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Egzemplarz bezpłatny

Miasto buduje rondo.
Będzie bezpieczniej

Przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica to największa
tegoroczna inwestycja drogowa miasta, str. 4

Z DRUGIEJ STRONY

www.belchatow.pl

Maluchy z klas pierwszych oﬁcjalnie dołączyły do grona uczniów „dziewiątki”. Obiecywały być pilnymi uczniami, a także dobrymi
kolegami i koleżankami.

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.com/belchatow

Czas na łyżwy

Jarmark tuż tuż

Rysunki Łosowskiego

Lodowisko miejskie
rozpoczyna
sezon. Amatorzy
łyżwiarstwa mogą
się ślizgać od 2
listopada. Obiekt
przy ul. Edwardów będzie czynny w godz. 9:0021 przez siedem dni w tygodniu. Za
jednorazowe wejście zapłacimy 2 lub
5 zł, za wypożyczenie łyżew 5 zł.

Ruszają przygotowania do Jarmarku Świątecznego.
Bożonarodzeniowa
atmosfera zagości
na placu Narutowicza 9 i 10 grudnia.
Przedsiębiorcy, rękodzielnicy i artyści ludowi, którzy chcieliby wziąć w nim
udział, wciąż mogą się zgłaszać. Zapisy
trwają do 3 listopada - więcej na www.
belchatow.pl.

Do końca listopada
w bibliotece można
oglądać
wystawę
„Gra-Fik”.
Autorem współczesnych
rysunków – komentarzy do różnych
życiowych sytuacji
i ludzi jest muzyk
Sławomir Łosowski, założyciel zespołu
Kombi. Większość tych fantastycznych
opowieści kreską powstało w hotelowych
pokojach na koncertowych trasach.
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Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo

Pomnik Adama Mickiewicza stanął w nowym miejscu. Delikatna operacja przenoszenia naszego poety powiodła się i wieszcz będzie teraz patronował licealistom
z III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Edwardów. Sprawa budziła emocje. Pytaliście
Państwo, co stanie się z Adasiem i dlaczego nie może zostać tak jak dotychczas na
placu Wolności. Przenieśliśmy pomnik nie ze względu na brak szacunku dla poety.
Wprost przeciwnie, daliśmy mu godne miejsce i oprawę.
Sam plac Wolności czeka wielka metamorfoza. Już za moment rozpocznie się
rewitalizacja. Za rok to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej. Co bardzo ważne
- wierzę, że nie tylko dla mnie, ale także wielu bełchatowian - stanie tam pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Odsłonimy go 11 listopada 2018 roku, symbolicznie powracając do przedwojennej historii Polski i samego Bełchatowa.
Rewitalizacja śródmieścia to jedna z naszych najważniejszych inwestycji. Wierzę, że odmieni tę część miasta
nie tylko pod względem estetycznym, ale także gospodarczym. Tych inwestycji w ostatnim czasie jest w mieście
bardzo dużo. Budujemy rondo na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Staszica, rozpoczęły się prace przy Jabłoniowym Sadzie, kończymy remont ,,Felka” i przebudowę gazowni na mieszkania socjalne. Na wiele
z tych inwestycji pozyskaliśmy pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Tylko w tym roku to już niemal 10 mln zł i wierzę,
że ta kwota jeszcze się zwiększy.

Święto Niepodległości – patriotycznie, kulturalnie, sportowo
11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Bełchatowianie uczczą pamięć walczących
o suwerenność naszej Ojczyzny.
Główne obchody odbędą się w kościele przy ul. Czyżewskiego – początek
o godz. 10:00. To właśnie w paraﬁi pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika zostanie odprawiona liturgia. Po niej apel
poległych, delegacje złożą wiązanki pod
pomnikiem POW. Później organizatorzy
zapraszają do parku Wolności na występ
Promieni Bełchatowa oraz poczęstunek wojskową grochówkę.
Święto Niepodległości to także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest
koncert laureatów Przeglądu Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. Zwycięzców usłyszmy 11 listopada w MCK PGE Giganty Mocy, początek
o godz. 14:00. Muzeum Regionalne
10 listopada zaprasza na aukcję stacjonarną - będzie można nabyć wiele wartościowych rzeczy. Zebrane pieniądze
zostaną przekazane na budowę posągu

Bełchatowianie złożą kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej
Józefa Piłsudskiego.
Będzie też akcent sportowy. 9 listopada bełchatowianie spotkają się w parku Olszewskich, aby pobiec w XV Biegu
Niepodległości. Zawodnicy będą mieć do
pokonania 600, 1000 lub 2000 metrów.
Na zwycięzców czekają nagrody, zaś
na szkoły z najlepszymi wynikami prze-

chodni Krzyż Niepodległości. Start biegu
o godz. 10:00.
Organizatorami miejskich obchodów
Święta Niepodległości są: prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, paraﬁa
św. Stanisław Biskupa i Męczennika oraz
Związek Strzelecki „Strzelec”.
AD-A
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Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia kierowcy przejadą przez nowe rondo, które powstaje
na skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja. To największa tegoroczna inwestycja drogowa w mieście

Będzie rondo na niebezpiecznym skrzyżowaniu
Ronda są uważane za najbardziej bezpieczne skrzyżowania drogowe. Jazda po
nich nie tylko wymaga zwolnienia prędkości, ale także wjeżdżając na nie kierowcy
mogą skoncentrować uwagę na jednym
kierunku (jadący po rondzie nadjeżdżają
tylko z lewej strony), a widoczność zbliżających się pojazdów jest bardzo dobra.
Dzięki kołowej organizacji ruchu, na rondach jest znacznie mniej punktów kolizji
niż na zwykłych „krzyżówkach”. To główne powody, dla których w mieście budowane są kolejne tego typu skrzyżowania.
Bezpieczeństwo to priorytet dla
władz Bełchatowa, dlatego w pierwszej
połowie grudnia do dyspozycji kierowców
zostanie oddane nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Staszica i 1 Maja. To dobra
wiadomość, bo do tej pory skręt w lewo
z ulicy 1 Maja był mocno utrudniony.
Prace prowadzone przez ﬁrmę Rebud
idą pełną parą. Od początku października Nowe rondo usprawni ruch w rejonie ulic Staszica i 1Maja
skrzyżowanie zostało wyłączone z ruchu,
a w jego okolicach bełchatowianie jeżdżą Do inwestycji 250 tys. zł dołoży także (dotyczący 140 metrów) ma się zakońopracowanymi przez miasto objazdami.
market Majster.
czyć jeszcze w tym roku, a jego koszt to
Pierwszy etap przebudowy skrzyżoDzięki zmianom w wieloletniej pro- 400 tys. złotych. Do inwestycji dokłada
wania ma się zakończyć jeszcze w tym gnozie ﬁnansowej możliwa jest także się inwestor prywatny, który przy Boczroku. Kolejny, czyli budowa odcinka przy przebudowa ulicy Bocznej. Odchodząca nej zamierza postawić budynek usługowy
markecie budowlanym, może być realizo- w bok od ul. Rotmistrza W. Pileckiego (w związku z tą inwestycją został wybuwany w przyszłym roku. Nowe rondo ma (dawna 9 Maja) ulica będzie nie tylko po- rzony budynek po dawnym biurze podrókosztować 3 mln 930 tys. zł. 1 mln 300 tys. szerzona, zyska także nową nawierzchnię ży). Prace na kolejnym odcinku Bocznej
zł miasto dostanie od powiatu bełcha- - istniejąca zostanie zastąpiona kostką.
mają ruszyć wiosną przyszłego roku.
Pierwszy etap prac na ulicy Bocznej
AP
towskiego, do którego należy ul. Staszica.

