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Ksiądz Kwarto na popiersiu
Mieszkańcy Bełchatowa – Grocholic uczcili 60. rocznicę śmierci ks. Teodora Kwarto – pierwszego powojennego proboszcza
paraﬁi pw. Wszystkich Świętych. Uroczystości, które odbyły się 6 listopada, były
okazją do odsłonięcia pomnika ks. Teodora Kwarto zwanego „kapłanem wielkiego
serca”. Z inicjatywą budowy obelisku
wyszli członkowie Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika – Popiersia ks. Teodora
Kwarto w Bełchatowie – Grocholicach
oraz prezydent Mariola Czechowska.
- Wiele osób, które pamiętają ks. Kwarto
zwracało uwagę, że postać duchownego
jest mało uhonorowana. Mówiono, aby
zorganizować uroczystości upamiętniające jego osobę. Pomyśleliśmy, że doskonałym terminem będzie 60. rocznica
śmierci kapłana, która przypada właśnie
na listopad tego roku – mówi Ewa Kępa,
członek Społecznego Komitetu.
Podczas uroczystości Prezydent Miasta
Bełchatowa Mariola Czechowska powiedziała: - Cieszę się, że mimo upływu lat
pamięć o duchownym wciąż jest żywa,
bowiem jego historia i postać zasługuje
na uznanie. Dlatego, kiedy członkowie
Społecznego Komitetu wyszyli z propozycją przygotowania uroczystości oraz
obelisku z jego popiersiem z chęcią zaangażowałam się w tę inicjatywę. Zasługi

ks. Kwarto wspomina również ks. Ireneusz Sikora, obecny proboszcz paraﬁi pw.
Wszystkich Świętych w Grocholicach:
- Jak mówią ludzie, to był człowiek wielkiego serca. Oprócz tego, że angażował
się w duszpasterstwo paraﬁalne wychodził również do ludzi, aby pomagać im
w trudnych życiowych sytuacjach. Na
wszystkich paraﬁan miał otwarte serce i
dłonie.
W uroczystości udział wzięli przedsta-

wiciele duchowieństwa, parlamentarzystów, samorządowców, a także mieszkańcy Grocholic i rodzina księdza. – Bardzo
się cieszę, że bełchatowianie wciąż pamiętają o moim wuju – księdzu Kwarto.
Dla nas to ogromny zaszczyt – podkreśla
bratanek proboszcza Marian Kwarto.
W Grocholicach mieszka wiele osób, które miały okazję osobiście poznać księdza
Kwarto. W ich wspomnieniach to nie tylko kapłan, ale także obrońca, powiernik,
przyjaciel. Człowiek szlachetny oraz bezinteresowny i miłosierny. Jak mówi Teresa Ciepłowska: - Z ks. Kwarto kojarzą
mi się tylko dobre wspomnienia. O każdej porze dnia i nocy niósł pomoc tym,
którzy tego potrzebowali. Na przykład
podczas kolędy duszpasterskiej zebrane
od paraﬁan pieniądze oddawał tym, którzy tego potrzebowali. Co ważne zawsze
robił to w taki sposób, aby nikt poczuł
się urażony.
Podczas
uroczystości
poświęconych
60. rocznicy śmierci ks. Teodora Kwarto
została odprawiona msza św. w paraﬁi
pw. Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie odbył się koncert przeplatany
wspomnieniami związanymi z ks. Kwarto.
AD-A

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
przed Wami jesienny numer Miejskiego Biuletynu, w którym znajdziecie Państwo szereg relacji z wydarzeń kulturalnych,
uroczystości patriotycznych a także imprez o charakterze promocyjnym, które na przestrzeni ostatnich kilku tygodni odbyły
się w naszym mieście. Zachęcam do zapoznania się z ich treścią.
Redaktor Naczelny
Katarzyna Kleska

www.Bełchatów.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa
Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Redaktor Naczelny: Katarzyna Kleska
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz-Stawowczyk, Aleksandra Duda-Andrzejewska, Aleksandra Elminowska
Graﬁka, skład i łamanie: Tomasz Kałużyński, Foto: Piotr Kurzydlak
E-mail: gazeta@um.belchatow.pl

2

a

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Mieszkańcy,
Listopad to miesiąc zadumy i reﬂeksji. Zapalając znicze na grobach naszych bliskich, czy też
obchodząc rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pielęgnujemy pamięć o historii
zarówno tej indywidualnej i jak i tej narodowej. W tegoroczne listopadowe wspomnienia wpisała się uroczystość, która obie te idee ze sobą połączyła. Odsłonięcie popiersia księdza Teodora
Kwarto jest wyrazem szacunku dla pierwszego powojennego proboszcza paraﬁi pw. Wszystkich
Świętych. Człowieka, który służąc Bogu przede wszystkim służył swoim paraﬁanom, a czynił
to na tyle oﬁarnie, że wrył się w pamięć bełchatowian jako „kapłan wielkiego serca”.

Osobiście cieszę się, że pamięć o takich bohaterach ciągle jest żywa wśród mieszkańców.
W dobie praktycznie nieograniczonego dostępu do wiedzy, warto zatrzymać się i pochylić nad sprawami może drobniejszymi z punktu widzenia „wielkiej historii”, ale jakże cennymi dla lokalnej społeczności. Dbając o budowanie tożsamości już
w ubiegłym roku powołam do życia Uniwersytet Pierwszego Wieku. Kilka tygodni temu został zainaugurowany drugi rok studiów.
Ta niecodzienna uczelnia ma właśnie umacniać wiedzę o historii regionu, przybliżać sylwetki ludzi, którzy wpływali na losy
Bełchatowa i okolic. Często jest to wiedza, której najmłodsi nie znajdą w szkolnych podręcznikach, ale to wiedza – w moim
odczuciu – niezbędna do budowania postaw lokalnego patriotyzmu.

W trosce o bełchatowski sport
Rozmowa z Marcinem Szymczykiem, zastępcą dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Bełchatowa.
Od stycznia nowego roku rusza Miejskie Centrum Sportu. Na ostatniej XXVII
Sesji Rady Miasta przedstawił Pan projekt uchwały dotyczącej powołania tej
jednostki, która powstaje z inicjatywy
Prezydenta Miasta. Czemu służy powołanie do życia MCSu?
Miasto jest właścicielem kilkunastu
obiektów sportowych. Do tej pory administrowały nimi różnego rodzaju podmioty prawne. Przez wiele lat taka forma
zarządzania się sprawdzała. Niestety w
pewnym momencie zaczęły pojawiać się
trudności – głównie związane ze starzeniem się bazy sportowej. Poszukiwaliśmy
z Prezydent Mariolą Czechowską rozwiązań, które usprawniłoby podejmowanie
wszelkich działań inwestycyjnych. Miejskie Centrum Sportu, które ma przejąć
całą infrastrukturę będzie miało za zadanie przeprowadzić dogłębny przegląd po-

