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Ludzie z energią pokażą
przedmioty z duszą
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Wystartowała Bechatowska Triada Biegowa. Otworzył ją bieg Tropem Wilczym, w którym uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Wystartowało w nim 172 sportowców, którzy do wyboru mieli dwa dystanse: jeden – na 1963 m, drugi – 5 km
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Mariola Czechowska.

Dla miłośników malarstwa akrylowego
w duchu impresjonistycznym miejska
biblioteka przygotowała wystawę prac
uczniów II LO w
Bełchatowie. Przepełnione kolorem pejzaże oglądać można
od 1 do 30 kwietnia w budynku przy ul.
Kościuszki 9.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy
Zapraszam do oglądania wyjątkowej wystawy, którą zatytułowaliśmy „Ludzie z energią.
Przedmioty z duszą”. To pierwsze tego typu wydarzenie w Bełchatowie, a prawdopodobnie również w regionie. Pokażemy przedmioty, jakich na co dzień używamy do wystroju
naszych mieszkań czy domów. Będą one jednak niepowtarzalne i oryginalne. Stworzone
bowiem przez dziewięciu bełchatowskich oraz lokalnych przedsiębiorców, których jednocześnie można nazwać rzemieślinikami i artystami. Meble, firany, lampy, rzeczy ceramiczne i ze szkła – to tylko część przedmiotów, jakie będzie można zobaczyć na wystawie.
Po raz kolejny stawiam na promocję lokalnych przedsiębiorców. Zależy mi bowiem, aby jak najwięcej osób poznało
ofertę naszych młodych, bełchatowskich marek. Cieszę się, że tak wielu z nich odpowiedziało na moje zaproszenie
i wspólnie mogliśmy przygotować tę wyjątkową wystawę. Zapraszam więc Państwa do Gigantów Mocy, gdzie już od
7 kwietnia będzie można podziwiać ludzi z energią i ich przedmioty z duszą.

Grunt to własność – skorzystaj z bonifikaty
Bełchatowianie mogą przekształcić swoją nieruchomość i zaoszczędzić nawet
kilkaset złotych. Do końca roku można
skorzystać z 60-procentowej bonifikaty.
Przekształcenie użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność nastąpiło z mocy
prawa i jest ono odpłatne. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca
marca) współużytkownicy wieczyści będą
płacić tzw. opłatę przekształceniową. Jej
wysokość jest równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Właściciele
mieszkań i domów na takim przekształceniu użytkowania wieczystego mogą dużo
zyskać, m.in. dzięki bonifikacie.
Jak wyliczyć bonifikatę? Dawną opłatę
za użytkowanie wieczyste należy pomnożyć przez 20 i przez 0,4. Dla przykładu:
jeśli dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania za mieszkanie w bloku wynosiła
50 zł, wówczas przez 20 lat użytkownik
zapłaci 1000 zł. Przy wpłacie jednorazowej – na rzecz miasta Bełchatowa zapłaci
jedynie 400 zł.
Najpóźniej do końca 2019 roku na

W Bełchatowie nieprzekształconych zostało 70 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 35 budynków wielorodzinnych
adres, który współużytkownicy wieczyści
wskazali w ewidencji gruntów i budynków,
wysłane zostaną stosowne zaświadczenia.
Identyczne zaświadczenie urzędnicy wyślą
w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu
do odpowiedniego sądu rejonowego.
Osoby, które chcą skorzystać z bonifi-

katy, już teraz mogą wpłacać jednorazową
opłatę uwłaszczeniową w kasie Urzędu
Miasta przy ul. Kościuszki 1 lub na konto
bankowe magistratu. Więcej informacji
udzielają pracownicy Wydziału Geodezji
i Architektury pod nr tel. 44 733 51 78.
AP
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Kierowcy na osiedlu Dolnośląskim zyskają kolejne miejsca parkingowe. W okolicach bloków 213 i 214 miasto
wybuduje parking na 32 samochody. Prace, które prowadzić będzie piotrkowska spółka „STRADA”, powinny
zakończyć się do 30 października

Na Dolnośląskim powstanie nowy parking

Nowy osiedlowy parking gotowy będzie pod koniec października
W Bełchatowie, jak w każdym mieście, zapotrzebowanie na parkingi jest duże. Aut
przybywa, w każdej rodzinie często są dwa,
a nierzadko nawet trzy. Miejsca parkingowe to zatem ważny dla mieszkańców temat.
W ciągu ostatnich czterech lat w mieście
przybyło 1000 dodatkowych miejsc postojowych i wciąż powstają nowe. Niebawem
ruszą prace na największym z bełchatowskich osiedli.
Budowa w okolicach bloków 213 i 214
na os. Dolnośląskim rozpocznie się od odwodnienia terenu. Ponieważ teren, na któ-

rym powstanie parking, to obecnie zieleniec
i w pasie robót znajdują się drzewa, wykonawca przeprowadzi także ich wycinkę.
Po zamontowaniu krawężników na budowanym parkingu ułożona zostanie kostka.
Mieszkańcy zyskają 32 nowe miejsca do
parkowania, w tym 2 przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych.
– Miejsc parkingowych nigdy za wiele,
zależy nam więc, by systematycznie powstawały nowe. Nie tylko duże, ale także
te mniejsze, na które nie potrzeba pozwolenia na budowę. Jesteśmy w stałym kon-

takcie ze wspólnotami mieszkaniowymi,
bo to mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie
najbardziej brakuje miejsc postojowych –
podkreśla Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Z nowego parkingu mieszkańcy osiedla Dolnośląskiego będą mogli korzystać
od listopada. Jego budowa, włącznie z remontem nawierzchni jezdni prowadzących
do bloków 213 i 214, kosztować będzie
blisko 350 tys. złotych.
AP