Policja jest Blisko mieszkańców. Nowy kanał bezpłatnej aplikacji
Blisko to bezpłatna aplikacja, którą z myślą o mieszkańcach uruchomił urząd miasta. Zagrożenia pogodowe, inwestycje
w mieście, utrudnienia w ruchu czy wydarzenia kulturalne i sportowe - te wszystkie informacje mieszkańcy Bełchatowa
mają na wyciągnięcie ręki, a dosłownie
w swoim telefonie. Niedawno współtworzenie aplikacji włączyła się bełchatowska policja.
Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie zwrócił się do prezydent miasta
z prośbą o wyrażenie zgody na administrowanie kanałem „zagrożenia”, dzięki
czemu mundurowi przekazują wiado-
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mości istotne z punktu bezpieczeństwa,
czyli np. o utrudnieniach w ruchu, poszukiwaniach osób zaginionych czy ostrzeżenia przed zjawiskami kryminogennymi np.
kradzieżami. - Dzięki bezpośredniemu
informowaniu o zagrożeniach z pewnością poprawi się bezpieczeństwo naszych
mieszkańców – podkreśla prezydent
Mariola Czechowska.
Aby w pełni korzystać z aplikacji Blisko, należy pobrać ją z jednego z serwisów: App Store, Google Play lub Windows
Store. Więcej o aplikacji na www.belchatow.pl.
AP

Z Blisko bełchatowianie są na bieżąco
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Pomnik Adama Mickiewicza stanął w nowym miejscu. Przenosiny wieszcza z placu Wolności rozpoczynają zapowiadaną przebudowę śródmieścia

Mickiewicz i Piłsudski symbolami rewitalizacji
Monument Mickiewicza stanął przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Edwardów, wcześniej został gruntownie umyty
i odświeżony. Przenosiny pomnika wpisują się w obchody dwudziestej rocznicy
powstania szkoły noszącej imię największego polskiego poety. Na ścianie budynku liceum widoczne są słowa wieszcza,
które każdego dnia będą inspirować młodzież - ,,Nauką i pieniędzmi drudzy Cię
wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie
własną dobyć pracą.”
Wybór miejsca, do którego został
przeniesiony pomnik Mickiewicza, nie był
przypadkowy, jego obecność doda szkole
prestiżu i pomoże w większej identyﬁkacji III LO z nową siedzibą. Przypomnijmy,
że na ul. Edwardów szkoła przeniesiona
została w 2012 roku. Mimo zmiany lokali- Zrewitalizowany plac Wolności będzie miejscem tętniącym życiem
zacji, zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele dbają o zachowanie tradycji i bogatej
historii placówki.
21 października, podczas obchodów
dwudziestolecia III LO, pomnik Mickiewicza został oﬁcjalnie odsłonięty, a wszyscy goście mogli obejrzeć przygotowane
przez uczniów wystawy: o historii liceum
oraz ,,Mickiewicz w obrazach”.
Przenosiny pomnika Mickiewicza rozpoczynają zapowiadaną rewitalizację
śródmieścia. Cała inwestycja to ogromne przedsięwzięcie, którą miasto będzie
realizować przez kilka najbliższych lat.
Podzielona jest na trzy zadania. Pierwsze – przebudowa placu Wolności ruszy
niebawem. Zakres prac jest duży. Obejmuje nie tylko roboty ziemne, ale także
prace związane z samym jego wyglądem. Pomnik Mickiewicza wita uczniów szkoły na Edwardowie
W efekcie powstaną trzy strefy.
lizacja placu ma się zakończyć w grudniu nych – miejsce wymiany doświadczeń
W pierwszej - od strony pl. Narutowi2018 roku.
władz, przedsiębiorców i mieszkańców
cza – stanie postument marszałka Józefa
Kamienice
Tkaczy,
bo
tak
nazywa
się
z
przedstawicielami miast partnerskich.
Piłsudskiego, zaś przy ul. Marii i Lecha Kakolejna
część
projektu,
to
remont
dzieW
budynku będzie m.in. sala do prowaczyńskich (dawna ul. 19 stycznia) głaz poświęcony oﬁarom katastrofy smoleńskiej. sięciu miejskich budynków w najstarszej dzenia warsztatów kulinarnych, gdzie
Aleja z czerwonymi kasztanowcami połą- części Bełchatowa. Renowacja elewacji, będą odbywały się nieodpłatne zajęcia
czy ją z centralną częścią placu. Swoje dachów i części wspólnych budynków, dla mieszkańców. Na dole budynku bęmiejsce znajdzie tu m.in. pergola z za- m.in. klatek schodowych to najważniej- dzie działać restauracja. Miasto planuje
daszeniem, plenerowa scena, kawiarnie sze zadania. Dziś w kamienicach mieszka oddać ją w dzierżawę w ramach otwartego przetargu, podobnie jak ogródek
i ogródki. W pobliżu będzie też fontanna, 226 osób.
którą otoczą kamienne ławki.
Wyremontowany będzie też budynek kawiarniany na samym placu. Atrakcyjna
Kolejna strefa – z placem zabaw, mi- pod adresem Wolności 10 – to trzecia oferta gastronomiczna ma pomóc przynisiłownią i zielonym labiryntem, prze- część rewitalizacji. Powstanie tam Cen- ciągnąć na plac bełchatowian.
znaczona jest dla najmłodszych. Rewita- trum Współpracy i Inicjatyw SpołeczAP, AD-A
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Skwer przy ul. Okrzei będzie niecodzienny - jabłonie domowe dziesięciu odmian, siedem gatunków
krzewów owocowych oraz pnącza winorośli utworzą Jabłoniowy Sad

Sad z jabłkami na bełchatowskim szlaku
Na działkach należących do miasta
zostanie posadzonych ponad 2 tysiące roślin, a wśród nich jabłonie domowe dziesięciu odmian, m.in.: kosztela, grochówka
i antonówka zwykła. Na terenie o powierzchni blisko hektara znajdzie się
także siedem gatunków krzewów owocowych (takich jak porzeczki, pigwy
i agrest) oraz winorośle, staną też elementy małej architektury, czyli ławki,
podpory, pergole i kosze. Zgodnie z projektem powstaną także alejki parkowe
i ścieżka rowerowa. Wszystko to ma sprawić, że Jabłoniowy Sad będzie idealnym
miejscem na rodzinny spacer i piknik.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się
w 2016 roku, jednak ze względu na niedotrzymanie terminów przez poprzedniego wykonawcę, miasto musiało odstąpić od umowy. Nowym wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które prace przy Jabłoniowym
Sadzie ma zakończyć jeszcze w tym roku.
W pierwszym etapie wykonane zostaną
prace niezrealizowane wcześniej, drugi
obejmie montaż oświetlenia i monitoringu, a także wybudowanie alejek. Całość
ma kosztować niecałe 470 tys. złotych.
Inwestycja to pierwszy etap projektu
,,Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku”, który zakłada między

Jabłoniowy Sad będzie idealnym miejscem na rodzinny spacer
innymi utworzenie w mieście trzech szlaków turystycznych i realizację właśnie
Jabłoniowego Sadu. Zdaniem prezydent
Czechowskiej, takie działania z pewnością uatrakcyjnią ofertę turystyczną Bełchatowa.
- Liczymy, że nasza propozycja przyciągnie do Bełchatowa nowych turystów,
i to nie tylko z województwa, ale także
z całego kraju – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
W ramach projektu ,,Energia, natura,

tradycja - na bełchatowskim szlaku” powstaną trzy trasy turystyczne: „Bełchatów dobrej energii”. „Bełchatów wczoraj
i dziś” oraz „Energia jest tu”, które będą
rozpoczynać się w Centrum Informacji
Turystycznej, gdzie będzie można wypożyczyć audio przewodniki z wybranym
przez siebie scenariuszem.
Realizacja projektu „Energia, natura,
tradycja - na bełchatowskim szlaku” ma
się zakończyć w grudniu 2018 roku.
AP