szczególnych obiektów, określić niezbędny zakres prac, a potem je koordynować
i spójnie prowadzić. Choć chce jasno
podkreślić, że nadrzędnym celem MCS-u,
oprócz zarządzania miejskimi obiektami,
jest kreowanie życia sportowego naszego miasta. Zgodnie z zasadą „duży może
więcej” chcemy wpływać na to co dzieje
się w zakresie szeroko rozumianej kultury ﬁzycznej, organizować imprezy i wydarzenia o charakterze ponadlokalnym,
tworzyć bardzo aktywną społeczność bełchatowian - co równie ważne w różnym
wieku - oraz prężnie współpracować ze
stowarzyszeniami sportowymi.
Radni nie mieli wątpliwości co do
zasadności powstania MCSu jednogłośnie przyjmując uchwałę. To dobry prognostyk?
Osobiście sądzę, że najlepszy z możli-
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wych, a za to zaufanie już dziś możemy
Radnym podziękować. Radni oczywiście
mieli pytania i drobne wątpliwości, jak
choćby te związane z kosztami remontów i modernizacji obiektów. Prędzej czy
później każdy budynek takowych wymaga, ale równie oczywistym jest, że tych
kosztów Miasto nie uniknie, bo jest właścicielem tej infrastruktury. Ważne, żeby
wybiegać w przyszłość i gospodarować
majątkiem, tak by jak najdłużej służył
mieszkańcom przy najbardziej racjonalnych nakładach ﬁnansowych ponoszonych
ze strony miejskiej kasy. Chce też podkreślić, że zanim przedłożyliśmy pod obrady uchwałę, projekt powstania MCS -u
był przedmiotem konsultacji i otwartej
dyskusji w rozmaitych gremiach. Sądzę,
że pomysł na nową jednostkę został na
tyle kompleksowo i profesjonalnie przygotowany, że wzbudził pozytywne komentarze zarówno sportowych działaczy
jaki i Radnych, także tych opozycyjnych.
Jakimi obiektami sportowymi administrować będzie MCS?
Miejskie Centrum Sportu będzie zarządzało halą Energia, kortami tenisowymi
przy ul Edwardów, tamtejszym lodowiskiem, a także GIEKSA Areną wraz obiektami treningowymi oraz oddanym we
wrześniu skateparkiem, który mieści się
na osiedlu Binków.
Jakim budżetem dysponować będzie MCS?
Planuje się, że jednostka będzie potrzebować budżetu w wysokości ok. 3,6 mln
złotych. Ta kwota jest oparta na dogłębnej analizie średnich kosztów utrzymania
poszczególnych obiektów na przełomie
kilku ostatnich lat. Ponadto pragnę zaznaczyć, że na budżet nowo powołanej
jednostki składają się również wydatki
związane z organizacją imprez i zawodów
sportowych jakie w ciągu całego roku
MCS będzie organizować.
Czy MCS będzie mógł na siebie zarabiać?
Miejskie Centrum Sportu nie jest powołane, aby konkurować z komercyjnymi podmiotami świadczącymi podobne
usługi. Nasze cele są inne. MCS przede
wszystkim ma służyć bełchatowianom
i uatrakcyjnieniu oferty sportowej Bełchatowa, a centralizacja miejskich
obiektów ma w tym pomóc. Warto jed-
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nak dodać, że MCS będzie funkcjonować
na zasadach jednostki budżetowej - taka
forma ściśle określa zakres i możliwości
działania. Wszystkie wpływy jakie wypracuje Miejskie Centrum Sportu będą przekazywane do budżetu Miasta.
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, wśród Radnych pojawiło się pytanie o strukturę organizacyjną nowej
jednostki budżetowej. Jak ma ona wyglądać?
Przygotowana struktura organizacyjna MCSu, jest optymalna. Podobnie jak
w przypadku tworzenia założeń budżetowych i w tym przypadku czerpaliśmy
z dotychczasowych doświadczeń na jakich opiera się administrowanie poszczególnymi obiektami. W przygotowanym
projekcie pojawiły się więc takie komórki, jak: wydział infrastruktury mający
nadzorować kwestie techniczne związane
z obiektami, wydział promocji zajmujący się - jak sama nazwa wskazuje - promowaniem i organizowaniem imprez
sportowych oraz wydział ds. współpracy
z organizacjami, tj. klubami i stowarzyszeniami.
Czy pracownicy, którzy do tej pory
zajmowali się utrzymaniem obiektów
sportowych powinni się obawiać zmian?
Oczywiście, że nie. Przygotowując strukturę organizacyjną jednostki od samego
początku zakładaliśmy, że wszyscy pracownicy, którzy do tej pory byli odpowiedzialni za bieżące funkcjonowanie
obiektów, zostaną przeniesieni do pracy
w MCS. Byłoby dalece nierozsądne rezygnować z ich wieloletniego doświadczenia i merytorycznej wiedzy jaką dyspo-

nują.
Dotychczas pieczę nad obiektami
sportowymi, a także nad organizacją
imprez sportowych sprawowały wraz z
Miastem stowarzyszenia sportowe. Czy
nowo powstały MCS, będzie kontynuował tę współpracę?
Jak najbardziej tak. Współpraca ze stowarzyszeniami to jeden z kluczowych
elementów, jaki przyświecał pomysłowi
powstania MCS-u. Chce to wyraźnie zaznaczyć: nowa jednostka ma być partnerem i wsparciem dla stowarzyszeń, a także wszystkich ciekawych inicjatyw związanych z aktywnością ﬁzyczną w Bełchatowie. Jestem przekonany, że połączone
siły przy organizacji imprez przyniosą
wiele korzyści, przede wszystkim uatrakcyjnią ofertę sportową dla mieszkańców.
Planujemy miejski kalendarz imprez
wzbogacić o nowe wydarzenia sportowe
i co ważne promować je na zdecydowanie szerszą skalę niż Bełchatów. Chcemy by miasto kojarzone było nie tylko
z już osławioną siatkówką i piłką nożną,
ale także z innymi dyscyplinami sportu.
Mamy ku temu doskonałe możliwości,
a najlepszym dowodem na to jest niedawna inauguracja sketeparku, na którą
przyjechali amatorzy rolek, deskorolek
i bmxów z całego kraju. Przez cały dzień
na imprezie otwarcia bawili się nie tylko
sportowcy, ale i setki mieszkańców. A co
znamienne, chodząc między nimi dało się
usłyszeć głosy o chęci wypróbowania własnych sił na skateplazie… Dla mnie jako
fana sportu lepszej reklamy nie potrzeba
– jeśli widz, z biernego uczestnika staje
się aktywnym zawodnikiem.
Dziękuję za rozmowę!
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Realizacja wschodniej obwodnicy Bełchatowa staje się faktem.

OBWODNICA WSCHODNIA
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Ogromny sukces władz miasta

Miejscy Radni na XXVII Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie przegłosowali uchwałę wyrażającą zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy
Województwem Łódzkim a Miastem Bełchatów o wspólnym przygotowaniu i realizacji tej inwestycji. To doskonała informacja dla bełchatowian, którzy – choć dopiero w perspektywie kilku nadchodzących lat – będą mogli odetchnąć od olbrzymiego ruchu jaki przebiega przez drogę 484. Droga wojewódzka 484, czyli w obrębie miasta
to ulice Czapliniecka i Wojska Polskiego, to jedyny wyjazd z miasta
w kierunku południowym. Prowadzone pomiary natężenia ruchu, niezbicie dowiodły, że przez Bełchatów przejeżdża najwięcej samochodów w całym regionie. Dlatego też powstanie wschodniej obwodnicy
dla władz samorządowych, od początku 2009 roku było wyzwaniem.
Przez ostatnie lata inwestycja była wpisana na listę przedsięwzięć
warunkowych w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. To oznaczało jedno: jeśli w budżecie województwa
znajdą się pieniądze obwodnica powstanie. Po siedmiu latach impasu, dzięki staraniom obecnych władz Bełchatowa obwodnica wschodnia z listy będącej rezerwową traﬁła na tą priorytetową.
Co zawiera zaakceptowany właśnie przez Radnych dokument? W myśl
zapisów porozumienia realizatorem inwestycji będzie Województwo
Łódzkie. Oba samorządy wojewódzki i Miasta Bełchatowa w harmonogramie realizacji zapisały zadania za które będą odpowiedzialne.
Jeszcze w 2016 roku ma zostać wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach. Do końca 2017 roku ma zostać opracowana do-

