Tak dalej grać nie
mogą, jeśli chcą liczyć się
w walce o awans.

Wprawdzie Wiktor Rydz,
prezes GKS Bełchatów zapowiada, że mimo słabych wyników pozycja trenera Mariusza
Pawlaka nie jest zagrożona, to
jednak kolejna wpadka może
wstrząsnąć drużyną.
W tym tygodniu do treningów z pełnym obciążeniem
wrócił Kamil Szubertowski. 19letni lewy obrońca doznał kontuzji złamania kości śródstopia
w okresie przygotowawczym.
Na swój debiut w barwach
„Brunatnych” jednak pewnie
jeszcze poczeka, bo trudno
przypuszczać, że po tak długiej
przerwie pojawi się na boisku
w meczu ligowym. Zapewne
będzie można go zobaczyć
w niedzielnym spotkaniu rezerw z Orkanem Buczek.
Przypomnijmy, że zaległe
spotkanie z Gwardią Koszalin
bełchatowianie zagrają w środę, 18 października o godz. 18.
W kolejną niedzielę, 22 października o 17 podejmą MKS
Kluczbork. a ą
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Derby powiatu

Zadyszka Astorii
Piłka nożna
Łukasz Cichuta
l.cichuta@dziennik.lodz.pl

A Omega Kleszczów podejmuje Włókniarza Zelów
A Obie drużyny w tabeli dzieli różnica czterech punktów

W piotrkowskiej klasie okręgowej piłkarską zadyszkę złapała
Astoria Szczerców. Podopieczni Marka Przybyła od trzech kolejek nie zdobyli kompletu
punktów. Słabość zespołu ze
Szczercowa wykorzystał największy rywal do awansu, RKS
Radomsko, który ma już siedem punktów przewagi.

Piłka nożna, IV liga
Łukasz Cichuta
l.cichuta@dziennik.lodz.pl

W minionej kolejce Astoria
zremisowała z Włókniarzem
Moszczenica 1:1. Bramkę zdobył Mateusz Boruń. Szczercowianie mogą mówić o szczęściu, bowiem w końcówce spotkania gospodarze zmarnowali
rzut karny.
W sobotę Astoria podejmuje Polonię Piotrków. Początek
meczu o godz. 15.30.
Ciekawie zapowiada się także niedzielny pojedynek rezerw
Omegi Kleszczów, które zagrają z Lechią II Tomaszów (godz.
15). a ą

REKLAMA

007812810

FOT. OMEGA KLESZCZOW

Derby powiatu bełchatowskiego to jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 12. kolejki łódzkiej IV ligi. Omega
Kleszczów w sobotę o godz. 15
podejmuje Włókniarza Zelów.
W dużo lepszych nastrojach
do meczu podchodzą gracze
Włókniarza, którzy w minionej
kolejce pokonali Ceramikę
Opoczno 3-0 po bramkach Albina Maciejewskiego, Adriana
Olszewskiego i Sebastiana Krajdy. Zespół prowadzony przez
Rafała Kaczorowskiego jest piąty w tabeli.
Mniej powodów do zadowolenia mają w Kleszczowie.
Omega zajmuje siódme miejsce
w tabeli. W minionej kolejce
niespodziewanie straciła punkty w meczu z Pilicą Przedbórz.
Dla gospodarzy był to dopiero

tygodnik//23

b Omega Kleszczów w minionej kolejce zremisowała 1-1 z Pilicą Przedbórz
drugi mecz w tym sezonie,
w którym wywalczyli punkt.
Bramkę dla Omegi zdobył Mateusz Roczek.
Jutro kolejne spotkanie czeka także Zjednoczonych Gmina
Bełchatów. Tym razem zagrają
na boisku Powiatowego Cen-

trum Sportu z Ner Termy
Poddębice. Początek o godz. 15.
Z kolei w niedzielę na własnym
boisku rezerwy PGE GKS
Bełchatów gościć będą Orkana
Buczek. Początek o godz. 12.
Rezerwy i Zjednoczonych
czekają także zaległe spotkania

PROMOCJA

007829381

z poprzedniej kolejki. 18 października (godz. 15.30) PGE
GKS II zagra na wyjeździe ze
Zjednoc zonymi Str yków,
a „United” także czeka wyjazdowy pojedynek z MKP-Boruta Zgierz. A
ą

REKLAMA

017809327

4 59
szt.

Kubek
ceramiczny

OFERTA PROM

OCY

13-19. 10. 20 JNA
17

7 99
kpl.