MOPS będzie miał nową siedzibę
Miasto jest coraz bliżej kupna budynku
po spółce akcyjnej Energoinż. Syndyk
masy upadłościowej przyjął ofertę złożoną przez magistrat. Miasto planuje, że
w budynku przy ul. Staszica nową siedzibę będzie miał Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Władze od wielu miesięcy
rozważały, jak poprawić warunki obsługi
jego klientów.
- Cieszę się, bo dzięki tej inwestycji
obsługa petentów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej znacznie się poprawi
– podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Obecnie MOPS mieści się w jednym
budynku razem z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego. Złe wa-

6

runki lokalowe spowodowały, że miasto
szukało rozwiązania dobrego zarówno dla
pracowników ośrodka, jak i petentów.
Złożona przez miasto oferta kupna
budynku została przyjęta i władze są
bardzo blisko podpisania aktu notarialnego. Sama lokalizacja jest dogodna dla
wszystkich mieszkańców, również tych
niepełnosprawnych. Przy biurowcu znajdują się miejsca parkingowe, a obok
przystanek, na którym zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej. Dodatkowo budynek jest wyposażony w podjazd,
który z pewnością ułatwi wejście zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak
i rodzicom z wózkami dziecięcymi.
Pierwsi klienci będą obsłużeni w no-

Nowa siedziba zapewni lepszą obsługę
klientów MOPS
wym budynku po przystosowaniu go do
potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i mieszkańców. Kupno budynku
i praw do użytkowania wieczystego gruntu będzie kosztowało miasto 1 mln złotych plus VAT.
AP
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W listopadzie zakończy się modernizacja należącego do miasta budynku przy ul. Czaplinieckiej 44d.
Dzięki pracom komfort życia 112 rodzin zdecydowanie się poprawi

Prace w „Felku” dobiegają końca
Remont wielorodzinnego budynku komunalnego, popularnie zwanego Felkiem,
powoli dobiega końca. Zakres przeprowadzonych prac jest szeroki. Zakładają
one zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które mają zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć jej straty, a tym samym
pozwolą uzyskać korzystny wpływ na
środowisko. Wykonane zostały elewacje
zewnętrzne, docieplono i pokryto dach,
a na wszystkich zaworach założono zawory termostatyczne.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizowało także cały węzeł
ciepłowniczy. W tej chwili rozpoczęto montaż wentylacji mechanicznej,
w najbliższych dniach zainstalowane
zostaną panele fotowoltaiczne, wytwarzana przez nie energia elektryczna wykorzystana będzie dla potrzeb budynku.
W oszczędzaniu światła pomoże z pewnością modernizacja oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych, w których
obecne świetlówki zastąpią oprawy typu
LED.
Modernizacja Felka obejmie także
wymianę drzwi zewnętrznych i montaż
nowych daszków nad wejściami do budynku. Do końca listopada przeprowadzone zostanie także docieplenie stropu nad
komórkami lokatorskimi oraz zostaną po-

Docieplenie zmniejszy zużycie energii w Felku
łożone w korytarzach nowe stropy z płyt
kartonowo-gipsowych.
Remont budynku ma kosztować około 3 mln 800 tys. złotych. Co warte podkreślenia, miasto z własnych pieniędzy
inwestuje tylko nieco ponad 800 tysięcy. Pozostałe środki, jakie potrzebne są
na realizację tego zadania, czyli blisko
3 miliony złotych, będą pochodzić z Unii
Europejskiej. Projekt pod nazwą „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy
ul. Czaplinieckiej 44D – Felek” realizowa-

ny jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa:
IV Gospodarka niskoemisyjna, podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków).
W sumie w budynkach komunalnych
miasto ma 658 lokali. Oprócz ,Felka to
m.in. byłe hotele robotnicze Odra i Wisła
oraz bloki 100, 100a i 100b przy ul. Czaplinieckiej. Miasto ma także mieszkania
komunalne w budynkach należących do
wspólnot mieszkaniowych.
AP

Przez internet wypełnisz ankietę, sprawdzisz czy dowód jest gotowy
Korzystasz z usług bełchatowskiego urzędu miasta? Pamiętaj, że możesz wypełnić
anonimową ankietę, w której wyrazisz
swoje oczekiwania. Znając twoją opinię, możemy doskonalić obsługę naszych
klientów oraz podnosić jakość załatwiania urzędowych spraw. Dlatego twoje
zdanie jest dla nas tak ważne.
Ankietę można wypełnić dwojako.
Tradycyjnie, na papierowym formularzu,
który można znaleźć w kilku miejscach
w magistracie – uzupełniony wrzuca się
do specjalnych skrzynek lub elektronicznie – ankieta dostępna jest na stronie
miasta: www.belchatow.pl.
To właśnie dzięki ankietom wiemy, że
mieszkańcy cieszą się, że nie wychodząc

kumentem, wystarczy wejść na stronę
www.obywatel.gov.pl i znaleźć zakładkę
„dowody osobiste”. Później trzeba wpisać
numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku – otrzymuje się go podczas
wizyty w urzędzie. Na ekranie od razu
pojawi się informacja, na jakim etapie
realizacji jest twój dokument tożsamości.
Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania. Odpowiedź
można pobrać w formacie PDF i wydruAnkiety pomogą usprawnić pracę UM
kować. Wydruk nie jest jednak dokumenz domu mogą sprawdzić, czy ich nowy do- tem urzędowym. W takim sam sposób
wód jest już gotowy do odbioru. Można to m.in. można też sprawdzić, czy gotowy
zrobić dzięki elektronicznej usłudze.
jest już nowy paszport.
AD-A
Aby sprawdzić, co dzieje się z do-
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WYDARZENIA
Bełchatowianie ponownie mogą skorzystać z pomocy Banku Żywności. Przez kilka miesięcy będą
do nich traﬁać różne produkty spożywcze. Łącznie każdy otrzyma 50 kilogramów żywności

Ponad 3 tysiące osób skorzysta z Banku Żywności
Wszystko dzięki współpracy Stowarzyszenia Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot, MOPS-u i miasta z Bankiem
Żywności w Łodzi. W efekcie do Bełchatowa przyjedzie kilka transportów z żywnością. – W listopadzie dwa, w przyszłym
roku prawdopodobnie sześć – mówi Iwona
Nowak, koordynator Zespołu ds. Pomocy
Społecznej i Zdrowia w bełchatowskim
magistracie.
Z pomocy skorzysta 3200 osób. Szacuje się, że łącznie traﬁ do nich nawet 160
ton żywności. – Oprócz podstawowych
produktów, np. cukru, mleka, makaronu
będą też puszki m.in. z mięsem, rybami.
Do tego pasztety, ser żółty, herbatniki.
Nowością jest kasza gryczana i makaron
bezglutenowy – mówi Patrycja Dulla, kierownik Zespołu ds. Statystyk, Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wszyscy dostaną
porównywalne paczki, czyli 50 kilogramów na osobę, tj. około 114 opakowań
produktów.
- Żywność pobierana i przekazywana
jest bezpłatnie. Trzeba jedynie zapłacić
za jej transport z Łodzi – koszty z tym
związane wzięło na siebie miasto. W tym
roku, za dwa transporty zapłacimy nie-

Żywność, którą otrzymają bełchatowianie, będzie różnorodna i bardzo dobrej jakości
co ponad 2300 zł – dodaje Iwona Nowak.
O sprawy związane z koordynowaniem
transportu, jego rozładunkiem i przechowywaniem produktów zadba Stowarzyszenie Monar, który wspólnie z MOPS-em
będzie też dystrybuować żywność.
– Po raz pierwszy w akcję zaangażowaliśmy się w 2015 roku. Cieszy nas, że
kolejny rok wspólnymi siłami z miastem
i MOPS-em, uda się nam wesprzeć ponad
3 tysiące mieszkańców. Dobra współpra-

ca pomiędzy nami, jak i również łódzkim
Bankiem Żywności napawa optymizmem
i pozwala wierzyć, że w przyszłości razem uda się nam zrealizować jeszcze
wiele przedsięwzięć na rzecz mieszkańców – podsumowuje Marek Popielecki
prezes bełchatowskiego Stowarzyszenia
Monar Schronisko dla Bezdomnych Osób
Markot.
AD-A