kumentacja projektowa, za którą odpowiedzialny jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, podobnie jak za
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (I połowa 2018 roku). Kiedy zostanie ono wydane Miasto Bełchatów w ramach pomocy ﬁnansowej na
rzecz Województwa Łódzkiego przekaże dotację celową.
Te środki mają poryć koszt odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy. - Miasto Bełchatów
jest także zobowiązane pozyskać wszystkie tereny niezbędne pod wschodnią obwodnicę. Choć w harmonogramie
mamy zapisane daty 2016 – 2018, to mogę powiedzieć,
że ten etap prac rozpoczęliśmy już wcześniej. Sukcesywnie
i w miarę możliwości ﬁnansowych nabywaliśmy grunty pod
tę inwestycję, do chwili obecnej wykupionych zostało już
50 procent nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obwodnicę wschodnią – podkreśla Elżbieta Rawicka – Radwańska, dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury UM.
Realizacja robót budowlanych obwodnicy wschodniej została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich ma ruszyć
w 2021 roku i potrwa do 2022, w tym czasie powstanie droga od projektowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 484 u zbiegu ulic Świętojańskiej i Radomszczańskiej do
projektowanego węzła na wschodniej obwodnicy z ul. Czyżewskiego. Etap II, którego realizacja przewidziana jest na
lata 2022 - 2023 realizacja robót od projektowanego węzła
na wschodniej obwodnicy miasta z ul Czyżewskiego do projektowanego węzła z północną obwodnica miasta. - Kiedy
obie obwodnice zostaną ze sobą połączone możemy liczyć
na radykalną poprawę sytuacji na drogach w centrum miasta. To niezwykle istotne, bo w świetle prowadzonych pomiarów natężenia ruchu, jednoznacznie wynika, że przez
Bełchatów przejeżdża najwięcej samochodów w całym regionie. W 2015 roku pomiary wykazały, że przez ulicę Wojska Polskiego, leżącą w ciągu drogi 484 przejeżdża blisko
19 tysięcy aut na dobę. W tej sytuacji oczywistym jest,
że wysiłki samorządu zmierzały do jak najszybszego uruchomienia prac wokół wschodniej obwodnicy - podkreśla
Ireneusz Owczarek, Wiceprezydent Bełchatowa.
Samorząd Bełchatowa poza oczywistą, komunikacyjną korzyścią z powstania obwodnicy podnosi jeszcze jeden argument: możliwość stworzenia nowych stref ekonomicznych,
a tym samym przyciągnięcia kolejnych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy. - Na podstawie najświeższych
doświadczeń z budową północnej obwodnicy doskonale
wiemy, że powstanie dogodniej infrastruktury drogowej
działa na przedsiębiorców jak magnes, chcemy więc jak
najszybciej uruchomić kolejną ważną inwestycje drogową, by Bełchatów mógł się rozwijać – podkreśla Prezydent
Mariola Czechowska.
MJS
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Bełchatów rocznie odwiedza 17 tysięcy turystów, dla przeważającej części z nich, bo aż dla
13 tysięcy, to PGE Giganty Mocy są celem podróży. Popularność Ekspozycji przybliżającej historię
i działalność zagłębia niezwykle cieszy, ale… No właśnie, budowanie tożsamości i promowanie
turystyki „kopalnianej” w perspektywie kolejnych lat będzie nie wystarczające by Bełchatów zyskiwał kolejne tysiące odwiedzających. Dlatego samorząd zdecydował o stworzeniu kompleksowej
i nowoczesnej oferty turystycznej. Teraz wiadomym jest, że pomysł bełchatowskich urzędników
uzyskał unijne wsparcie.

Turystyczny potencjał Bełchatowa
pliwie trzeba wykorzystywać taki potencjał i jeszcze bardziej promować turystykę energetyczną. Jednak w przyszłości
nie może to być jedyny motor napędowy
turystki Bełchatowa. Potrzeba jest wprowadzenia na rynek nowej oferty, która
będzie przyciągać nowych turystów i to
nie tylko tych z województwa, ale także z całego kraju – podkreśla Prezydent
Czechowska.

Wniosek „Energia, natura, tradycja – na
bełchatowskim szlaku”, bo o nim mowa
otrzymał doﬁnansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa
łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wartość
całego projektu, który ma być realizowany w Bełchatowie, to ponad 2 miliony
złotych, unijne fundusze wesprą go w 85
procentach. Głównym celem projektu
jest poprawa konkurencyjności turystycznej Bełchatowa. - Bez wątpienia podstawową bolączką bełchatowskiej turystyki
jest brak szerszej i kompleksowej oferty.
To powoduje, że bardzo często osoby odwiedzające Bełchatów zatrzymują się w
nim „na chwilę”, w jednym punkcie, po
czym odjeżdżają, tak naprawdę nie po-
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znając miasta. Tym spójnym, ale i zróżnicowanych w formie projektem chcemy
wpłynąć na znaczącą zmianę tej sytuacji
– mówi prezydent Mariola Czechowska.
„Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku”, to projekt bardzo rozbudowany, zawierający szeroki wachlarz
działań. Od utworzenia trzech szlaków
turystycznych, poprzez realizację unikatowego na skalę kraju Jabłoniowego
Sadu, do propozycji nowych imprez promujących nasze miasto. To co szalenie
istotne, pomysłodawcy przedsięwzięcia skupili się na uwypukleniu walorów
Bełchatowa jako miasta dynamicznego,
„stojącego” energią, ale posiadającego
też wielokulturową przeszłość. - Niewąt-

Spacerkiem po… „Bełchatów pełen dobrej energii”, „Bełchatów wczoraj
i dziś”, „Energia jest tu” - to nazwy trzech
szlaków, które powstaną w Bełchatowie.
Idea jest prosta, turysta decyduje jaki
proﬁl zwiedzania jest dla niego najbardziej interesujący i z audio przewodnikiem wybiera się by zwiedzić Bełchatów.
Każda wycieczka zaczynać się będzie
w Centrum Informacji Turystycznej,
w którym turyści będą mogli wypożyczyć
audio przewodniki ze specjalnie wgranym, tematycznym scenariuszem wycieczki. Co ciekawe i warte zaznaczenia,
jako samorząd mamy już doświadczenie
z audio przewodnikami, bo z powodzeniem są one stosowane w PGE Gigantach
Mocy. Pod tym kątem jesteśmy pionierem w województwie łódzkim, gdzie taki
sprzęt wykorzystywany jest sporadycznie,
a jeśli chodzi o stworzenie warunków „na
zewnątrz” do tej pory audio przewodniki nie są stosowane w żadnym miejscu
łódzkiego. Pomysłodawcy projektu liczą,
że stawiając na pewną innowacyjność
w podejściu do turystyki bełchatowska
oferta dodatkowo zyska na atrakcyjności.
Kolejnym wspólnym mianownikiem wędrówek po wszystkich trzech szlakach
będzie Jabłoniowy Sad, który powstaje
przy ul. Okrzei. - Propozycja Sadu jest
unikatowa na skalę ogólnopolską, to
wyjątkowy projekt, który sięga do korzeni ogrodów użytecznych, niegdyś bardzo popularnych, stanowiących istotny
składnik ogrodowych założeń, a obecnie
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nych to blisko 14 kilometrów. Niezależnie
od tego czy turysta wybierze szlak dedykowany miłośnikom spotu, historii czy
opcję rodzinną, każdy rodzaj trasy będzie
posiadł własny, jednolity system znaków
i urządzeń informacyjnych tworząc spójną i przejrzystą sieć. Zgodnie z założeniami projektu szlaki zostaną doposażone
w niezbędne elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe i kosze.

zapomnianych. My chcemy wrócić do
tych rozwiązań, jako typowo polskich,
promując tradycję, a także w oryginalny sposób Bełchatów, biorąc pod uwagę
fakt, że miejskim symbolem jest jabłko
– zaznacza prezydent Mariola Czechowska. Dopełnieniem Jabłoniowego Sadu
mają być dwie inicjatywy: „Ogólnopolski
festiwal herbowego jabłka” i konkurs na
produkt „Bełchatowski napój/posiłek regeneracyjny”. Ideą obu imprez ma być

upowszechnienie jabłka w bełchatowskiej gastronomii i handlu, co ma uzupełnić, uatrakcyjnić i wzmocnić podstawową
ofertę turystyczną.
Kiedy będzie można spacerować po bełchatowskich szlakach? Na drugi kwartał
2017 zaplanowano rozpoczęcie prac, ich
zakończenie przewidziane jest na czwarty kwartał tego samego roku. Łączna
długość nowoutworzonych tras turystycz-

Realizacja projektu „Energia, natura,
tradycja – na bełchatowskim szlaku”
przewidziana jest kilku etapowo, ale
ostatecznie ma się zakończyć w grudniu
2018 roku. - To ambitny i kompleksowy
pomysł na turystkę Bełchatowa. Liczę, że
zyska w oczach naszych gości, którzy po
pierwsze pozostaną w mieście na dłużej,
po drugie poznają jego potencjał i tym
samym zachęcą kolejnych miłośników
podróży. Co równie istotne, a jest to naturalna konsekwencja dobrze prosperującej turystyki – nasza propozycja przełoży się na większe wpływy do budżetu
zarówno przedsiębiorców działających na
rynku bełchatowskich usług jak i miasta
– podsumowuje Prezydent Mariola Czechowska.
MJS

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy dekomunizacyjnej w bełchatowskim samorządzie pojawiły się dyskusje o tym, które nazwy ulic pochodzące z poprzedniego reżimu powinny zostać zmienione.