17 99

Filiżanka + spodek

kg

Filet z czarnego
dorsza
Ogonówka

Kup lub przedłuż prenumeratę „Dziennika Łódzkiego”
na miesiąc za 50 zł z bezpłatną dostawą do domu

14

ODBIERZ POTRÓJNE ZAPROSZENIE DO KINA HELIOS

Biuro Prenumeraty czynne od pt.-pt. w godz. 8-16, tel. 42 66 59 360

kg

Żeberka wp.
extra
mięsne

23 90
kg

Szynka
Ojca Grzegorza

Bilety czekają na pierwszych 10 prenumeratorów.
Oferta ważna do 20 października lub do wyczerpania puli biletów.
ODBIÓR BILETÓW: 19 Stycznia 15, Bełchatów. KINO HELIOS: Kolejowa 6, Bełchatów.
Zaproszenia trzeba wykorzystać do 25 października 2017 r.

99

9 99
kg

Zapraszamy:  Sklep nr 8 - ul. ks. Piotra Ściegiennego 6  Sklep nr 10 - ul. Łódzka 43  Sklep nr 11 - ul. Żwirki 11  Sklep nr 13 - ul. Sulejowska 12.

Sklep nr 19 - ul. Hutnicza 18  Sklep nr 20 - ul. Słowackiego 19  Sklep nr 22 - ul. Armii Krajowej 26  Sklep nr 62 - ul. Dmowskiego 49.
Sklep nr 72 - ul. Łowiecka 30  Sklep nr 73 - ul. Jagiellońska 5  Sklep nr 74 - ul. Dmowskiego 37  D.H. Sezam - stoisko ogólnospożywcze,
ul. Sienkiewicza 11.
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FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

MUKS wygrywa
na inaugurację

Ida Lis nie przestaje
zachwycać

Uczniowie zagrali
o puchar starosty

Emocjonujący przebieg miało
inauguracyjne spotkanie MUKS
Bełchatów w lidze kadetek U-16.
Bełchatowianki we własnej hali
pokonały UKS Basket Aleksandrów Łódzki dwoma punktami
63-61.
Pierwsza kwarta zakończyła się
wygraną bełchatowianek 15-9.
W kolejnych dwóch lepsze okazały
się rywalki z Aleksandrowa Łódzkiego zwyciężając odpowiednio
18-20 i 16-8). Nasz zespół podniósł się w ostatniej czwartej kwarcie zwyciężając 22-16, a całe spotkanie różnicą zaledwie 2 punktów.

Ida Lis została mistrzynią Polski juniorek oraz wicemistrzynią Polski
Seniorek w Trójboju Siłowym Klasycznym. Zawody odbyły się
w Sosnowcu.
Oprócz wyników Ida poprawiła
także swoje rekordy życiowe. Dwa
z nich były lepsze od rekordów
świata, a trzy Europy. Osiągnęła
140 kg w przysiadzie, 77,5 kg w wyciskaniu sztangi i 170 kg w martwym ciągu co łącznie dało wynik
końcowy 387,5 kg (nowy rekord
życiowy). Niestety wyników nie
uznano oficjalnie z powodu braku
sędziów międzynarodowych.

ŁC

ŁC

Uczniowie szkół podstawowych
z regionu powiatu bełchatowskiego rywalizowali w VII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Bełchatowskiego. Zawody odbyły
się w dwóch kategoriach wiekowych: U-14 i U-16.
W turnieju czternastolatków zagrało jedenaście zespołów. Najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, która w spotkaniu finałowym
zwyciężyła 2-0 z rówieśnikami
z SP nr 12 Bełchatów. Trzecie miejsce wywalczyła SP w Janowie.
Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem

Sport

był Patryk Gładysz (SP nr 12). Najlepszym strzelcem Jakub Nowak
(SP nr 1), a najlepszym zawodnikiem Kacper Biniecki (Janów).
W starszej kategorii wiekowej najlepsza okazała się Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie. Drugie
miejsce przypadło drużynie SP nr
13 w Bełchatowie, a trzecie zajęli
chłopcy z Dobrzelowa.
Indywidualnie najlepszym bramkarzem wybrano Adama Białkowskiego (SP nr 13). Najskuteczniejszym graczem został Kacper Kurdyka (SP nr 12). Nagroda dla najlepszego zawodnika przypadła
Jakubowi Szczepka (Dobrzelów).
Współorganizatorem turniejów
był OZPN w Piotrkowie.
ŁC

Patryk Radoń, bełchatowianin reprezentujący ŁKS
Łódź Vera Sport wywalczył brązowy medal podczas
zawodów Pucharu Europy w Pradze. (startował
w kat. 71 kg). Obecnie przygotowuje się do zawodowej walki w formule K1 z Przemysławem Kierpaczem, która odbędzie się na Gali Boksu i K1 w Pile