Zdrój uliczny pomoże w czasie upałów
W pierwszej połowie roku na placu Narutowicza stanie „poidełko”, z którego korzystać będą mogli spacerujący oraz ich
czworonożni pupile. Będzie to drugi w Bełchatowie zdrój uliczny – pierwszy jest już
na zrewitalizowanym Placu Wolności. Jak
podkreśla Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa, z tego typu urządzeń najczęściej korzystają osoby uprawiające sport
na świeżym powietrzu. - Nasi aktywni
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mieszkańcy nie będą zmuszeni do dźwigania butelek czy bidonów z wodą. Ponadto
zapewniając dostęp do zdrowej i czystej
wody pitnej, zdrój będzie wsparciem dla
spragnionych mieszkańców i turystów–
dodaje prezydent Czechowska.
Miasto realizuje wiele projektów związanych z ekologią i troską o środowisko. Na
realizację kolejnego magistrat pozyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. - Dzia-

łania, jakie będziemy prowadzić w ramach
projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”, będą różnorodne: od
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu po montaż ogólnodostępnego
zdroju ulicznego – tłumaczy Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
bełchatowskiego magistratu. Projekt ma
kosztować blisko 90 tys. zł, a przyznana
dotacja to prawie 80 tys. złotych.
AP
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Na miejskich zieleńcach trwają wiosenne porządki. Obejmują one m.in. pielęgnację drzewostanu, grabienie trawników, odmładzanie i zabiegi pielęgnacyjne krzewów. W centrum redukowane są zaś korony drzew, które zahaczają o linie energetyczne

Wiosenne porządki na skwerach i w parkach
Pielęgnacja zieleni miejskiej obejmuje
cięcia sanitarne oraz techniczne, podczas których redukuje się masę koron
drzew do 30 proc., usuwanie obumarłych gałęzi, karczowanie i frezowanie pni.
Jednocześnie trwają czynności porządkowe, w tym wygrabianie trawników, odmładzanie krzewów i inne zabiegi pielęgnacyjne. - Wszystko po to, by zapewnić
optymalne warunki do wzrostu i rozwoju
miejskiej zieleni. Dodać można, że miasto
przygotowuje się już do wiosennych nasadzeń - mówi Marcin Michalak, zastępca
dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony
Środowiska.
Jako pierwsze pod lupę zostały wzięte
park Tysiąclecia przy ul. Lipowej i skwer
Honorowych Dawców Krwi. Równolegle
prace renowacyjne prowadzone były na
placu Narutowicza i w parku na osiedlu
Binków. Teren został wygrabiony, uporządkowany, oczyszczony z pozostałości w postaci uschniętych gałęzi i liści, a roślinność
odmłodzona i przygotowana do wiosennego sezonu. Podobny zakres prac prowadzony będzie na skwerze na osiedlu Budow-

Porządkowanie miejskich parków i skwerów zakończy się w kwietniu
lanych oraz w parku Olszewskich, gdzie
zmodernizowane zostaną alejki - dzięki
czemu spacerowanie będzie nie tylko wygodniejsze, ale także sprawiać będzie więcej przyjemności. Uporządkowane zostaną
także pozostałe w mieście parki, zieleńce
i skwery, miejskie obiekty sportowe i tereny wzdłuż rzeki Rakówki. Warto za-

znaczyć, że pielęgnacja drzew w mieście,
w tym tych rosnących na osiedlach, odbywa się przez cały rok, w tzw. systemie
ciągłym. W planie pracy uwzględnia się
w głównej mierze wnioski napływające od
mieszkańców miasta.
KZB

Rusza sezon w bełchatowskiej tężni solankowej
Ponownie będzie można korzystać z uroków tężni
solankowej na os. Budowlanych. Po zimowej przerwie
konstrukcja ma być uruchomiona na przełomie marca
i kwietnia. Wszystko zależy od pogody. - Tężnia będzie czynna
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. I w tym sezonie kuracjusze będą mogli korzystać z inhalacji z wykorzystaniem solanki
z Zabłocia, która bogata jest m.in. w jod, żelazo, magnez – mówi
Zbigniew Pożycki, dyrektor Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w magistracie. Konstrukcja jest oświetlona i zadaszona,
wokół zamontowane są ławki – można więc z niej korzystać
bez względu na pogodę i czas. Tężnia na os. Budowlanych jest
pierwszą w Bełchatowie. W tym roku – w ramach
budżetu obywatelskiego – mają jednak powstać trzy
kolejne – na os. Binków przy ul. Mioceńskiej, na Przytorzu przy kompleksie sportowym oraz na os. Dolnośląskim w parku Jana Nowaka–Jeziorańskiego.
AD-A
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Miasto podpisało umowę na bieżące utrzymanie dróg asfaltowych i gruntowych. Prace wynikające z zawartej
umowy realizowane będą do końca 2020 roku i pochłoną z miejskiej kasy blisko 1 mln złotych