Rzymowskiego na Kwarto
W myśl zapisów ustawy, nazwy budynków, obiektów oraz miejsc użyteczności
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów
i placów, nadawane przez jednostki
samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub
dat symbolizujących komunizm lub inny
ustrój totalitarny. Według ustawy, która
2 września weszła w życie, samorządy
mają rok na usunięcie tych nazw z przestrzeni publicznej.
W określeniu, czy dana nazwa podlega tym przepisom, samorządom może
pomagać IPN, nie wykluczone jest, że
bełchatowski magistrat skorzysta z tej
pomocy. Jednak już teraz do Urzędu Miasta wpływają sugestie dotyczące zmiany nazw niektórych ulic kojarzących się

uczczenia postaci Proboszcza paraﬁi
w Grocholicach. Zdaniem wnioskujących
duchowny zapisał się w pamięci mieszkańców jako postać nietuzinkowa, budująca świadomość paraﬁan w trudnych,
powojennych czasach. Radni przychylili
się do tej prośby jednogłośnie przyjmując uchwałę.
z poprzednim ustrojem. Nad jedną z takich nazw debatowali radni podczas XXVII
Sesji Rady Miejskiej.
Mowa o ulicy Rzymowskiego w Grocholicach. O zmianę jej nazwy, na ulicę Księdza Teodora Kwarto wystąpił Społeczny
Komitet Budowy Pomnika – Popiersia ks.
Teodora Kwarto w Bełchatowie, który
swoją prośbą umotywował pragnieniem

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na
aspekt, który jest szalenie istotny dla
mieszkańców tej ulicy. W podjętej przez
Sejm ustawie wyraźnie zaznaczono, że
mieszkańcy ulic, których nazwy podlegają zmianie nie muszą wymieniać dokumentów. Zgodnie z prawem można ich
używać do utraty ważności.
AE
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Na kilkunastu ulicach w Bełchatowie będzie jaśniej. Nowe lampy pojawiły się między innymi na ulicy
Nehrebeckiego, Goetla i Dalekiej.

Będzie jaśniej

Doświetlone zostało także boisko Szkoły
Podstawowej nr 9 oraz nowa droga na
terenach inwestycyjnych – Strefa Czapliniecka. Ponadto, w zakresie realizacji
zadań z III Budżetu Obywatelskiego dwadzieścia latarni zamontowanych zostało

w alejce parkowej pomiędzy ulicą Okrzei
a Wojska Polskiego. Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy osiedla
Ludwików. Nowe oświetlenie zostało
już uruchomione na ulicy Marusarzówny
i ulicy Łasaka. W trakcie realizacji jest
tam także kilka zadań, w ramach których wraz z budową drogi montowane
będą również latarnie. Pojawią się one
na ulicach: Baczyńskiego, Asnyka, Zalesie, Wesoła, Spacerowa czy Staffa. Mówiąc o poczynionych inwestycjach warto
wspomnieć o ich aspekcie ekologicznym.
Wszystkie latarnie korzystają bowiem
z technologii LED-owej. Lampy LED są nie
tylko energooszczędne, ale także znacząco wpływają na komfort użytkowników
dróg i chodników. Emitowane przez ten

rodzaj lamp światło jest białe co znacząco poprawia bezpieczeństwo podróżujących.
AE

Budżet obywatelski Bełchatowa rozstrzygnięty. W 2017 roku zrealizowanych w ramach budżetu
obywatelskiego będzie siedem projektów twardych i trzy projekty miękkie. W sumie oddano 2 331
głosów.

IV Budżet Obywatelski - wyniki
W budżecie obywatelskim na 2017 rok
bełchatowianie mieli do rozdysponowania 1,5 miliona złotych. Na projekty
"twarde" 1 mln 400 tys. zł. Na projekty
"miękkie" 100 tys. zł. Zgłoszone zostały
32 propozycje projektów. Po weryﬁkacji
na listę do głosowania zakwaliﬁkowało
się 19 z nich.
Spośród projektów twardych największą
popularnością cieszył się projekt „Remont chodników na Osiedlu Przytorze”,
w ramach którego wzdłuż ulicy Słowackiego 1, 2, 3A, 3, 4, 5, 9, 11, 13 i ulicy
Energetyków 4, 6, 8, 10, 12 wykonany
zostanie demontaż starych płyt chodnikowych, ułożona zostanie nowa kostka
brukowa i wykonane będą podjazdy dla
osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt zakłada wybudowanie dodatkowych
miejsc parkingowych oraz pogłębienie
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zatok parkingowych na ulicy Słowackiego. Drugie i trzecie miejsce zdobyły projekty tematycznych placów zabaw: „Mały
Alpinista” na osiedlu Słonecznym oraz
„Wyspa Piratów” na osiedlu Okrzei. Na
czwartym miejscu w głosowaniu znalazł
się projekt „Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP
Bełchatów – Grocholice”, który zakłada
między innymi zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych przy remizie OSP Bełchatów – Grocholice, ustawienie ławeczek i stolików, wytyczenie i
wykonanie miejsca grillowego, wytyczenie i wykonanie boiska do plażowej piłki
siatkowej oraz zamontowanie elementów
placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Piąte
miejsce zajął projekt „Zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami: 304, 305,

306, 314, 315, 319, 331, 332 i 333 na os.
Dolnośląskim w Bełchatowie”, szóste projekt budowy placu zabaw „Biedronkowo”
na osiedlu Dolnośląskim, natomiast siódme „Stacja Naprawy Rowerów”, która
wyposażona w odpowiedni sprzęt i narzędzia ma pozwolić rowerzystom na naprawę drobnej usterki.
W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną również
miękkie projekty, a wśród nich: „Ratuj
swoje życie – stop udarom i zawałom”,
„Grocholice – Łączymy Pokolenia” oraz
„Akademia Place Zmienia”.
Szczegóły na stronie: www.decydujemy.
belchatow.pl
AE
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Na POW-u będą ćwiczyć pod chmurką
W Bełchatowie powstaje kolejna siłownia UM. Montowana właśnie na POW-u siłowzewnętrzna. Tym razem amatorzy spor- nia nie będzie ostatnią przygotowywaną
tu uprawianego pod chmurką będą mo- w tym roku. Dziewiąta stanie na osiedlu
gli ćwiczyć na osiedlu Żołnierzy POW-u, Okrzei w ramach projektu „Wesoły Zakąmiędzy blokami 15 i 16 stanie dziesięć tek”, który w minionym roku był jednym
różnorodnych urządzeń. Wśród monto- z wygranych projektów III edycji Budżewanych są między innymi: surfer, orbitek tu Obywatelskiego. Plac budowy pod ten
eliptyczny, rower, wioślarz, ten ostatni bardzo rozbudowany projekt został przez wymienionych zamontowany zostanie kazany w pierwszej połowie listopada.
również w wersji dla osób niepełno- Jeśli chodzi o termin oddania siłowni na
sprawnych. Do tej pory to właśnie POW–u osiedlu Żołnierzy POW – u, to jest on zabyło jedynym bełchatowskim osiedlem, planowany na 16 grudnia, niemniej jedktóre nie posiadało siłowni zewnętrznej, nak wszystko wskazuje na to, że ćwiczyć
dlatego magistrat zdecydował o inwesty- będzie można zdecydowanie wcześniej.
cji w tej lokalizacji. - Ta sportowa atrak- - Prace, realizowane przez spółkę Lear
cja, co wskazują nawet wnioski składane idą bardzo sprawnie, dlatego ten gruddo Budżetu Obywatelskiego cieszy się niowy termin z pewnością znacząco się
niemalejącą popularnością wśród miesz- skróci – zaznacza Alina Walaszko. Koszt
wykonania siłowni to niespełna 90 tysiękańców. W tej chwili na terenie całego
miasta łącznie jest siedem siłowni i cią- cy złotych.
MSJ
gle spływają do nas zapytania o kolejne –
mówi Alina Walaszko z wydziału Inżynierii

Studia rozpoczęte! W sobotę, 8 października zainaugurowany został rok akademicki na Uniwersytecie I Wieku. Uroczysta immatrykulacja odbyła się w PGE Gigantach Mocy.