Na mapie Bełchatowa pojawiły się nowe ulice i ronda
W mieście zostały zawieszone tabliczki
z nowymi patronami ulic. Cztery ulice
zmieniły nazwy w wyniku ustawy dekomunizacyjnej. O tym, które z bełchatowskich ulic należało nazwać inaczej, zdecydował IPN. I tak ul. 19. Stycznia teraz
patronuje prezydencka para Lech i Maria
Kaczyńscy, a 9 Maja zmieniła nazwę na
Rotmistrza Witolda Pileckiego, który
w 1940 r. został dobrowolnie więźniem
obozu Auschwitz, gdzie tworzył ruch oporu, a po wojnie został aresztowany prze
władze komunistyczne i stracony. To nie
koniec zmian.
Dawna ulica Józefa Wieczorkiewicza
nazywa się teraz Konrada Leśniewskiego
,,Orlika”, członka przedwojennego Strzelca i Armii Krajowej. Nazwę Eugeniusza
Kwiatkowskiego, przedwojennego minister przemysłu i handlu, inicjatora bu-

8

dowy portu Gdynia, zyskała dotychczas
bezimienna ulica w streﬁe przemysłowej.
W mieście pojawiły się też nowe nazwy rond. To na skrzyżowaniu ulicy Czaplinieckiej i północnej obwodnicy miasta
nosi imię Apoloniusza Zawilskiego, żołnierza kampanii wrześniowej, pisarza
i historyka, a to w pasie Armii Krajowej
nazwano im. Żołnierzy Niezłomnych.
Nazwę Kazimierza Pułaskiego, jednego
z przywódców konfederacji barskiej, zyskał natomiast fragment obwodnicy północnej, biegnącej w granicach miasta.
Zmiany ulic, które nastąpiły ze względu na wymogi ustawy dekomunizacyjnej
nie powodują u mieszkańców konieczności wymiany dokumentów, ponieważ zachowują one swoją ważność.
AP

Tablice kosztowały ok 4 tys. zł

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

WYDARZENIA

w.pl

Mieszkańcy Bełchatowa uczestniczyli w Dniach Papieskich. Wydarzenia poświęcone św. Janowi
Pawłowi II, który patronuje naszemu miastu, miały miejsce od 13 do 22 października

Bełchatowianie pamiętają o św. Janie Pawle II
Dni Papieskie już od trzynastu lat łączą
mieszkańców Bełchatowa. Jak co roku
w okolicach 16 października, czyli rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,
odbywają się uroczystości upamiętniające patrona miasta. W ciągu kilku dni
mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć
w mszach świętych, apelach jasnogórskich i innych spotkaniach modlitewnych.
W tym roku obchody zbiegły się z setną
rocznicą objawień fatimskich.
Stałym punktem obchodów Dni Papieskich jest ,,Serduszko dla Jana Pawła
II”. Jak co roku dzieci z bełchatowskich
szkół przygotowały serca, którymi oplotły pomnik papieża, znajdujący się przy
kościele pw. Narodzenia NMP przy ulicy
Kościuszki. Jednym z wydarzeń, które
w kościele farnym zgromadziło wielu bełchatowian, było misterium „Totus tuus
– Nadzieja”. W trakcie koncertu członkowie zespołu The Wellness Sound nie tylko
śpiewali, ale także recytowali wiersze
Karola Wojtyły.
Podczas Dni Papieskich została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny i ludzi pracy, a mieszkańcy złożyli
kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Główne obchody miały miejsce
w niedzielę, 22 października, kiedy to
w kościele przy ul. Kościuszki została odprawiona msza św. w intencji bełchatowian przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, której przewodniczył o. Leon Knabit. Tego dnia odbył się także kiermasz
kremówek papieskich, na co najbardziej
czekali najmłodsi mieszkańcy miasta.
Warto przypomnieć, że św. Jan Paweł II jest nie tylko patronem Bełchatowa (od października 2012 roku), ale
także jego Honorowym Obywatelem.
Ślady papieża można odnaleźć w całym mieście, od szpitala miejskiego zaczynając. Nie sposób nie wspomnieć
o pomniku i oratorium przy kościele
pw. Narodzenia NMP czy skwerze u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego. Śladów św. Jana Pawła II w Bełchatowie jest
znacznie więcej, także w prywatnych
kolekcjach. Coroczne Dni Papieskie udowadniają, że największy z nich papież
odcisnął w sercach bełchatowian.
AP

Jak co roku dzieci otaczają sercami patrona miasta

Kiermasz kremówek to stały punkt Dni Papieskich

Władze miasta oraz bełchatowianie złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II
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MIEJSKA MIGAWKA

Sztuka wyszła na bełchatowskie ulice, wiele wydarzeń miało miejsce nie w zamkniętych ośrodkach kultury,
a może przede wszystkim, mieszkańcy

Festiwal Sztuki Jabłka to nowe spojrzenie na miasto, zw
Koncerty, wystawy, performance i happeningi – Festiwal Sztuki Jabłka sprawił, że
przez cztery dni, od 6 do 10 października,
Bełchatów żył sztuką. Ideą festiwalu jest
przede wszystkim docenienie i wypromowanie lokalnej działalności artystycznej.
Festiwal Sztuki Jabłka był doskonałą
okazją do promowania lokalnych artystów. Główne idee festiwalu to różnorodność, oryginalność i nowoczesność, które
były realizowane przez szereg zespołów,
grup i stowarzyszeń znanych nie tylko
w Bełchatowie, ale również w innych częściach Polski. Festiwalowe wydarzenia
pozwoliły bełchatowianom poznać różne dziedziny sztuki, a przede wszystkim
spojrzeć na miasto przez pryzmat sztuki
i wrażliwości artystów, głównie lokalnych.
Sztuka była obecna wszędzie. Nie tylko w miejskich placówkach kulturalnych
(MCK, biblioteka czy muzeum), ale także
w klubach muzycznych czy restauracjach
- w tych ostatnich kucharze przygotowali
specjalne menu z jabłkiem w roli głównej. Mieszkańcy mogli wybierać spośród
licznych propozycji i każdy znalazł coś
dla siebie.
Ważną częścią festiwalu były koncerty. Krzysztof Zalewski, Tom James i Dzikie Jabłka – to tylko niektórzy wykonawcy,
którzy zagrali na Festiwalu Sztuki Jabłka. Artyści gościli w muzeum, bibliotece,
Miejskim Centrum Kultury, w bełchatowskich klubach i pubach. Koncerty to nie
wszystko, wiele działań – happeningów,
performance – działo się w otwartej przestrzeni, jak choćby wieszanie jabłek na
placu Narutowicza czy szukanie połówek
ceramicznych owoców w całym mieście.
W Bełchatowie zagościł też street art.
Jednym z wydarzeń było malowanie muralu w centrum miasta.
Sporym zainteresowaniem bełchatowian cieszyły się wystawy. Jedną z ciekawszych festiwalowych propozycji okazał się projekt „PrintCard special autumn
edition: apple”, do udziału w którym
zaproszeni zostali artyści z całego świata.
Bełchatowianie, którym bliskie są różne
formy animacji mieli okazję obejrzeć
pokaz prac studentów z Zakładu Plastyki
Intermedialnej UMK w Toruniu i Wydziału
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Publiczność porw