Remonty dróg, chodników i ścieżek
Bieżące utrzymanie obejmuje głównie
prace interwencyjne, polegające na remontach fragmentów nawierzchni, które
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Mowa tu m.in. o łatanie dziur, które pojawiają się na naszych ulicach po sezonie
zimowym. Ale nie tylko. Drogowcy wymieniają także uszkodzoną nawierzchnię na
nowo powstających osiedlach czy drogach
dojazdowych do posesji. Prace prowadzone w Bełchatowie obejmują jeszcze większy zakres, jak chociażby wymianę krawężników, utwardzanie placów wielofunkcyjnych i remonty chodników. W najbliższym

czasie odnowione zostaną fragmenty
chodników na ulicach Edwardów i Dzikiej.
Pracownicy Wydziału Inżynieri i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przewidują, że w ramach bieżącego utrzymania w
2019 roku w mieście powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych, m.in.
w okolicach bloków 127 i 229 na osiedlu
Dolnośląskim. - Umowa jest elastyczna,
umożliwia nam nie tylko szablonowe postępowanie, jak w przypadku projektów
budowlanych. Jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb mieszkańców, tak by w
istniejący układ wpasować jedno lub dwa

dodatkowe miejsca parkingowe – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent
Bełchatowa.
Umowa na bieżące utrzymanie dróg
obejmuje także ścieżki rowerowe. Miasto
regularnie sprawdza stan wszystkich ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych.
W przypadku usterek wykonane zostaną
naprawy. Na tym nie koniec. W planach
jest także kompleksowy przegląd oświetlenia parków, skwerów, zieleńców i placów.
Wszystkie uszkodzone lub zniszczone słupy i oprawy oświetleniowe przejdą niezbędne naprawy.
AP

Strzelcy Polescy patronami ronda na Wojska Polskiego
Nowe rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al.
Wyszyńskiego ma już swoją nazwę - Strzelców Poleskich. Spośród
dwóch propozycji radni przyjęli właśnie tę, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców
Poleskich. Nazwa ta ma, zdaniem wnioskodawców, przypominać
bełchatowianom o bohaterskiej obronie ojczyzny w 1939 roku.
Przypomnijmy, że wchodzący w skład Armii Łódź Strzelcy Polescy
między 4 a 5 września powstrzymali ataki 19 hanowerskiej Dywizji
Piechoty w kierunku na Bełchatów oraz dwóch innych dywizji zmierzających w stronę Szczercowa. Ze względu na przerwanie frontu
pod Piotrkowem Trybunalskim zostali zmuszeni do opuszczenia
swoich stanowisk. W kolejnych dniach brali udział w bojach o wyrwanie się z niemieckiego okrążenia, by ostatecznie przedrzeć się
do Warszawy i twierdzy Modlin, gdzie walczyli aż do kapitulacji.
AP
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Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić przez internet. Aby skorzystać z większości e-usług, potrzebny
jest profil zaufany, który założysz bezpłatnie

Szybko, wygodnie i bez kolejek
Potrzebujesz nowego dowodu osobistego
albo odpisu aktu urodzenia? A może chcesz
się zameldować, dopisać do spisu wyborców, otrzymać zezwolenie na usunięcie
drzew lub zawiadomić o zbyciu samochodu? Te i wiele innych spraw urzędowych
możesz załatwić bez wychodzenia z domu.
Potrzebny jest internet oraz w większości
przypadków potwierdzony Profil Zaufany
lub kwalifikowany podpis elektroniczny,
dzięki którym można swobodnie korzystać
z ePUAP, czyli bezpłatnej platformy do
kontaktu z różnymi urzędami: epuap.gov.
pl.
Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Posiadając go, można wysyłać przez
internet – dokładnie za pośrednictwem
wspomnianej Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej – dokumenty i wnioski, np. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Stanu Cywilnego czy urzędów
miejskich. Założenie profilu jest proste
i bezpłatne. Co ważne, nie wystarczy
tylko się zarejestrować. Każde konto,
aby było aktywne, trzeba jeszcze potwierdzić – można to zrobić tylko osobiście w US, ZUS lub w ambasadzie
i konsulacie, jeśli mieszkamy poza granicami naszego kraju. Lista wszystkich miejsc
podana jest na stronie: epuap.gov.pl.
- Profil Zaufany to wygoda, oszczędność czasu i łatwiejszy dostęp do różnych
placówek administracji publicznej. Dzięki
niemu każdy może załatwić dziesiątki róż-

Online można załatwić już wiele urzędowych spraw
nych spraw elektronicznie, w wybranym dować na pobyt stały lub czasowy. Można
przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. to zrobić właśnie elektronicznie. Dzięki
Warto przypomnieć, że nie działa on wy- e-meldunkowi możliwe jest także zamelłącznie przy załatwianiu spraw w naszych dowanie lub przemeldowanie niepełnolokalnych placówkach, ale we wszystkich
letniego dziecka czy też innej osoby, jeśli
na terenie Polski – mówi prezydent Mariomamy stosowne pełnomocnictwo. Profil
la Czechowska.
Zaufany pomocny jest również przedsięKorzystanie z platformy ePUAP staje się
coraz bardziej pomocne. Szczególnie teraz, biorcom. Niezbędny jest on np. do wysykiedy Ministerstwo Cyfryzacji wciąż uru- łania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK
chamia nowe usługi. Nie musimy już oso- VAT).
biście odwiedzać urzędu, aby się zamelAD-A