Wielki - Mały Uniwersytet

Słuchaczami Uniwersytetu zostali bełchatowianie w wieku od 7 do 16 lat. Będą
uczestniczyć w zajęciach poświęconych
ﬁlologii polskiej i historii regionu oraz
poznawać życiorysy wybitnych mieszkańców. Program Uniwersytetu Pierwszego
Wieku obejmuje cykl zajęć o charakterze akademickim z elementami działań
artystycznych i ogólnorozwojowych. Spotkania składać się będą z części teoretycznej - prezentacji multimedialnej lub
gawędy oraz warsztatowej, w czasie której uczestnicy w praktyce utrwalą wie-

dzę zdobytą podczas prezentacji. Zajęcia
w ramach uniwersytetu prowadzone będą
w pomieszczeniach Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej. Przypomnijmy, że zapoczątkowany w minionym roku Uniwersytet
Pierwszego Wieku powstał z inicjatywy Urzędu Miasta. Jest on realizowany
przy zaangażowaniu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego oraz we współpracy
z Piotrkowskim Bractwem Akademickim.
- To inicjatywa, która została przejęta
z dużym entuzjazmem zarówno przez

bełchatowskich uczniów jak i ich rodziców. Dlatego, myśląc o rozwijaniu tego
przedsięwzięcia zdecydowałam o poszerzeniu oferty edukacyjnej o kolejny kierunek. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w bieżącym
roku akademickim będą mogli korzystać
z zajęć na dwóch kierunkach studiów–
podkreśla prezydent Mariola Czechowska. Studentów, którzy swoją przygodę
rozpoczęli na pierwszym roku studiów
w tej chwili jest trzydziestu, drugie tyle
kontynuuje naukę na drugim roku.
AE
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Dwunasta odsłona Bełchatowskich Dni Papieskich

Wzorem lat ubiegłych, program tegorocznych
Bełchatowskich Dni Papieskich obﬁtował w szereg wydarzeń, przeważająca ich część jest już
tradycją. Główne obchody odbyły się 16 października – w rocznicę wyboru Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Tego dnia bełchatowianie
licznie złożyli kwiaty przy pomniku św. Jana
Pawła II, następnie w kościele pw. Narodzenia
NMP odprawiono mszę św. w intencji mieszkańców. Niedzielne uroczystości dopełnił kiermasz
papieskich kremówek i koncert w wykonaniu
chórów ze Szkoły Podstawowej nr 3, który odbył się w gościnnych murach Muzeum Regionalnego. Z kolei o godzinie 21.00 pod pomnikiem
Papieża odbył się Apel Jasnogórski.
Bełchatowską tradycją są też „Serduszka dla
Jana Pawła II od dzieci z przedszkoli”. Milusińscy, własnoręcznie wykonanymi serduszkami
ozdobiły plac przy ulicy Kościuszki. Z małymi
gośćmi spotkał się ksiądz dziekan Zbigniew Zgoda, który opowiadał o Ojcu Świętym.
Uroczystością towarzyszącą Bełchatowskim
Dniom Papieskim było uczczenie pamięci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystości odbyły się w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy 19 października, dokładnie w 32.
rocznicę śmierci duchownego.
MJS
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11 października pracownicy bełchatowskiej oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Uroczyste spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury PGE Gigantach Mocy.

Dzień Edukacji Narodowej
Tradycją obchodów jest to, że władze
samorządowe wręczają pracownikom
oświaty medale, odznaczenia i nagrody
za pełnione przez nich obowiązki. Nie
inaczej było w tym roku. Z tej okazji
prezydent Mariola Czechowska oraz wiceprezydent Łukasz Politański wręczyli
wyróżniającym się pracownikom oświaty
Nagrodę Prezydenta Bełchatowa. Tą wyjątkową gratyﬁkacją zostało uhonorowanych trzydziestu sześciu nauczycieli,
którzy mają na swoim koncie szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i wysokie wyniki nauczania. Mogą się także poszczycić wieloma
sukcesami swoich uczniów w konkursach i olimpiadach ora kreatywnością
i stosowaniem nowatorskich form czy
metod pracy, które motywują uczniów
do działania, poszukiwania, twórczości.
Tego dnia przedstawieni zostali także
nauczyciele, którzy za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodego
pokolenia zostali uhonorowani Meda-

lami Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie nadane przez Minister Edukacji Narodowej otrzymało czterech
bełchatowskich nauczycieli, natomiast
dwudziestu trzech zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę.
Nagrody za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą przyznał także Łódzki
Kurator Oświaty. W ten sposób zostało
wyróżnionych dwóch bełchatowskich nauczycieli. Ponadto, święto grona peda-

gogicznego stało się okazją do poznania
nazwisk piętnastu nauczycieli z miejskich
szkół i przedszkoli, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali
kolejny stopień awansu zawodowego dołączając do grona nauczycieli dyplomowanych oraz nazwiska jedenastu osób,
które otrzymały awans na nauczyciela
mianowanego.
AE

Spotkania klubów seniora, zbiórki drużyn harcerskich, próby orkiestry – życie w „Gwarku” – oddziale
Miejskiego Centrum Kultury na os. Dolnośląskim wciąż kwitnie. Swoje miejsce znaleźli w nim również
pasjonaci modelarstwa.

Modelarze w Gwarku
Bełchatowianie mogą poznawać i zgłębiać tajniki modelarstwa! Od dłuższego
już czasu działa bowiem w „Gwarku”
pracownia modelarska. Skupia ona wokół
siebie kilkanaście osób. – Na zajęciach
można stworzyć wszystko, powstają
w rękach obiekty pływające, latające,
budowle. Tworzymy rzeczy „ﬁzyczne”,
takie które widać w trzech wymiarach.
Początki jak zawsze są najtrudniejsze,
ale z każdym młodym miłośnikiem modelarstwa, który przychodzi najpierw zaczynam rozmawiać, musi mi o sobie opowiedzieć, większość nigdy nie miała do
czynienia z modelarstwem, ale od tego
ja tu jestem. Gdy poznam ich upodobania, jestem w stanie ich ukierunkować i
pomóc. Zaczynamy najpierw od planów
danego modelu, potem „bawimy się” w
wycinkę, musi powstać wzór, a później,
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nież zapraszają. Jak mówią, to czy młodsza osoba się nadaje, wyjdzie w trakcie.
W tym przypadku liczy się bowiem cierpliwość i precyzja. Spotkania odbywają
się w poniedziałki, środy i piątki w godz.

gdy opanuje podstawy, można przejść do
poważniejszych modeli, ze sklejki, wtedy
młodzi modelarze już sami konstruują –
mówi o pracy ze swoimi podopiecznymi
instruktor modelarstwa Janusz Stasiak.
Swoich sił w modelarstwie mogą spróbować dorośli, młodzież a także dzieci od
12 lat. Jednak, jeśli ktoś młodszy chciałby przyjść na zajęcia - modelarze rów-

16:00 -18:00 w „Gwarku” na os. Dolnośląskim. Aby zapisać się do pracowni trzeba
po prostu przyjść i wyrazić taką chęć.
Chcę by dzieci poza szkołą miały jakąś
alternatywę, jakąś formę zajęć która
kształci. Dzięki modelarstwu każdy – a w
szczególności dzieci, mają okazję rozwinąć swoje zdolności manualne i wyobraźnie, a także poszerzyć wiedzę z chemii,
sztuki czy historii – podsumowuje Janusz
Stasiak, doświadczony instruktor modelarstwa.
AD-A
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WODA-NATURALNE BOGACTWO
LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN
– inauguracja projektu
ekologicznego Spółki WOD.-KAN.

Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”
Partnerem programu Bełchatowska Karta Rodziny
jest od 2012 roku. Oferuje zniżki dla wszystkich
posiadaczy karty: wejście na korty miejskie,
ściankę wspinaczkową i
siłownię w Hali Energia
oraz wypożyczenie łyżew
na lodowisko miejskie.
Kontakt:
Hala Energia: ul. Dąbrowskiego 11, tel. 44 739 81 11
Miejskie Korty Tenisowe: ul. Edwardów 8, tel. 44 739 87 77
Lodowisko Miejskie: ul. Edwardów 6, tel. 44 739 83 15
Strona internetowa: www.btsas.pl
Biuro-Serwis Paweł Skorodecki

W przedostatni weekend października blisko tysiąc osób obejrzało wyjątkowy ﬁlm edukacyjno-przyrodniczy pt. „Ocean przygód”.
Projekcja ﬁlmu 3D zainaugurowała projekt edukacji ekologicznej
„WODA- NATURALNE BOGACTWO LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN”.
Przesłaniem ﬁlmu było, z jednej strony - pokazanie znaczenia
wody w życiu naszej planety, z drugiej zaś strony – wspólne, rodzinne wyjście do kina, jako doskonały i naturalny sposób łączenia
pokoleń, m.in. na niwie ekologicznej. Jak podkreśla Prezes Spółki
Piotr Kopek: - Nasz Projekt skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a jego zadaniem jest propagowanie właściwych postaw ekologicznych w codziennym życiu.
W czasie zajęć edukacyjnych podejmujemy szereg zagadnień bezpośrednio związanych z działalnością naszej Spółki. Mówimy o tym
skąd się bierze woda w kranie i jakiej jest czystości, jak oczyszczane są ścieki do postaci czystej wody wprowadzane do rzeki
i wreszcie jak korzystać z zasobów wodnych na naszej planecie.
Celem projektu jest wspieranie i rozwijanie wszelkich form edukacji ekologicznej oraz krzewienie świadomości i kultury ekologicznej. Jego realizacja pozwoli najmłodszym bełchatowianom
na poznawanie oraz przewidywanie wyników i skutków procesów
zachodzących w środowisku jak i również, zwiedzając nasze obiekty, poznać specyﬁkę i złożoność technologii uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków.
Patronat honorowy nad projektem objęła Mariola Czechowska – Prezydent Bełchatowa, a jego partnerami są: EKO-REGION
Sp. z o.o., TPO Sp. z o.o. oraz MZK Bełchatów.
WOD.-KAN.