Festiwal rozpoczął się w urzędzie miasta

Biuro Tłumaczeń zagrało w muzeum
Animacji UA w Poznaniu.
Festiwal Sztuki Jabłka gościł w Bełchatowie po raz pierwszy, ale jak zapewniają sami mieszkańcy, była to niespodzianka, która wywarła na nich duże
wrażenie. - Takich wydarzeń w mieście
brakowało. Nawet nie wiedziałam, że
w Bełchatowie działa tylu fantastycznych
artystów. To bardzo ciekawa inicjatywa
i już nie mogę doczekać się kolejnej edycji - zdradziła pani Zoﬁa.
Przypomnijmy, że honorowy patronat
nad wydarzeniem objęła m.in. Akademia
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, wojewoda łódzki i marszałek województwa łódzkiego.
AP

Podczas happeningu w centrum miasta całe rodziny w

Patyczak z nutą punk rocka na FSJ

Seniorzy

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

MIEJSKA MIGAWKA

w.pl

ultury, ale właśnie na zewnątrz. W happeningi i performance zaangażowani byli nie tylko artyści, ale także,

, związanych z nim twórców i lokalną kulturę

ość porwał Krzysztof Zalewski

dziny wieszały jabłka

Bełchatowianie prezentowali swoją twórczość

Printcard - jabłko na kartkach z całego świata

Potężną dawkę folku dostarczyły publiczności Dzikie Jabłka

Dziękujemy partnerom festiwalu

eniorzy i PEC otulili włóczką centrum
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EDUKACJA
Studenci Uniwersytetu Pierwszego Wieku będą w tym roku studiować ﬁlologię polską z dziennikarstwem oraz historię

Młodzi studenci ślubowali i zaczęli zajęcia
Indeksy odebrało ponad 30 studentów
pierwszego roku Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Dołączyli do dzieci, które
rozpoczęły drugi rok zajęć. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 10
października w Miejskim Centrum Kultury. W programie jest ﬁlologia polska
z dziennikarstwem i historia.
- Chcemy połączyć naukę z rozwijaniem
pasji, ale także z dobrą zabawą, przekazać nie tylko wiedzę historyczną, czy
z zakresu ﬁlologii polskiej oraz dziennikarstwa, ale także zasady funkcjonowania wyższych uczelni – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Zajęcia poprowadzą nauczyciele
akademiccy z ﬁlii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb.,
członkowie Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego, a także pracownicy bełchatowskiej biblioteki i Muzeum Regionalnego. Uniwersytet Pierwszego Wieku to
pierwsza tego typu „uczelnia” w Bełchatowie. Powstała dzięki współpracy, którą
prezydent Mariola Czechowska nawiązała
z piotrkowską uczelnią i bractwem.
- Współpraca między ﬁlią UJK
w Piotrkowie a bełchatowskim Urzędem
Miasta jest wzorcowa – mówi Jacek Bonarek, dziekan Wydziału Filologiczno-Hi-

Studenci odberali swoje pierwsze indeksy i poznali bełchatowską bajkę o Franku
storycznego ﬁlii UJK w Piotrkowie Tryb.
i prezes Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego. Jak podkreśla, studia mają
pokazać, że historia nie ogranicza się do
wkuwania dat czy nazwisk panujących,
ale jest krynicą wiedzy, z której czerpiemy i budujemy teraźniejszość. - Druga
ważna sprawa to pokazanie, że można
mieć różne poglądy na tę samą sprawę

i dyskutować, ale mądrze – dodaje dziekan.
Inauguracja wyglądała jak na prawdziwej uczelni. Było ślubowanie, wręczenie indeksów i hymn ,,Gaudeamus Igitur”.
Studenci dostali od prezydent Marioli
Czechowskiej edukacyjną bajkę o Franku, wydaną przez urząd miasta. W części
artystycznej wystąpiła grupa Ye!denaście.
Al

Franek podpowie dzieciom, jak segregować śmieci
,,Jak mały Franek dbał o Bełchatów” to
bajka, która ma pomóc najmłodszym nie
tylko poznać historię naszego miasta, ale
także lepiej zrozumieć zasady segregacji
śmieci. Już niebawem książeczka traﬁ do
najmłodszych uczniów bełchatowskich
szkół podstawowych.
Książka opowiada o małym Franku,
któremu czytelnik towarzyszy na spacerze ulicami miasta poznając, niejako przy
okazji, najważniejsze zabytki, miejsca
i obiekty kulturalno-sportowe Bełchatowa, a przede wszystkim zasady segregacji odpadów. Główną ideą towarzyszącą
powstaniu bajki było promowanie ekologicznego stylu życia i podanie jego zasad w sposób jak najbardziej przystępny.
Autorem książki jest Jarosław Siek, który dotychczas napisał ponad 40 bajek
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Do dzieci traﬁ tysiąc książek o Franku
o tematyce regionalnej. - Franciszek Rychłowski to jeden z założycieli Bełchatowa, to właśnie dzięki niemu niewielka osada uzyskała prawa miejskie. Nasz
bohater, Franek, także dba o Bełchatów,
stara się nauczyć mieszkańców proekologicznych zachowań - podkreśla Jarosław Siek.

- Głównym motywem książki jest miasto i
jego historia. To właśnie wspólna historia
stanowi fundament, na którym wzniesiony jest gmach naszej świadomości lokalnej - wyjaśnia Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Bajka o małym Franiu powstała
na zlecenie Zespołu ds. Zarządzania
Gospodarką
Odpadami
Komunalnymi. – Chcemy uczyć, jak postępować
z odpadami, aby nasze miasto było czyste
i przyjazne, aby nie powstawały w nim
tzw. dzikie wysypiska śmieci - mówi Mariola Robaszek-Zając, koordynator Zespołu. - Żeby zacząć dbać o środowisko nie
trzeba wielkich działań, wystarczą małe
kroki, jak choćby segregacja odpadów.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Czterdziestu dziewięciu pedagogów i innych pracowników oświaty zostało nagrodzonych z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala odbyła się w piątek, 13 października, w MCK

Najlepsi nauczyciele docenieni przez miasto
Prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej uhonorowała nauczycieli
i dyrektorów miejskich placówek edukacyjnych. - Dziękuję za Państwa codzienną pracę, wkład i zaangażowanie,
dzięki któremu bełchatowscy uczniowie
otrzymują cenną wiedzę i umiejętności
niezbędne w dorosłym życiu. Jestem
wdzięczna wszystkim dyrektorom i pracownikom szkół za sprawne wprowadzenie
reformy w naszym mieście oraz za wzorową współpracę z kuratorium oświaty.
W uroczystości wziął także udział dyrektor piotrkowskiej delegatury łódzkiego Kuratorium Oświaty, Tomasz Trzaskacz,
który podkreślał, że sposób przeprowadzenia w Bełchatowie reformy oświaty
zasługuje na wyróżnienie i zadeklarował chęć dalszej, owocnej współpracy
z miejskimi placówkami edukacyjnymi.
Nagrody w wysokości 2,5 tys. złotych
otrzymało dziewiętnastu nauczycieli
szkół podstawowych, dziesięciu z dotychczasowych gimnazjów, ośmiu pedagogów uczących w przedszkolach samorządowych i dwóch z liceum. Poza tym
nagrodzeni zostali dyrektorzy czterech
podstawówek, czterech dotychczasowych gimnazjów i dwóch przedszkoli.
Święto nauczycieli było także okazją do przyznania nagród łódzkiego Kuratorium Oświaty dwóm bełchatowskim
pedagogom oraz odznaczenia dwójki
kolejnych Medalami Komisji Edukacji Na-

Prezydent Mariola Czechowska wyróżniła najlepszych nauczycieli
rodowej. Jednym z wyróżnionych został
Radosław Herudziński, nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, który otrzymał
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za,
jak czytamy w liście gratulacyjnym, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
Ponadto podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej jedenastu pedagogów,
którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego, złożyło uroczyste ślubowanie na ręce dyrektora Trzaskacza.
Podczas gali dla wszystkich nauczycie-

li wystąpił zespół Dziubek Band, który na
trąbkach, puzonach i saksofonach z towarzyszeniem gitary i perkusji zagrał największe przeboje muzyki rozrywkowej.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę
powstania w 1773 r. Komisji Edukacji
Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r.,
w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia
Nauczyciela.
AP

Ogrodolandia.pl

Haiku Studio

Łazienka bez barier

5% zniżki na wszystkie meble ogrodowe, architekturę ogrodową oraz akcesoria na taras.
ul. Jerzego z Dąbrowy 5a
77 – 300 Człuchów, tel. 509 088 094
Strona: www.ogrodolandia.pl

Dla posiadaczy kart 10% zniżki na wszystkie usługi.