Od marca można wnioskować o e-dowód
Każdy, kto złoży wniosek o dowód osobisty,
otrzyma go już z warstwą elektroniczną.
Dokument tożsamości będzie miał
formę plastikowej karty wyposażonej
w elektroniczny czip z naszymi danymi
i zdjęcie biometryczne. E-dowody mają
usprawnić proces komunikacji z urzędami, służbą zdrowia czy bankami. Ma być
szybciej i bezpieczniej. Z nowym dowodem m.in. wylegitymujemy się, potwierdzimy wizytę u lekarza, złożymy pod-

pis pod dokumentami elektronicznymi
i skorzystamy z elektronicznych bramek na
lotniskach Unii Europejskiej.
Dowód będzie bezterminowy, ale na
wniosek właściciela będzie można go wymienić. Nie musimy czekać aż upłynie ważność dokumentu, którym obecnie się posługujemy - wniosek o nowy dowód możemy złożyć wcześniej. Nie jest to jednak
konieczne. Stare dowody osobiste będą
funkcjonować do 2029 roku. Ponadto to

właściciele e-dowodów decydować będą,
kiedy i w jakich sytuacjach uruchomią elektroniczne funkcje dokumentu.
Sposób i miejsce składania wniosku
nie ulegną zmianie (ul. Czyżewskiego 7),
wydłuży się jedynie proces odbioru dokumentu. Związane jest to z nadaniem
numeru PIN, który wpisywać będziemy
po wcześniejszym przyłożeniu dowodu do
specjalnego czytnika.
KZB
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Mniejsza liczba wymaganych tzw. głosów poparcia, zniesienie ograniczeń wiekowych czy możliwość odwołania
się wnioskodawcy od decyzji – to tylko kilka z proponowanych zmian w bełchatowskim budżecie obywatelskim.
Nad projektem zmian radni pochylą się podczas marcowej sesji

Budżet Obywatelski Bełchatowa 2019
Od 2019 roku rada gminy zobowiązana jest
do określenia w drodze uchwały wymagań
stawianych projektom budżetu obywatelskiego. Jedno z nich dotyczy wymaganej
liczby podpisów mieszkańców popierających dany projekt. Nie może być ona większa niż 0,1 proc. mieszkańców miasta, co
w przypadku Bełchatowa oznacza 50 osób.
W roku 2018 pilotażowo wprowadzono
taki wymóg, zgodnie jednak z projektem
uchwały poddanej konsultacjom, liczba ta
wynosić ma 45.
Jedną z ważniejszych zmian ma być
zniesienie wymagania dotyczącego skończonych 16 lat przez wnioskodawcę - od
2019 r. wniosek będzie mógł zgłosić każdy Prezydent Mariola Czechowska zachęca mieszkańców do angażowania się w sprawy miasta
mieszkaniec Bełchatowa, bez względu na
700 głosów więcej niż w roku 2017. To dowiek. Nowością będzie także możliwość na te drugie – 100 tys. złotych.
wód na to, że ten budżet jest faktycznie
We
wszystkich
odsłonach
budżetu
odwołania się wnioskodawcy od ewentualobywatelski – podkreśla prezydent Czeobywatelskiego
bełchatowianie
średnio
nego odrzucenia wniosku, pod warunkiem,
składali około 40 projektów. Rekordowy chowska.
że nie było ono z powodów formalnych.
Od 2015 roku do urzędu miasta wpłyWśród propozycji ujętych w projekcie pod tym względem był rok 2017, kiedy nęło łącznie 191 propozycji. Ostatecznie
znalazło się także to, że szacunkowy koszt do weryfikacji przekazano 71 wniosków. mieszkańcy wybierali spośród 122, które
jednego projektu nie może przekroczyć 50 - Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców po weryfikacji okazały się zgodne z założeproc. środków przeznaczonych na realizację interesuje się tym, co się w Bełchatowie niami budżetu obywatelskiego. Łącznie na
tzw. zadań twardych i miękkich. Przypomnij- dzieje i czuje potrzebę większego anga- realizację wszystkich zadań miasto wydało
my, że na te pierwsze mieszkańcy mają do żowania się w działania na rzecz naszego ponad 4 mln 180 tys. złotych.
dyspozycji 1 mln 400 tys. złotych, natomiast miasta. W ubiegłym roku oddano o prawie
AP

Będą pracować i pomagać jednocześnie
Piętnastu bezrobotnych bełchatowian już
1 kwietnia podejmie prace społecznie użyteczne. To kolejna edycja programu mającego na celu aktywizację osób pozostających
bez pracy i prawa do zasiłku. Do programu
kierowane są osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP, z II profilem pomocy), które
pobierają świadczenia z MOPS-u.
Po szkoleniu BHP osoba bezrobotna
zostanie oddelegowana do jednej z piętnastu placówek, gdzie do 30 września
przez 10 godzin tygodniowo (maksymalnie
40 godzin w miesiącu) będzie realizowała
określony plan pracy. To, do której placówki trafi zainteresowany, uzależnione jest
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Program trwać będzie pół roku

m.in. od jego wieku i kwalifikacji. Drobne
prace gospodarcze, naprawcze i konserwatorskie, pomoc w kuchni czy pielęgnacja
zieleni - to tym zajmować się będą przez
3 tys. 600 godzin uczestnicy programu.
Ponadto mogą oni zostać poproszeni np.
o pomoc w opiece nad przedszkolakami,
dyżury w szkolnych szatniach i na korytarzach albo rozniesienie poczty.
Co ważne, wynagrodzenie za wykonane zadania nie jest opodatkowane i wynosi
8 zł 30 gr za godzinę. Przedsięwzięcie jest
możliwe dzięki współpracy magistratu,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
KZB

EDUKACJA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Około 150 miejsc w sześciu klasach pierwszych, kilka profili, bogate zaplecze dydaktyczno-sportowe – to tylko
niektóre udogodnienia dla tych, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w bełchatowskim III LO. Miejsce w Mickiewiczu czeka zarówno na absolwentów gimnazjów, jak i podstawówek