Partnerem programu Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart na: artykuły papiernicze, szkolne, biurowe oraz na zakup
papieru ksero oraz materiałów eksploatacyjnych.
Kontakt:
ul. Nehrebeckiego 4, tel. 44 635 21 00
www.biuro-serwis.org

PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów
Partnerem programu Bełchatowska Karta Rodziny
jest od 2012 roku. Oferuje
zniżki dla wszystkich posiadaczy kart na bilety do
kina, zajęcia edukacyjne i
warsztaty, koncerty, spektakle oraz zwiedzanie ekspozycji PGE Giganty Mocy.
Kontakt:
pl. Narutowicza 1a,
tel. 44 635 00 48
Strona internetowa:
www.mck.belchatow.pl, www.pgegigantymocy.pl
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Teleprzewodnik UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna
44 733 51 15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bełchatowie - administrator Targowiska Miejskiego przeprowadzi do końca
roku remonty na bełchatowskim bazarze.

Będzie remont targowiska miejskiego
w Bełchatowie

Sekretariat Prezydenta Miasta
44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego
44 733 52 93
44 733 52 94

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej
44 733 51 70

Archiwum zakładowe
44 733 51 92

Kadry
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością
44 733 51 75

Informacja publiczna
44 733 51 95

Wydział Oświaty
44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna
44 733 51 65
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60
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Złożony wniosek do Urzędu Miasta o modernizację sektora handlowego "D", na którym
odbywa się handel warzywami, owocami
oraz artykułami rolnymi będzie realizowany
w dwóch etapach. Zakres prac w 2016 roku
obejmie remont miejsc sprzedaży poprzez
utwardzenie ich kostką brukową oraz płytą
ażurową. Z kolei teren wokół szaletu zostanie wyrównany i utwardzony. W drugim
etapie w roku 2017 planowana jest kontynuacja remontów w tym sektorze i wyrównanie
masą asfaltową ciągów komunikacyjnych.
Jak informuje Radosław Wodziński - prezes
spółki PGM: - w bieżącym roku zostanie także przeprowadzony kapitalny remont szaletu wybudowanego w latach 90-tych. Do
zakresu prac w tym obiekcie zaliczymy kompleksową wymianę płytek, wymianę zużytych urządzeń sanitarnych oraz malowanie.
Dokonany zostanie także przegląd instalacji
elektrycznej.
Na czas remontu targowisko nie będzie zamknięte, zrozumiałym jest, ze chwilowe
nieudogodnienia dla kupców jak i klientów
w ﬁnalnym efekcie wynagrodzone zostaną
wspólnym komfortem funkcjonowania bełchatowskiego bazaru.
Warto też dodać, iż planowane przez Urząd
Miasta zadanie „Realizacja inwestycji dro-

gowych w osiedlach mieszkaniowych - ul.
K. Kopeckiego”, który obejmie między
innymi przebudowę istniejącego parkingu zlokalizowanego przy targowisku oraz
budowę parkingu, którego położenie ujęte jest w dokumentacji projektowej. W
efekcie tych prac powstanie trzeci wjazd
na targowisko, który w dużej mierze ułatwi komunikację osobom korzystającym
z parkingu. Wymienione zadania remontowe i inwestycyjne poprawią w dużym
stopniu warunki handlującym, klientom
dokonującym zakupy, a także poprawią
estetykę i wizerunek Targowiska Miejskiego.
PGM
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Zamykaj drzwi…
Zatrzymaj ciepło dla siebie

Teleprzewodnik UM
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
44 733 52 64

Nadzór nad spółkami miejskimi
44 733 52 63
44 733 52 64

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe
44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 52 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

PEC Bełchatów wznowił akcję informacyjną dotyczącą oszczędnego gospodarowania ciepłem. Drzwi wejściowe
większości bełchatowskich bloków mieszkaniowych zostały opatrzone naklejką
z hasłem „Zamykaj drzwi… Zatrzymaj
ciepło dla siebie”. Zamiarem PEC jest
wskazanie takich obszarów gospodaro-

wania ciepłem, w których odbiorca może
poprawić swój komfort cieplny przy minimalnym zaangażowaniu. Ma to znaczenie
dość symboliczne, bo tylko przypominające, aby zwrócić baczniejszą uwagę na
oszczędność ciepła w pomieszczeniach
wspólnych.

44 733 52 51
44 733 52 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
44 733 52 71

Ciepły kącik

PEC Bełchatów dba nie tylko o dostawę
komfortowego i bezpiecznego ciepła systemowego dla mieszkańców Bełchatowa.
Zadbał również o ciepłą i przytulną atmosferę w świetlicy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie.
Pracownicy PEC Bełchatów wyremonto-

Dowody osobiste

Uzależnienia
44 733 52 70

wali dwie sale znajdujące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Bełchatowie. Przygotowali również
„Ciepły kącik” dla jego wychowanków, w
którym dzieci mogą zapoznać się z historią o Czerwonym Kapturku w mieście czy
pokolorować kolorowankę.
- Liczymy na to, że „Ciepły kącik” przyniesie dzieciom dużo radości i z chęcią
będą z niego korzystały. Na początku
roku odwiedziliśmy wychowanków Ośrodka ze specjalnie przygotowaną „Lekcją o
cieple” i historią o Czerwonym Kapturku
w mieście, dziś przekazaliśmy książeczki z dalszymi przygodami Kapturka, tym
razem w zimowej scenerii, do wspólnej
lektury z wychowawcami – mówi Prezes
PEC Bełchatów, Grzegorz Zegarek.
PEC

Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 56

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

Straż Miejska
986

„BTBS” Sp. z o.o.

„PGM”

„MZK” Sp. z o.o.

„SANIKOM” Sp. z o.o.

44 632 65 19
44 633 32 37

tel. 44 632 37 73
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. EKO-REGION Sp. z o.o.
44 633 83 08

tel. 44 633 08 15

„BKPPT” Sp. z o.o.

„PEC” Sp. z o.o.

tel. 44/733 11 20

tel. 44/ 633 32 66
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Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego przyznana. Kolejnych sześć ﬁrm z województwa łódzkiego może poszczycić się tym prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym od trzynastu lat.

Znamy laureatów Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Nagroda – od samego początku - stanowi uznanie za wkład, jaki przedsiębiorcy
wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki regionu.
- W moim głębokim przekonaniu jest to
wyraz uznania i wdzięczności za to co
przedsiębiorcy naszego województwa
robią dla naszej lokalnej społeczności.
My często nawet nie zdajemy sobie sprawy jak kreatywnych, jak innowacyjnych
i pełnych wyobraźni ludzi mamy wokół
siebie. Ta nagroda, mam nadzieję przybliża ich działalność mieszkańcom całego
regionu – podkreślał wojewoda Zbigniew
Rau.
W tym roku ceremonia wręczenia statuetek miała charakter szczególny dla
naszego miasta. Uroczysta gala, po raz
pierwszy w 13-letniej historii plebiscytu odbyła się bowiem poza stolicą województwa. - Jestem niezwykle dumna
i zaszczycona, że mogę Państwa gościć w
Bełchatowie, stolicy polskiej energetyki.
Dzisiejsza ceremonia to bez dwóch zdań
święto regionalnego biznesu. Biznesu,
który stymulując rozwój lokalnych samorządów, jest tak bardzo przez nie pożądany – mówiła witając gości prezydent
Mariola Czechowska. Zbigniew Rau, uzasadniając swą decyzję o organizacji gali
wręczenia Nagrody Gospodarczej Woje-
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wody Łódzkiego właśnie w Bełchatowie
podkreślał: - Bełchatów jest symbolem
sukcesu gospodarczego, który można porównać chyba jedynie z przedwojennym
sukcesem Gdyni.
Do tegorocznej nagrody nominowanych
zostało dziewiętnaście przedsiębiorstw,
których siedziby znajdują się w województwie łódzkim. Kapituła konkursowa
dokonywała wyboru laureatów w pięciu
kategoriach. Działająca na rynku farmaceutycznym od trzech dekad Grupa
Adamed z Pabianic została nagrodzona
za „ład korporacyjny i społeczną odpowiedzialność biznesu”.
W kategorii „innowacyjność” bezkonkurencyjna okazała się łódzka ﬁrma
ArCADiasoft Jarosława Chudzika, działająca na rynku oprogramowania dla
budownictwa. ArCADiasoft nie jest jedynym
laureatem
reprezentującym
branżę informatyczną. W kategorii „mikro i małych przedsiębiorstw” statuetkę odebrał Maciej Gałecki, założyciel
i prezes ﬁrmy Bluerank Sp. z o.o. agencji
reklamowej specjalizującej się w technologii reklamy interentowej.
Za „najlepsze gospodarstwo rolne województwa łódzkiego” uznane zostało
to państwa Jadwigi i Bogdana Sałatów
z gminy Koluszki. Małżeństwo od kilkudziesięciu lat prowadzi gospodarstwo