To był weekend z rugby

FOT. ARCH. PRYWATNE
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Aquarius Bełchatów
trzecią siłą w Polsce

b Bełchatowscy rugbyści w II Turnieju PP Rugby 7 zajęli 5. miejsce

Rugby
Łukasz Cichuta
l.cichuta@dziennik.lodz.pl
Na obiektach Powiatowego
Centrum Sportu w Bełchatowie odbył się II Turniej o Puchar
Polski w Rugby 7. Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów
z całej Polski. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć gospodarzy, Rugby Bełchatów.
Drużyny do gry przystąpiły
z podziałem na dwie grupy,
skąd do półfinałów awansowały po dwa najlepsze zespoły.
Ostatecznie w tym gronie znalazły się zespoły Posnania Poznań, Gentlemen’s Łódź Rugby
Club, Tytana Gniezno i AZS
AWFiS Gdańsk. W pierwszym
półfinale Posnania pokonała
GRC 49-0, z kolei w drugim lepszy okazał się Tytan od AZS
AWFiS zwyciężając 19-12. Finał
od początku przebiegał
pod dyktando zespołu z Poznania, który ostatecznie wygrał
38-12. Trzecie miejsce zajęła
drużyna AZS AWFiS ogrywając

54-0 GRC. Na piątej lokacie turniej ukończył zespół gospodarzy. Bełchatowscy rugbyści
w decydującym pojedynku
okazali się lepsi od Werewolves
Wąbrzeźno 29-5. Wcześniej
w grupie zajęli trzecie miejsce
odnosząc wygraną z Husarią
Oświęcim 43-0 oraz porażki
z Tytanem 12-7 oraz Posnanią
7-33.
W ogólnej klasyfikacji
po dwóch turniejach prowadzi
Posnania Poznań mając na koncie 15 pkt. Drugi jest Tytan
Gniezno (13 pkt.), a trzecie AZS
AWFiS Gdańsk. Zespół z Bełchatowa
z
dorobkiem
7 „oczek” zajmuje piątą lokatę.
Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzeci turniej w Ramach PP Rugby 7. Tym razem
zawody odbędą się na obiektach MOSiR w Zduńskiej Woli.
Znani są już rywale naszego zespołu. Rywalizację rozpoczną
od spotkania w grupie z Czarnymi Bytom. Następnie zmierzą się z Tytanem Gniezno.
Tym razem do gry przystąpi
dziewięć drużyn z całej Polski.
aą

Hokej podwodny
Łukasz Cichuta
l.cichuta@dziennik.lodz.pl
Bałtyckie Foki Gdańsk najlepszą drużyną Mistrzostwa Polski
„Aquattack Bełchatów 2017”
w hokeju podwodnym. Na najniższym stopniu podium znaleźli się gospodarze zawodów,
drużyna Hokeja Podwodnego
„Aquarius”.
Do rywalizacji przystąpiło
siedem drużyn. Tym razem rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym”, dzięki
czemu odbyło się aż 21 spotkań.
- Każda z drużyn biorąca
udział musiała posiadać licencję Polskiego Związku Płetwonurkowego. Warunek ten sprawił, że po raz pierwszy były to
oficjalne Mistrzostwa Polski mówi Jacek Janus z Klubu Hokeja Podwodnego Aquarius.
Ostatecznie po rozegraniu
wszystkich spotkań najlepsza
okazała się drużyna Bałtyckich
Fok z Gdańska. Drugie miejsce

W mistrzostwach
udział wzięły
drużyny zrzeszone
w Polskim Związku
Płetwonurkowym

FOT. MCS BELCHATOW

FOT. MACIEJ WIŚNIEWSKI

A Mistrzostwo wywalczyła drużyna „Bałtyckie Foki” Gdańsk

b W Mistrzostwach Polski Aquattack Bełchatów wystartowało siedem zespołów z całej Polski
przypadło ubiegłorocznym mistrzom, drużynie Hydra Trzebnica. O kolejności na podium
zadecydował bezpośredni pojedynek pomiędzy obiema drużynami, który wygrała drużyna z Gdańska 7-2. W pozostałych spotkaniach oba zespoły
zdobywały komplet wygranych.
Miłą niespodziankę sprawił
zespół gospodarzy, który zdobył brązowy medal poprawiają
tym samym o jedną lokatę swo-

ją pozycję w porównaniu do poprzednich mistrzostw. Od bełchatowian lepsze okazały się jedynie drużyny z Gdańska
i Trzebnicy. W pozostałych
wygrywali ze Szczupakami Olsztyn 7-3, Piranią Wrocław 7-1,
Szuwarami Ostrzeszów 7-1 oraz
Podwodnymi Pyrami Poznań
9-0.
- Z rok nas rok mistrzostwa
stają się bardziej wymagające.
Należy przygotowywać się bardzo intensywnie. Kluczem

do naszego sukcesu były bardzo dobrze wykonywane stałe
fragmenty gry po których zdobywaliśmy najwięcej bramek mówi Janus.
Aquarius Bełchatów istnieje od 2011 roku i jak mówi Janus
drużyna potrzebuje „młodego
narybku”. Klub zachęca do treningów szczególnie młodzież
dla której zajęcia odbywają się
w każdy piątek od godz. 19
na pływalni Hotelu Sport
w Bełchatowie. a ą