Mickiewicz gotowy na podwójny nabór
Z początkiem roku szkolnego 2019/2020
Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie przekształci się w ogólnokształcącą
4-letnią szkołę ponadpodstawową.
Jak podkreśla Małgorzata Załęczna,
wicedyrektor III LO im. A. Mickiewicza
w Bełchatowie, szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia tego szczególnego
rocznika. - Dla każdej z grup absolwentów
przygotowaliśmy po trzy klasy. Uczniowie do wyboru mają interesujące profile.
Planujemy otworzyć m.in. klasę piłkarską
(z sekcją dla dziewcząt) oraz klasę psychologiczno-społeczną – mówi wicedyrektor Załęczna. Dla absolwentów gimnazjum planuje się również uruchomić
klasy: przyrodniczą z elementami ekologii i
ochrony zdrowia oraz prawno-ekonomiczną. Ósmoklasiści, oprócz klas piłkarskiej
i integracyjnej, do wyboru będą mieli klasy
językowo-menadżerską i biologiczno-chemiczną z matematyką.
Warto podkreślić, że szkoła ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dzieci z niepełnosprawnościami. Przeszkolone
grono pedagogiczne, dodatkowy personel,
zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, programy integracyjne - to wszystko sprawia,

Jak mówią uczniowie: „Otwartość i perspektywy to największe zalety Mickiewicza”
że dzieci z niepełnosprawnościami czują „Nabór Szkoły Ponadpodstawowe”. Każdy
uczeń będzie miał własne konto. Najpierw
się w Mickiewiczu bezpiecznie.
w
systemie wybierze trzy szkoły, później
Rekrutacja do szkół ponadpodstawoprofile,
a następnie wygenerowany w syswych rozpocznie się 13 maja i potrwa do
temie wniosek złoży w szkole pierwszego
26 lipca. Zgłoszenia przyjmowane będą
wyboru.
drogą elektroniczną za pomocą systemu
KZB

Miejski żłobek – dobry wybór dla maluchów
75 miejsc czeka na dzieci w miejskim żłobku. Fachowa opieka, domowa atmosfera, posiłki przygotowywane we własnej
kuchni i z lokalnych produktów – to największe atuty „Jasia i Małgosi”. Rekrutacja trwa do 31 maja, a zapisywać można
już 6-miesięczne dzieci. Miejsce w „Jasiu
i Małgosi" znajdą też nieco starsze dzieci nawet trzylatki.
Na 30 marca (godz. 11-13) planowane są dni otwarte placówki, będzie więc
okazja, aby od wewnątrz poznać żłobek. Zobaczyć sale, a także program dnia,
w którym obok zabaw są też zajęcia z logopedii, języka angielskiego oraz plastyczne

Nabór do żłobka potrwa do 31 maja

i umuzykalniające.
Za wyborem „Jasia i Małgosi” przemawia także preferencyjna opłata. Dzienna
stawka za posiłki to 8 zł, do tego dochodzi czesne. W zależności od dochodu, rodzice za miesiąc płacą od 200 do 300 zł.
Dodatkowo na ulgi mogą liczyć posiadacze
Bełchatowskiej Karty Rodziny, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy posyłający
do żłobka co najmniej dwójkę maluchów.
Karty zgłoszeniowe można pobrać
w placówce (os. 1 Maja 7) lub ze strony
internetowej: zlobek.belchatow.pl. Wypełnione trzeba złożyć w żłobku.
AD-A
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Bełchatowscy prz
Okazuje się, że nie trzeba
być mistrzem pędzla czy
dłuta, by móc nazwać się
artystą. Prawdziwą sztukę można tworzyć także
młotkiem, śrubokrętem
i szlifierką, o czym z pewnością wiedzą rzemieślnicy i przedsiębiorcy, którzy
produkują np. nowoczesne meble użytkowe.
Klienci coraz częściej
poszukują
produktów
unikatowych czy wręcz
niszowych. Coraz głośniej
mówi się także o powrocie do lokalności i tradycyjnych metod produkcji.
Bełchatowscy przedsiębiorcy zajmujący się
projektowaniem i tworzeniem wyjątkowych przedmiotów codziennego użytku mają wyjątkową okazję
zaprezentowania swojej oferty na wysta-

BEBA ART STUDIO

PATRYK HABRYN STUDIO

Beata Bartosiak pracuje jako nauczycielka
plastyki, zajęć artystycznych i techniki w
bełchatowskiej szkole podstawowej. Projektuje i wykonuje unikatowe przedmioty
wyposażenia wnętrz. Na co dzień zajmuje
się grafiką, szkłem, mozaiką, oświetleniem
oraz biżuterią. Swoje prace prezentowała
na kilkunastu wystawach indywidualnych
i zbiorowych.

Patryk Habryn od lat pracuje nad filmami
i reklamą, które pozwalają mu realizować
się w świecie cyfrowym. Wraz z partnerką
Dorotą stworzyli markę TAKIE TAM, dzięki
której spełniają swoje wizje i realizują kreatywne idee. Unikatowe torby z ekoskóry i drewna, ręcznie robione zabawki czy
oświetlenie - to tylko część ich designerskich przedmiotów użytkowych.

STUDIO DEKORACJI OKIEN
FINESTRIA

EVART

VIVI & OLI ALICJA PRZYDRYGA

Firma Ewy Szwemberg–Urbańskiej specjalizuje się w wykonywaniu tynków dekoracyjnych, które są unikatowym połączeniem
materiałów i struktury. Właścicielka firmy
ma bogate doświadczenie w eksperymentowaniu z fakturą i kolorem. Rezultaty tych
wariacji są ciekawą alternatywą dla tradycyjnego malowania ścian, docenianą przez
najbardziej wymagających klientów.