specjalizujące się w produkcji mleka.
Równie rodzinny charakter, ma ﬁrma która zwyciężyła w kategorii „zielona gospodarka”. Najbardziej eko – ﬁrmą łódzkiego jest Zakład Włókienniczy Biliński Sp.j.
Warto dodać, że w kategorii „zielona
gospodarka” dwóch na czterech nominowanych to ﬁrmy z Bełchatowa. Nominacje otrzymały: Eko Region i bełchatowski
PEC.
W tym roku wojewoda Zbigniew Rau
zdecydował także o przyznaniu nagrody specjalnej. Otrzymała ją pabianicka
ﬁrma Pawo. W przypadku tegorocznego
laureata, uzasadniając werdykt wojewoda zwrócił uwag między innymi na: długoletnie funkcjonowanie na rynku pomimo
zaostrzającej się konkurencji ze strony
dużych ﬁrm międzynarodowych, a także
przetrwanie okresu transformacji – jako
jedna z nielicznych ﬁrm szeroko rozumianej branży włókienniczej Łodzi i województwa łódzkiego.
Uroczystą galę w sali teatralno-koncertowej MCK PGE Gigantów Mocy uświetnił
koncert jazzowy grupy Wojciech Gogolewski Trio.
MJS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

„Chwalcie łąki umajone…” – tak zatytułowana jest publikacja, w której prezentowane są zdjęcia
bełchatowskich kapliczek i przydrożnych krzyży. Autorem blisko stu zdjęć jest pasjonat fotograﬁi
Marian Wójcik.

Bełchatowskie kapliczki oczami Mariana Wójcika
Przez kilka lat bełchatowianin fotografował, a także opisywał napotkane
w naszym mieście kapliczki. Dziś, dzięki
współpracy z Prezydentem Miasta Bełchatowa oraz bełchatowskim Muzeum Regionalnym, udało się zebrać wszystkie jego
zbiory w jedną publikację. 6 października
w Dworku Olszewskich odbył się wieczór
autorski Wójcika połączony z prezentacją
wspomnianej książki. - Pięknem kapliczek zainteresowałem się bardzo dawno,
fotografowałem je najpierw w innych
miejscach – w Krakowie czy Grecji nawet.
Dokładnie nie pamiętam, ale było to już
w tym stuleciu, zacząłem fotografować
kapliczki w Bełchatowie. Pierwsza, którą uwieczniłem była kapliczka przy ulicy
Czyżewskiego – wówczas były to jeszcze
Politanice – mówi Wójcik.
Mariana Wójcika, często można spotkać

na ulicach Bełchatowa fotografującego
nasze Miasto – nie tylko zabytki i budynki,
ale także ulice, parki oraz inne miejsca.
Stara się on także uczestniczyć w różnych
wydarzeniach, jakie odbywają się w Bełchatowie. – W 2004 roku podczas mojego

beneﬁsu powiedziałem sobie, że teraz
będąc na emeryturze będę utrwalał na
fotograﬁach, to co wokół mnie. Bo tutaj,
w Bełchatowie jest moje miejsce – dodaje Marian Wójcik, który znany jest także
bełchatowianom jako nauczyciel i pedagog. Przez wiele lat pracował w Szkole
Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza
w Bełchatowie. Ciągle dążył do tego, by
jego uczniowie rozwijali się w różnych
dziedzinach. Stąd przez wiele lat prowadził koła zainteresowań z zakresu ﬁzyki,
chemii, ekonomii, fotograﬁi i ekologii. Za
swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej Marian Wójcik był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
AD-A

Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa za działalność artystyczną zostały rozdane!

Kulturalna inauguracja

4 listopada w Dworku Olszewskich odbyła
się miejska Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017. Głównym jej punktem było
wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa. W tym roku, gratyﬁkacja traﬁła
do jedenastu osób. - Cieszę się, że po raz
drugi mogłam przyznać nagrody za osiągnięcia artystyczne. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę z tego, że obok historii to
szeroko rozumiana kultura buduje naszą
tożsamość, a także tożsamość narodową i
regionu. Ogromnie więc dziękuję wszyst-

kim działaczom, animatorom i pracownikom kultury. To właśnie dzięki państwa
pracy i zaangażowaniu kalendarz kulturalny naszego miasta wypełniony jest po
brzegi. Życzę państwu inwencji twórczej
i wielu sukcesów – mówi Mariola Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa.
Wśród nagrodzonych są osoby, które
w szczególny sposób przyczyniły się do
upowszechniania czytelnictwa lub popularyzacji kultury, historii miasta i regionu.
Prezydent Miasta doceniła również wybitną pracę bełchatowian w dziedzinie popularyzacji muzyki klasycznej, plastyki,
grafﬁti oraz fotograﬁi. Jedna z gratyﬁkacji traﬁła do Piotra Szewczyka – pedagoga
i dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
pierwszego stopnia w Bełchatowie, który nie kryje zadowolenia z otrzymanej
nagrody: - Jest mi bardzo miło. Jest to
wyróżnienie dla całej instytucji, którą
mam zaszczyt kierować. Mowa o nauczycielach pracujących z dziećmi, uczniach

zdobywających umiejętności i nagrody
dla Bełchatowa na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz rodzicach
naszych uczniów, którzy wspierają swoje
pociechy w tym trudnym i czasochłonnym
zajęciu. W gronie wyróżnionych znalazła
się także malarka Małgorzata Podracka,
której prace można było podziwiać m.in.
podczas tegorocznej Inauguracji Roku
Kulturalnego. – Jestem zaszczycona, że
otrzymałam taką nagrodę. Długo już
pracuję nad własną plastyką w tej dyscyplinie zawodowej – plastyce. Staram się
pracować w różnych wymiarach – jestem
malarką, plastyczką – wystawiennikiem,
dekoratorem. Bywam również pedagogiem – mówi Małgorzata Podracka. Inaugurację Roku Kulturalnego uświetnił występ uczniów oraz nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia
w Bełchatowie.
AD-A
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Pierwsze urodziny EBE b04rd

W październiku longboardziści z lokalnej społeczność EBEb04rd świętowali
swoje pierwsze urodziny. Przypomnijmy,
nieformalna grupa EBE b04rd, realizuje cotygodniowe spotkania pod hasłem
„Longboardowy Tłusty Czwartek”, podczas których fani wszelkiego rodzaju
boardów, czyli desek spotykają się, integrują, wzajemnie się uczą oraz uczą
najmłodszych. Podobne spotkania od-

bywają się również w Opolu, Łodzi czy
Warszawie, jednak Bełchatów na ich
tle wyróżnia fakt, że „Longboardowe
Tłuste Czwartki”organizowane są nawet
poza sezonem letnim. Na jubileuszowym spotkaniu członkowie i sympatycy
EBE b04rd podsumowali rok społecznej
działalności. - Przez ten czas odbyliśmy
50 Longboardowych Tłustych Czwartków
w różnych lokalizacjach naszego miasta,

Dariusz Gruszczyński, członek Klubu Biegaczy Spartakus Bełchatów jest pierwszym bełchatowianinem, który ukończył Spartathlon
–
246-kilometrowy
ultramaraton
z Aten do Sparty.