3% rabatu na wanny z drzwiami;10% na siedzisko wannowe;15% na siedziska wannowe przy zakupie wanny z drzwiami. Ul. Pomorska 563, 92-735 Łódź tel. 609 382 635,
www.lazienkabezbarier.com.pl

Strona: www.haiku.com.pl
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Druga edycja programu edukacji ekologicznej ,,Skąd si
Skd się bierze woda w kranie? Na to oraz
inne pytania odpowiada Spółka WOD-KAN
w realizowanym od dwóch lat autorskim
projekcie edukacyjnym pn.: „WODA –
NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI,
ZWIERZĄT I ROŚLIN”.
Program pokazuje drogę wody od
chwili pobrania z ujęcia, poprzez uzdatnianie, wykorzystanie, powstanie ścieku,
oczyszczenie, aż do momentu ponownego wprowadzenia jako czystej wody do
środowiska. Woda jest jednym z najczęściej występujących bogactw naturalnych
na Ziemi. Jest składnikiem niezbędnym
do życia zarówno ludzi, jak i zwierząt
i roślin. Jeśli dojdzie do jej całkowitego
skażenia, życie na Ziemi wyginie.
Adresatami realizowanego projektu
są uczniowie szkół podstawowych i wychowankowie przedszkoli działających na
terenie miasta Bełchatowa wieku 3-11
lat wraz z rodzicami/opiekunami. Docelowa liczba uczestników wynosi około
2000 osób w skali roku.
Celem projektu jest wspieranie i rozwijanie wszelakich form edukacji ekologicznej adresowanej do docelowej grupy,
krzewienie świadomości i kultury ekologicznej. Realizacja projektu pozwoli jego
uczestnikom na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w przyrodzie oraz zrozumienie doniosłości człowieka w doskonaleniu
środowiska.
Rok 2016 - w ramach Projektu, zrealizowane były cztery bloki:
I. Ścieżki dydaktyczne:
1. Na terenie Ujęcia Wody Mszaki,
Patronat honorowy

gdzie jest przedstawiany proces uzdatniania wody od ujęcia jej ze studni głębinowych aż do przekazania jej mieszkańcom miasta za pomocą sieci wodociągowej.
2. Na terenie Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków, gdzie jest przedstawiany proces
oczyszczania ścieków od przyjęcia ich za
pomocą kolektorów i wozów asenizacyjnych z terenu powiatu bełchatowskiego,
aż do odprowadzenia wody do rzeki Rakówki. Obie ścieżki składają się w jedną
całość, która stanowi ilustrację zrównoważonego korzystania ze środowiska naturalnego oraz racjonalnego korzystania
Partnerzy projektu

z ograniczonego zasobu, jakim jest woda.
II. „Dni wody” – zajęcia przeprowadzane w szkołach, przedszkolach gdzie
uczestnicy mają możliwość obserwacji
doświadczeń z wodą, przeprowadzonych
przez pracowników laboratorium oraz
samodzielnego wykonywania prostych
zadań, a następnie wyciągania wniosków
i rozwiązywanie zagadek ekologicznych.
W placówkach zostały przeprowadzone
pogadanki oraz zaprezentowane scenki
o znaczeniu wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Uczestnicy projektu mieli
okazję utrwalenia wiadomości na temat
obiegu wody w przyrodzie. Dzieci poProjekt doﬁnansowany ze środków

Bełchatów

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej

44 733 51 01

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66

Punkt Obsługi Klienta 44 733 51 16
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
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Urząd Stanu Cywilnego

44 733 52 96, 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
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 52 34

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 69

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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31
Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45
Działalność gospodarcza 44 733 51 60,

44 733 51 89

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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d się bierze woda w kranie?” rozpoczęta

przez zabawę poszerzały swoją wiedzę
na temat wody oraz uświadamiały sobie
jak ważna jest ona w życiu człowieka.
III. Konkurs fotograﬁczny – konkurs
skierowany był do zainteresowanych miłośników fotograﬁi. Jego celem było ukazanie zjawisk przy występowaniu których
swój udział ma woda.
IV. Film edukacyjny – projekcja ﬁlmu
miała za zadanie przedstawienie wody
jako głównego źródła życia. Zaproszenie
na ﬁlm otrzymały dzieci uczestniczące
w realizacji niniejszego projektu ekologicznego wraz z rodzicami. W roku 2016
w naszym Projekcie udział wzięło ponad
1500 uczestników - począwszy od przedszkolaków, poprzez młodzież, aż po seniorów.
ROK 2017 - Spółka WOD.–KAN. rozpoczyna kolejną edycję programu. Drugi rok z rzędu zapraszamy do współ-

pracy wychowanków bełchatowskich
przedszkoli i uczniów szkół.
W roku 2017 pojawiła się szansa na
uzyskanie wsparcia ﬁnansowego, i tak
pracownicy Spółki przygotowali wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na realizację projektu edukacyjnego. Po
pozytywnej ocenie formalno - prawnej
oraz merytorycznej otrzymaliśmy informacje o uzyskaniu doﬁnansowania na poziomie prawie 90% wartości zadania.
Dotychczas realizowane formy edukacji tj. wizytacje Oczyszczalni Ścieków
oraz Ujęcia Wody, lekcje pokazowe naszych laborantek w placówkach oświatowych zostały w tym roku szczególnie
uatrakcyjnione.
Tegoroczną edycję projektu wzbogacamy o wydanie dwóch kolorowych komiksów, pt. „Skąd się bierze woda w kra-

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,

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 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta
44 733 52 62

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06
Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41
Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

44 733 52 46

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52
Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska 44 733 51 80
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

nie?” oraz „Zamieniamy ścieki w czystą
wodę” (w nakładzie po 1500 szt. każdy).
Dodatkowo przygotowaliśmy film
edukacyjny odnoszący się bezpośrednio
do specyﬁki i złożoności procesów umożliwiających produkcję wody do spożycia
oraz technologię oczyszczania ścieków,
który to uczestnicy projektu otrzymają
na płytach DVD (nakład 500 szt.)
Dopełnieniem całości jest zaproszenie dzieci wraz z opiekunami na jesienne
spotkania z ﬁlmem – oczywiście z wodą
w roli głównej.
- Wszystkie działania, jakie podejmuje dla naszych przedszkolaków Spółka
WOD.-KAN. mają ogromne znaczenie,
w prowadzonym przez nauczycieli przedszkola procesie edukacji, gdyż przyczyniają się one do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko
w przedszkolu, ale i w domu - mówi Małgorzata Brzostowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie. - Nasze przedszkolaki bardzo
chętnie, z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem korzystają z nowatorskich
form edukacji, a szczególnie tej terenowej. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i otwarci na dalsze, równie ciekawe
projekty.
WOD.-KAN.