Oprócz podstawowej działalności VIVI
& OLI, którą jest fotografia, firma tworzy
również ceramikę oraz biżuterię. Alicja
Przydryga sprawia, że ceramika to nie tylko przedmiot użytkowy, ale działo sztuki.
W kręgu jej zainteresowań artystycznych
jest również biżuteria, którą projektuje
i wykonuje według autorskiej techniki
z blachy miedzianej wytrawianej kwasem.

Właściciele firmy - Zuzanna i Krzysztof
Szubertowie – właściwie bezkarnie bawiąc
się kolorem, fakturą i designem, tworzą zachwycające aranżacje okien oraz elementy
dekoracyjne szyte z tkanin: poduchy, narzuty, parawany, zasłony – wszystko, co
tworzy niepowtarzalny klimat wnętrza.
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zedsiębiorcy pokażą swoją sztukę
wzięli udział w specjalnym wydarzeniu,
podczas którego dowiedzieli się, jak zarabiać na swojej sztuce i że głównym warunkiem sukcesu w tej branży jest wyróżniająca się na tle konkurencji oferta.
- Jestem przekonana, że nasza wystawa
pozwoli lepiej poznać ofertę zdolnych, bełchatowskich przedsiębiorców - mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa
Meble, akcesoria, grafika, lampy, ceramika i inne designerskie przedmioty
użytkowe, które tworzą bełchatowscy
przedsiębiorczy artyści, zostaną także zaprezentowane w specjalnym katalogu. Dostaną go nie tylko wszyscy uczestniczący
w projekcie. Będzie on także materiałem
promującym Bełchatów i lokalny biznes na
różnych targach, w których miasto bierze
udział.
AP

wie „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą”,
którą będzie można zobaczyć w kwietniu.
Przed wernisażem, który odbędzie się
7 kwietnia w Gigantach Mocy, uczestnicy

Patronat medialny:

JAKA STUDIO
Katarzyna Forusińska-Pytka zajmuje się
projektowaniem graficznym od 15 lat. Inspiracją dla każdego zlecenia jest najczęściej fragment jakiegoś „obiektu", skrawek
zdjęcia, materiału czy przedmiotu. Doświadczenie sprawia, że jej prace wyróżniają się niepowtarzalnym klimatem. Jej pasją
jest jednak klasyczna fotografia, którą łączy
z grafiką.

SKALAR

WNĘTRZA

ZBYCHEWKA

Włodzimierz i Renata Bajurscy prowadzą swoją firmę od 1990 roku. Produkują
m.in. akwaria, panele szklane do kuchni,
szafy, kabiny prysznicowe na specjalne zamówienie oraz wydruki UV na niemal każdym podłożu. Ich projekty łamią stereotyp
o „zimnym szkle”. Przy użyciu ich produktów
powstają nie tylko nowoczesne pomieszczenia, ale także ciepłe pokoje dziecięce.

Alicja Galewska prowadzi własną firmę To pracownia, w której tworzy się z miłoWnętrza od 1997 roku. Wierząc, że to ścią i pasją. Tu z gliny powstają z przedmiodetale budują jakość, osobiście nadzoruje ty codziennego użytku oraz dekoracyjne
wykonanie każdej aranżacji - dzięki temu dodatki – od guzików po umywalki. ZBYpowstają wyjątkowe mieszkania, kuchnie, CHEWKA to coś więcej niż tylko pracowłazienki. Właścicielka, poza projektowa- nia ceramiki. To miejsce, gdzie również inni
niem wnętrz oraz prowadzeniem salonu mogą rozwijać swoje talenty i zainteresoz materiałami wykończeniowymi, projek- wania, a także spotykać się z ciekawymi
tuje również meble i lampy.
ludźmi.
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Z początkiem wiosny przyszedł czas na zakończenie akcji „Wymiany ciepła” w Bełchatowie. Znalazła ona w naszym mieście wielu zwolenników

Akcja „Wymiany ciepła” dobiega końca
Od momentu ustawienia specjalnych wieszaków w różnych punktach miasta, niemal
codziennie można było zobaczyć dziesiątki
„nowych” ubrań, które szybko znajdowały
nowych właścicieli. W specjalnych pojemnikach z trudem mieściły się pozostawione
czapki, szaliki i ciepłe swetry.
– Codziennie z naszych wieszaków
znikało kilka kurtek czy swetrów, lecz
w ich miejsce ciągle pojawiały się nowe.
A to wszystko dzięki zaangażowaniu
mieszkańców miasta i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Cieszymy się na tak
duży odzew na naszą akcję – podsumowują organizatorzy akcji.
Zima to dla bezdomnych i ubogich najgorszy czas w roku. Temperatury poniżej
zera mogą być dla nich zabójcze, dlatego
akcja „Wymiany ciepła” jest tak potrzebna. Dzięki niej każdy mógł zostawić swoje niepotrzebne ubranie na specjalnych
wieszakach, z których każdy potrzebujący
mógł wziąć coś dla siebie. Największym zainteresowaniem cieszyły się swetry, kurtki,
płaszcze, czyli wszystko, co pomoże prze- Dzięki akcji PEC-u bełchatowianie chętnie wspierają potrzebujących
trwać zimę.
Najczęściej potrzebujący korzystali Zegarek, prezes spółki PEC, inicjator akcji. rocznego punktu w bełchatowskim MOPS,
z punktu wymiany ciepła w bełchatowskim – Jak się okazuje, mieszkańcy Bełchatowa gdzie poczekają na kolejną zimę. Miejska
MOPS oraz przy miejskiej jadłodajni. Także mają nie tylko wielkie szafy, lecz także Jadłodajnia działająca przy Fundacji Soliz całodobowego wieszaka przy ul. Czapli- wielkie serca. Dzięki nim osoby potrzebu- darni również obiecała kontynuować tę
nieckiej szybko znikały ubrania, zwłaszcza jące mogły się ogrzać w mroźne dni nie tyldobrą i, jak się okazuje, potrzebną ideę.
ko ciepłymi ubraniami, lecz także ciepłem
w okresie mrozów.
W
końcu wymiana ciepła wcale nie musi
– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom płynącym z chęci pomagania – kontynuuje.
kończyć
się wraz z ustaniem mrozów.
Z końcem marca pozostałe w punktach
Bełchatowa, którzy zaangażowali się w
PEC
pomoc potrzebującym – mówi Grzegorz ubrania zostaną przewiezione do cało-