Spartakus na ﬁniszu
Spartathlonu!
Spartathlon to jeden z najtrudniejszych
ultramaratonów
na
świecie.
Tegoroczną, 34. edycję biegu po raz pierwszy w historii wygrał Polak, Andrzej Radzikowski
z czasem 23 godziny 02 minut i 23 sekundy.
Bełchatowski Spartakus dotarł na metę – pod
pomnik króla Leonidasa – po 34 godzinach morderczych zmagań (34:29:49). Łącznie na linii
startu stanęło 370 zawodników, do mety dobiegło 234. Spartathlon organizowany jest dla upamiętnia wyczynu legendarnego Filippidesa, który
w 490 roku p.n.e. pobiegł do królestwa Spartan
z prośbą o pomoc dla Aten, zagrożonych perskim
najazdem. Trasa biegu prowadzi po skalistych
terenach, a w nocy zawodnicy muszą wbiec na
liczącą ponad 1,2 tys. m n.p.m. górę Partenio.
MJS
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odwiedziliśmy Dom Dziecka w Dąbrowie
Rusieckiej, byliśmy członkami festynów
organizowanych przez Miasto Bełchatów,
mieliśmy także okazję pomóc prowadzić
zajęcia z dziećmi autystycznymi – mówi
Jowita Wasilewska, założycielka bełchatowskiej grupy EBE b04rd, a prywatnie
wielka pasjonatka „desek” wszelkiego
rodzaju. Pierwsze urodziny były też okazją do podziękowań - Dziękujemy wszystkim sympatykom za wsparcie i częstą
obecność, Władzom Miasta, które od początku były nam przychylne i jak widać
są nadal, Władzom Fundacji Longboard
Kids, która udziela nam wsparcia w razie potrzeby, członkom BSSE Symbioza za
zainteresowanie i chęć pomocy, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13 za wiarę
w nasze działania i serdeczną przychylność oraz wszystkim, którzy umożliwili
i dalej umożliwiają rozwój temu projektowi.
AE

Na ślizgawkę czas!
Miejskie lodowisko na os.
Dolnośląskim (ul. Edwardów 6) rozpoczyna kolejny sezon! Warto pamiętać
o harmonogramie pracy
lodowiska. Podobnie jak
w poprzednich sezonach
i w tym roku obiekt czynny będzie od 9.00 do 21.00
przez siedem dni w tygodniu. Wejścia na taﬂę są co
półtorej godziny, a ostatnie
o 19.30. Ponadto, w związku
z działalnością klubów informujemy o wyłączeniu taﬂi w: poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16.30
– 18.00 – zajęcia hokejowe UKS „Niedźwiadek”, wtorki i czwartki w godzinach
19.30 – 21.00 – zajęcia hokejowe Towarzystwa „Niedźwiedź”, sobotę i niedzielę w godzinach 10.30 – 13.00 – zajęcia szkoły „Piruet”. Wzorem lat ubiegłych w godzinach dopołudniowych z wejść będą także korzystać uczniowie
bełchatowskich szkół. Co niezwykle ważne dla łyżwiarzy – ceny pozostają bez
zmian. Za jednorazowe wejście dzieci, młodzież i studenci zapłacą 2 zł, zaś
dorośli 5 zł. Osoby bez swoich łyżew będą mogły je wypożyczyć. Koszt wypożyczenia sprzętu na jedną godzinę to 5 zł. - Dysponujemy łyżwami ﬁgurowymi
oraz hokejowymi w różnych rozmiarach. Z pewnością więc każdy dopasuje
odpowiednie dla siebie. Dodatkowo każdy zainteresowany bezpłatnie będzie
mógł wypożyczyć kask - podsumowuje Andrzejewski.
MJS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

Uczciwa reﬂeksja nad pojęciem ojczyzny nie może pominąć rodzimego krajobrazu, kształtowanej
przez pracę pokoleń dziejowej sceny, na której rozgrywają się i od której w pewnym stopniu zależą
losy każdego z nas. Jeśli więc szukamy Polski, znajdziemy ją także w polskim pejzażu, owej niezwykłej
scenerii, która zachwycała twórców najwyższej miary. Dziś na powrót odkrywamy, że tym, co nadaje swoistości panoramie polskich miast i wsi, co ją zdobi, uszlachetnia, co czyni ją zdumiewająco
wręcz swojską, są wytwory małej architektury sakralnej, przydrożne kapliczki i krzyże.

Kapliczki i krzyże przydrożne - perły polskiego krajobrazu
Zainteresowanie fascynującymi obiektami, które słusznie nazwano perłami
polskiego krajobrazu, a także przedziwnymi świadkami przeszłości, łączącymi
pełen zgiełku świat XXI wieku z dawnym,
tradycyjnym porządkiem, odżywa dzięki
trosce i pasji ludzi takich jak Marian Wójcik (ur. 1934 r.), niestrudzony działacz
społeczny, miłośnik kultury i historii polskiej, przede wszystkim zaś historii ziemi
bełchatowskiej, dla której upamiętnienia oddał niebłahe zasługi. Najnowszym
owocem Jego wysiłków jest wydana
przez Muzeum Regionalne publikacja pt.
„Chwalcie łąki umajone… Bełchatowskie
kapliczki i krzyże przydrożne”. Praca
zbiera w jednym miejscu wizerunki zdecydowanej większości krzyży i kapliczek,
obecnych w przestrzeni miejskiej Bełchatowa, prezentuje je tak, jak widział je
autor i obiektyw używanego przezeń aparatu fotograﬁcznego, a blisko stu fotograﬁom towarzyszą opisy, przygotowane
z niemałym często mozołem. Przeszłość
nad wyraz szybko skrywają mroki zapomnienia! Dlatego publikacja Pana Mariana, na naszym terenie pionierska, może
być traktowana jako forma swoistej konserwacji przeszłości, jej zabezpieczenia
dla przyszłych pokoleń, pokazania stanu
zachowania małej architektury sakralnej
w Bełchatowie w konkretnym punkcie
dziejowym. Ale z powodzeniem można ją także traktować jako popularny,
przeznaczony do powszechnego użytku
przewodnik, uwrażliwiający na wielkie
dobro kultury narodowej. Za Tadeuszem
Sewerynem, który w połowie XX wieku
zapoczątkował poważne badania nad
obiektami małej architektury sakralnej
w Polsce, można przecież powiedzieć
śmiało, że „żaden z narodów nie stworzył
w tej dziedzinie nic piękniejszego, co by
rozmaitością i urodą formy harmonizowało lepiej z otaczającą przyrodą”, co – dodajmy – imponowałoby takim bogactwem
form i poważnymi w wielu przypadkach
walorami artystycznymi. Ale przydrożne
kapliczki i krzyże to nie tylko romantycz-

ne akcenty pejzażu. Każdy, kto pragnie
w pełni je zrozumieć, musi pamiętać, że
stanowią wciąż żywe miejsce Bożego kultu i że taki właśnie jest ich historyczny
rodowód. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza w miesiącu maju, niegdyś – jak Polska długa i szeroka – rozbrzmiewającym
śpiewem czcicieli Maryi, zjednoczonych
na wiosennej modlitwie przy obecnej
chyba w każdej polskiej miejscowości kapliczce. Zwyczaj śpiewania nabożeństw
majowych pod gołym niebem, znany
w Polsce od lat 30-tych XIX w. i od tamtej pory zdobywający fenomenalną wręcz
popularność, w naszych czasach zanika
wraz z odchodzącym, najstarszym pokoleniem. Kapliczki i krzyże pełniły niegdyś
także bardzo istotną funkcję społeczną
jako ośrodek życia małych społeczności,
zwłaszcza na wsi. Do dziś w wielu miejscach przetrwały, zwykle w zubożonej
postaci, związane są z tymi miejscami
zwyczaje święcenia pokarmów w Wielką
Sobotę, a także – w tym samym okresie roku – poświęcenia pól. Niegdyś rola
przydrożnych znaków wiary była jednak

znacznie bogatsza. Słyszały wszak nie
tylko modły z okazji rocznic narodowych
i kościelnych, śmierci mieszkańca, czy
wyruszającej do Częstochowy pielgrzymki, ale także gwar spotkań i narad o charakterze czysto świeckim. Uzupełnieniem
tego spostrzeżenia niechaj będzie reﬂeksja znawcy przedmiotu, Zenona Gierały:
„pod ﬁgurą miał zwyczaj umawiać się
chłopiec z dziewczyną, odpoczywać wędrowny żebrak i zwykły przechodzień, tu
pozostawiano zagubione rzeczy, żegnano
rekrutów lub wyruszających w szeroki
świat tych, którzy odważyli się szukać
lepszego chleba, a nawet grzebano przypadkowo zmarłych lub zabitych”.
Wraz z Marianem Wójcikiem gorąco zachęcamy do poznawania piękna przydrożnej architektury sakralnej oraz do
podejmowania działań na rzecz zachowania dla przyszłości tych bezcennych pereł
ojczystego pejzażu.
Arkadiusz Kowalczyk
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