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71
Uzależnienia 44 733 52 70
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
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Przygarnij zwierzaka

www.schronisko.sanikom.pl

We wrześniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją
magistrali na odcinku ok. 400 m w okolicach Grocholic. Roboty
będą trwały do końca października

Modernizacja magistrali
ciepłowniczej
Zorro ma dopiero rok. Jest przyjazny,
kontaktowy i spokojny wobec ludzi.
Bez problemu dogaduje się także
z innymi psami. Umie chodzić na
smyczy. W schronisku jest od sierpnia.

Na adopcję czekają trzymiesięczne
kocice i kocurki. Każde z nich potraﬁ
już korzystać z kuwety. Uwielbiają
przebywać z ludźmi, a także bawić
się z innymi kotami i psami.
Adopcja zwierzaka z bełchatowskiego Schroniska dla Zwierząt wiąże się
z podpisaniem umowy adopcyjnej.
Zwierzę ma: czip, książeczkę zdrowia, pakiet szczepień.

Realizacja prac modernizacyjnych polega
m.in. na usunięciu starych powłok malarskich, zabezpieczeniu antykorozyjnym
rurociągu oraz elementów stalowych
i betonowych podpór, wymianie starej
zdegradowanej izolacji na nowoczesną
z wełny skalnej oraz pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej. Istotnym celem inwestycji jest również obniżenie strat na przesyle ciepła.
Wykonawcą prac modernizacyjnych
jest ﬁrma MAGWENT Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Dobra organizacja robót
pozwoliła uniknąć utrudnień na newralgicznym dla komunikacji odcinku drogi
pomiędzy Grocholicami a elektrownią
i kopalnią.
Prace związane są z realizacją projektu „Budowa i przebudowa systemu
ciepłowniczego w Bełchatowie”, na którego realizację spółka otrzymała doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej
w wysokości ponad 10 milionów zł. Zadanie realizowane jest ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
PEC

Zamieszkaj w bloku BTBS przy ulicy Chmielowskiego
Nowy blok przy ul. św. Alberta Chmielowskiego chce wybudować Bełchatowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
tuż obok dwóch już zamieszkałych budynków BTBS. Będzie w nim mogło zamieszkać 39 rodzin – bo tyle ma być mieszkań
o różnej wielkości. Wszystkie z balkonami
i w stanie gotowym do zamieszkania –
w pokojach ułożone będą panele podłogowe, łazienki zostaną wyposażone w armaturę sanitarną, glazurę i terakotę.
Do BTBS zgłosiło już blisko 60 osób,
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które chciałby zamieszkać na osiedlu
Olsztyńskim. To właśnie od zainteresowania przyszłych najemców miejska spółka
uzależnia budowę. Bełchatowianie, którzy chcieliby skorzystać z oferty mogą
się jeszcze zgłaszać. Spółka przyjmuje
deklaracje do końca października. Szczegóły na www.belchatowskietbs.pl, można
je także uzyskać w siedzibie BTBS przy ul.
Fabrycznej 1/1ha.
BTBS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

KULTURA

w.pl

Bełchatowscy twórcy przypomną popularne piosenki znanych artystów, którzy odeszli. Usłyszymy
m.in. utwory Czesława Niemena, Anny German, Edith Piaf i Joe Cockera

Zabierz się w zaduszkową podróż z piosenką
Zapowiada się niezapomniana uczta z muzyką na żywo. 5 listopada w Gigantach Mocy wystąpi kilkunastu lokalnych artystów. Będzie im towarzyszyć zespół Beat z sekcją dętą. Początek koncertu o godz. 17, wstęp wolny.
To właśnie w ich aranżacjach usłyszmy znane utwory
z repertuaru nieżyjących już artystów. Koncert „Zaduszkowa
podróż z piosenką” będzie okazją, aby przypomnieć sobie
gwiazdy polskiej estrady, m.in. Annę Jantar, Irenę Jarocką,
Marka Grechutę czy Andrzeja Zauchę. Będą też piosenki zagranicznych artystów takich, jak: Whitney Houston, Michael
Jackson, Aretha Franklin oraz Elvis Presley i Frank Sinatra.
Muzyczne spotkanie będzie doskonałym pretekstem do
zadumy i przywołania w pamięci bliskich, których nie ma już
między nami. „Zaduszkowa podróż z piosenką” to trzeci tego
typu recital bełchatowskich artystów. W poprzednich latach
odbyły się podobne koncerty, których pomysłodawcami są
Ewa i Ireneusz Kępowie.
Listopadowe wydarzenie to jedno z wielu, jakie organizowane jest w ramach grantu, na realizację którego paraﬁa
Wszystkich Świętych z Grocholic otrzymała doﬁnansowanie
z magistratu. Oprócz „Zaduszkowej podróży z piosenką” był
też m.in. „Koncert pod lipą” z udziałem bełchatowskich artystów z zespołem Duo Espresso na czele oraz montaż słowno-muzyczny poświęcony wydarzeniom wrześniowym. Jeszcze
w tym roku paraﬁa zaprosi mieszkańców na „Kolędowanie
u Wszystkich Świętych”.
AD-A

Zaduszkowy koncert to dobra okazja, aby usłyszeć wielu
bełchatowskich artystów

Premiera spektaklu „Leśmian” w wykonaniu grupy BAT-PKP zakończy XXIII Jesienne Spotkania
Teatralne z BAT-em. Gospodarzy wydarzenia zobaczymy na scenie 3 listopada

Teatralna uczta dobiega końca. Przed nami ostatnie spektakle
Kilkanaście znakomitych spektakli odbyło
się w ramach tegorocznych Jesiennych
Spotkań Teatralnych. Miejskie Centrum
Kultury i grupa BAT już po raz XXIII byli
gospodarzami jednego z największych teatralnych wydarzeń w regionie. Chętnych,
aby obejrzeć aktorskie występy, nie brakowało.
Bełchatów gościł m.in. artystów z Teatru Narodowego z Łodzi, którzy pokazali
„Impro Atak – miniatury teatralne”, czyli
widowisko całkowicie oparte na improwizacji. Później z wspólnie z grupą warsztatową z MCK zaprezentowali „Impro
Inicjację”. Były też pokazy w ramach 40.
Łódzkich Spotkań Teatralnych, czyli spektakl „Łópta” oraz premiera z Eweliną

BAT - Scena Dorosłych, fot. MCK
Ciszewską i Michałem Ratajskim, którym
towarzyszyła muzyka na żywo. Prezentował się „Teatr ponad podziałami” oraz
Teatr MER ze spektaklem „Mały Książe”.
Nie zabrakło występów bełchatowskich aktorów. BAT-PKP pokazał „Próby”,

”Ony”, BAT–Scena Dorosłych „Przyj dziewczę, przyj”, zaś BAT–Pod Tekst „Warszawski sen”. Spotkania teatralne zakończy
premiera spektaklu „Leśmian”. BAT-PKP
zobaczymy na scenie MCK Giganty Mocy
3 listopada. Początek o godz. 18, wstęp
wolny.
Bełchatowskie święto teatru dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że zabraknie różnorodnych spektakli. Wręcz
przeciwnie – już 4 listopada zapraszamy
na „Archipelag” Teatru Tańca Caro, zaś
24 listopada na „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw”, w którym zobaczymy
m.in. Paulinę Holtz i Jacka Rozenka.
AD-A
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SPORT
Już po raz 21. ulicami miasta pobiegną uczestnicy „Bełchatowskiej Piętnastki”. Aby pomóc zawodnikom w uzyskaniu jak najlepszych czasów, MCS szuka pacemakerów