Wynajmij autobus od Miejskiego Zakładu Komunikacji
Miejski Zakład Komunikacji na rynku wynajmów działa od wielu lat i może poszczycić się dużym doświadczeniem. Spółka obsługuje wesela, pogrzeby oraz inne wynajmy okolicznościowe. Miejskie autobusy są
bezpieczne i w pełni sprawne techniczne,
co potwierdzają aktualne przeglądy. Kierowcy dokładają zaś wszelkich starań, aby
usługa wykonana była z największą starannością. Spółka zajmuje się również przewozem osób niepełnosprawnych, posiada
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Emzetki to nie tylko kursy po mieście

niezbędne doświadczenie w tym zakresie,
przeszkolonych kierowców oraz przystosowany tabor. Aby wynająć autobus, należy skontaktować się z dyspozytornią MZK
w siedzibie głównej firmy (ul. Przemysłowa
11), bądź pod numerem telefonu: 605 307
576. Pytania można składać również drogą
internetową, e-mailem na adres: przewozy@mzk.belchatow.pl.
MZK

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Osoby, których zadłużenie nie przekracza 15 tys. złotych i spełnią wymagania programowe, mogą odpracować
zaległości czynszowe

Odpracują dług na rzecz PGM
PGM umożliwia spłatę
zadłużenia w formie
świadczenia rzeczowego:
1. dłużnikom,którzy są Najemcą lokalu
mieszkalnego w zasobie zarządzanym
lub administrowanym przez PGM,
2. dłużnikom którzy są użytkownikiem
lokalu mieszkalnego zarządzanym lub
administrowanym przez PGM nie mającym tytułu prawnego do tego lokalu
i jest obowiązany wnosić odszkodowanie za bezumowne jego zajmowanie.

Na koniec stycznia najemcy zalegali z czynszem na kwotę blisko 3 mln złotych
Program Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej skierowany jest do osób
i rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie
spłacić zaległych należności. Co ważne,
odpracować można tylko zaległości, a bieżące opłaty (co najmniej od dwóch miesięcy
przed złożeniem wniosku) muszą być dokonywane terminowo i w całości. Spółka
liczy, że dzięki temu programowi uda się
również zmotywować lokatorów do regularnych opłat. - Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z tej formy pomocy i czynnego korzystania z możliwości stworzonych
przez program - mówi Justyna Kuźmicka,
kierownik działu windykacji sądowo-komorniczej PGM. Chętni do odpracowania
swojego zadłużenia będą wykonywać pra-

ce porządkowe (np. przy utrzymaniu zieleni czy odśnieżaniu chodników), usługowe
lub remontowo-budowlane (np. porządkowo-rozbiórkowe, drobne prace konserwatorskie). Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem pracowników PGM.
Przystąpienie do programu następuje na
zasadzie porozumienia zawartego między
Zarządem Spółki a dłużnikiem. Stawka godzinowa wykonania świadczenia została
ustalona na 13 zł brutto.
Osoby zainteresowane odpracowaniem swojego zadłużenia mogą zgłaszać
się do siedziby głównej PGM Spółka przy
ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 6 lub do poszczególnych Rejonów Obsługi Mieszkańców. Wraz z podaniem o odpracowanie
zadłużenia dłużnik zobowiązany jest do