„Zając” pomoże biegaczom na Piętnastce
Wśród zawodników zgłaszających się do
jednego z najstarszych biegów w regionie, czyli Bełchatowskiej Piętnastki, często są osoby, które start traktują jako
okazję do uzyskania wymarzonego czasu,
tzw. „życiówki”. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu pełnią biegacze zwani pacemakerami, „zającami” lub „balonikami”.
– Rola „zająca” wbrew pozorom nie jest
łatwa, ponieważ taki biegacz musi mieć
doświadczenie na długich dystansach,
a do tego je przebiec w określonym wcześniej czasie i tempie. Do tego może się
okazać, że poza skupianiem się na sobie,
przyjdzie im podać pomocną dłoń oraz
motywować do dalszego wysiłku – wyjaśnia Artur Morawiec, prezes Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego.
Rasowy pacemaker musi przede
wszystkim być wytrenowany, powinien
trzymać jednostajne tempo i rytm biegu, a przede wszystkim dobrze znać trasę, czyli wiedzieć, w których miejscach
tempo może spaść, a w których można je
będzie podkręcić. – Dobrze byłoby gdyby
pacemaker biegł już wcześniej w Piętnastce, ponieważ wiedza o trasie, o jej proﬁlu czy nawet o rozmieszczeniu punktów
nawadniających jest niezwykle cenna.
Jestem przekonany, że za pomoc w osiągnięciu „życiówki” taki „zajączek” usłyszy wiele
miłych słów – przekonuje Morawiec.
Organizatorzy Bełchatowskiej Piętnastki poszukują „zająców” na pięć cza-

Na starcie Piętnastki może stanąć nawet 1500 biegaczy
sów – 1:05:00, 1:10:00, 1:15:00, 1:20:00, cie biegu głównego może stanąć nawet
1:25:00. Zgłoszenia można przesyłać do 1500 śmiałków. Bieg, który odbędzie się
12 listopada na adres e-mailowy piętnast- 19 listopada, po raz kolejny prowadzić
ka@mcs.belchatow.pl.
będzie ulicami naszego miasta, m.in.
Wybrani pacemakerzy zostaną zwol- Dąbrowskiego, Czyżewskiego, Sienkiewinieni z opłaty startowej, będą mieć specza, Staszica, Okrzei. Start i meta zlokacjalne koszulki techniczne oraz balony
lizowane będą przy hali „Energia”, gdzie
napełnione helem z zapisanymi czasami,
mieścić
się będzie Biuro Zawodów. Tradyna jakie poprowadzą zawodników.
cyjnie
już
głównemu dystansowi – 15 km
Przypomnijmy, że pierwszy bieg Beł–
towarzyszyć
będzie bieg rekreacyjny na
chatowskiej Piętnastki odbył się w 1984
roku. Trwają zapisy do tegorocznej edy- 5 km.
AP
cji, organizatorzy przewidują, że na star-

Zdobądź stypendium sportowe. Wnioski do 6 listopada
Na uzdolnionych sportowców czekają miejskie stypendia. O wsparcie mogą ubiegać się bełchatowianie
czynnie uprawiający dyscyplinę ujętą w wykazie „Systemu sportów młodzieżowych” prowadzonych przez ministerstwo sportu oraz uczestniczyć
w zawodach rangi mistrzowskiej.
Zdaniem wiceprezydenta Bełchatowa, Łukasza Politańskiego, należy
doceniać młodych, uzdolnionych sportowców, bo praca, którą wkładają w
każdy, nawet najmniejszy sukces, jest
ogromna. - Taką postawę należy nagradzać, każdego roku kilkanaście osób wy-
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różniamy stypendium Miasta Bełchatowa.
To forma uznania dla ich talentu, a także podziękowanie za promocję miasta
w kraju, na arenie europejskiej i światowej.
Wnioski o stypendium sportowe należy złożyć do 6 listopada br. w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15, nr tel.
44 733 51 01.
Istnieje także możliwość ubiegania
się o nagrodę sportową. W tym przypadku wniosek można złożyć w dowolnym
terminie.
AP

Młodzi i zdolni sportowcy są dumą miasta

www. Bełchat
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Historycy chcą znaleźć fragmenty niemieckiego samolotu bojowego, który na początku kampanii
wrześniowej został zestrzelony w okolicach Osin, w gm. Szczerców

„Przerwany lot” niemieckiego bombowca

Dyrektor muzeum bada szczątki maszyny

Część przechowywanych w domach elementów samolotu jest już w muzeum

Przez 78 lat historia zestrzelonego niemieckiego bombowca wydawała się być
zapomnianą. Przetrwała we wspomnieniach mieszkańców wsi oraz w meldunkach i spisanych po wojnie relacjach
żołnierzy. Teraz ma ona szansę zostać
wyjaśniona, bo wersji wydarzeń z 1939
roku jest kilka. Bełchatowskie Muzeum
Regionalne zamierza przeprowadzić
prace archeologiczne w miejscu upadku
w ramach projektu „Przerwany lot”. Aby
móc rozpocząć wykopaliska, potrzebna
jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
O historii strąconego niemieckiego
bombowca przez 78 lat niewiele się mówiło. Przetrwała w spisywanych po wojnie relacjach żołnierzy oraz w meldunkach - to właśnie dzięki tym szczątkowym
relacjom udało się odtworzyć okoliczności, w jakich bombowiec znalazł się niedaleko Osin.
Wszystko zaczęło się w niedzielne popołudnie, 3 września 1939 roku.
Wtedy w okolicach Szczercowa przelatywały wracające z zadania bojowego dwa niemieckie bombowce Heinkel
45 wersja D. Nad Osinami dogoniły je
polskie jednostki, a jedna zaatakowała

nieprzyjacielską maszynę z góry. Niemiecki samolot zaczął się palić i spadł na
ziemię. Wcześniej jeden z pilotujących
maszynę wyskoczył, ale nie otworzył
mu się spadochron i zginął na miejscu.
Drugi...i tu zaczynają się wątpliwości.
Według jednej z relacji, z samolotu próbowało wyskoczyć dwóch lotników, ale
spadochrony otworzyły się zbyt nisko.
Ostatecznie zginęli obaj członkowie załogi – obserwator porucznik Gerhard Radt
i pilot szeregowy Helmut Franke. Płonący wrak wbił się w ziemię w pobliżu wsi
Osiny. Gdy kilkadziesiąt godzin później
na tym terenie rządzili już Niemcy, nakazali sprzątnąć wrak, pochowano także
obu lotników.
Zupełnie inny obraz wyłania się z kolejnej relacji, załogi drugiej z niemieckich maszyn. Zgodnie z nią, zginął tylko
pilot, natomiast obserwator uratował się
na spadochronie, a potem zestrzelił jeden
z polskich bombowców. Niektórzy świadkowie relacjonują, że jeden polski samolot odleciał, a drugi został przez Niemców zmuszony do przymusowego lądowania. I tu powstaje pytanie: co naprawdę
wydarzyło się nad Osinami na początku

września?
Odpowiedź poznamy po planowanych
przez bełchatowskie muzeum pracach
archeologicznych. Dyrektor placówki
w czasie wakacji spędził dwa dni wśród
mieszkańców, którzy składali relacje
i przynosili fragmenty samolotu. - Mamy
fragment rury wydechowej i poszycia aluminiowego z nitami oraz prawdopodobnie obiektyw aparatu. Wszystko zostało
wyorane na polu jednego z miejscowych
rolników – relacjonuje dyrektor Muzeum
Regionalnego, Marek Tokarek. Teraz placówka czeka na zgodę Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie wykopalisk. - Rozpoczynamy projekt „Przerwany lot”, chcemy zdobyć jak
największą liczbę informacji o tym zdarzeniu, które dobitnie pokazuje, że walki
o Polskę toczyły się w każdym miejscu
naszego kraju, w najmniejszym jego zakątku. Warto o tym pamiętać szczególnie
w okolicach 11 listopada, kiedy świętujemy nie tylko odzyskanie przez Polskę
niepodległości, ale także wspominamy
tych, którzy za wolność zapłacili najwyższą cenę - dodaje dyrektor.
AP
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