Z możliwości spłaty zadłużenia nie
mogą skorzystać osoby, wobec których
trwa postępowanie sądowe o wydanie
nakazu zapłaty lub eksmisję, do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania oraz osoby wobec których
egzekucja komornicza jest skuteczna.
złożenia oświadczenia o dochodach. Jako
kryterium dochodowe przyjmowane będą
zasady obowiązujące w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Średni dochód
na jednego członka rodziny w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia nie może przekraczać 175 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925 zł) i 125 proc. tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
(tj. 1375 zł).
O zakwalifikowaniu do programu zdecyduje specjalnie powołana komisja, która
wypracowaną propozycję przedłoży zarządowi spółki. Szczegółowe informacje
na temat programu można uzyskać pod nr
telefonu nr (0-44) 632-37-73, wew. 746.
AP
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Światowy Dzień Wody – odpowiedzialność
za zachowanie zasobów wodnych
22 marca obchodzony jest Światowy Dzień
Wody mający na celu uświadomienie, jak
wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W wielu miejscach na świecie dostęp
do wody jest ograniczony lub w ogóle go
nie ma. Tak więc powinniśmy w sposób
racjonalny korzystać z tego dobra natury. Organizacja Narodów Zjednoczonych
ustanowiła Światowy Dzień Wody podczas
konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio De Janeiro. Corocznie Dzień Wody obchodzony
jest pod innym hasłem.
W tym roku hasło brzmi Leaving no
one behind (w luźnym tłumaczeniu – „Dostęp do wody dla wszystkich”). Wiąże się
ono z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych
odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne
to dwa najważniejsze czynniki sprawcze
problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają
ryzyko suszy i powodzi w różnych regio- Spółka WOD.-KAN. prowadzi wiele działań promujących ekologię i ochronę środowiska
nach świata. Tylko powrót do rozwiązań
dzące w środowisku oraz ich skutki. Zwieopartych na naturalnych mechanizmach
dzając obiekty: laboratorium, ujęcie wody
funkcjonowania przyrody, ponowne zalei oczyszczalnię ścieków, dzieci mogą mięsianie przetrzebionych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszadzy innymi zobaczyć specyfikę i złożoność
rami zalewowymi oraz odbudowa terenów
technologii, począwszy od wydobycia tego
podmokłych stwarza szanse przywrócenia
cennego surowca, poprzez jego uzdatniautraconej równowagi w gospodarowaniu
nie, wtłoczenie do sieci, by następnie jako
zasobami wodnymi świata.
oczyszczony
ściek ponownie wprowadzić
Spółka Wod.-Kan. jest jedynym w Bełdo środowiska.
chatowie dostawcą wody dla mieszkańców
naszego miasta. Bełchatowianie spożywaW ramach Dni Wody placówki oświają wodę ujmowaną z pokładu wodonośne- ku lat realizujemy autorski program pn. towe odwiedzają pracownicy naszego
go kredy górnej, z 8 studni o głębokości „Woda – naturalne bogactwo świata luakredytowanego laboratorium, prowadząc
100-150 m, wodę o bardzo dobrej jakości, dzi, zwierząt i roślin”. Składa się on z kilku
warsztaty
i pogadanki na temat znaczebloków
tematycznych,
które
kierujemy
do
bogatą w składniki mineralne. Parametry
najmłodszych
mieszkańców
Bełchatowa.
nia
wody.
Poprzez obserwację, zabawę
bełchatowskiej kranówki nie odbiegaWażnym
przesłaniem
projektu
jest
uzmyi ciekawe doświadczenia dzieci i młodzież
ją od walorów smakowych kupowanych
wód butelkowanych. Rocznie na potrzeby słowienie uczestnikom, jak cennym darem uczą się, skąd się bierze woda oraz jamieszkańców miasta wydobywanych jest natury jest woda i jak racjonalnie z niej ko- kie ma znaczenie dla życia ludzi, zwierząt
rzystać. Dbałość o środowisko i propagookoło 2,6 mln m3 wody.
i roślin. Kluczowe jest więc rozwijanie poIntegralną częścią działalności spółki wanie właściwych postaw ekologicznych
jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna w codziennym życiu to nasz wspólny obo- czucia odpowiedzialności za zachowanie
prowadzona w bełchatowskich szkołach wiązek. Program pozwala najmłodszym zasobów wodnych na Ziemi.
WOD.-KAN.
podstawowych i przedszkolach. Od kil- bełchatowianom poznać procesy zacho-
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LUDZIE

foto: archiwum prywatne

Warto Wiedzieć Więcej

Julia Wengrzyńska zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Wakeboardzie w kategorii +40. Sukces
bełchatowianki jest tym bardziej cenny, że osiągnięty został zaledwie po roku profesjonalnych treningów

To była miłość od pierwszego ślizgu…
W połowie lutego do leżącej 100 km na że mam trzecie miejsce – wspomina Julia na kiteboardzie, próbowałam windsurpółnoc od Buenos Aires Campany zjechali i dodaje, że mimo wszystko czuje lekki nie- fingu, na freeboardzie zdobyłam nawet
najlepsi na świecie zawodnicy uprawiają- dosyt. - Samo uczestnictwo w zawodach mistrzostwo Polski. Kiedy spróbowałam
cy wakeboard. Wśród nich czwórka Pola- najwyższej rangi jest dla mnie niezwykle wakeboardu, od razu poczułam, że to jest
ków: Patryk Łojek (U-15), Krzysztof Lasoń budujące, a zdobyte doświadczenie i brą- to – opowiada bełchatowianka.
W 2018 roku zajęła się treningami na
(+40), Iwona Satoła–Niemiec (+40) i beł- zowy medal napędzają mnie do dalszego
poważnie. Po zaledwie dwóch miesiącach,
chatowianka – Julia Wengrzyńska (+40). rozwoju w wakeboardzie.
Wakeboard jest dyscypliną sportu w lipcu zdobyła wicemistrzostwo Polski,
Ostatecznie na najwyższym i najniższym
stopniu podium w kategorii Veteran Ladies dość kosztowną, głównie ze względu na i to otworzyło jej drzwi do kadry narodokonieczność trenowania poza granicami wej. - Jestem zadowolona z tego, co osiąstanęły dwie reprezentantki Polski.
W rundzie finałowej zawodniczki miały kraju, szczególnie w miesiącach zimowych. gnęłam. Jeszcze dużo przede mną, a mój
dwa przejazdy. - Podczas pierwszego już - Bardzo się cieszę, że prezydent Bełcha- apetyt na kolejne sukcesy cały czas rośnie
na drugiej przeszkodzie zaliczyłam upadek. towa zechciała wesprzeć mnie w wyjeź- – dodaje Julia.
A szanse na następne medale w tym
Idąc do doku startowego, nawet nie myśla- dzie do Argentyny. Wszyscy byli bardzo
łam o tym, co się stało. Już na miejscu my- pomocni, co jeszcze bardziej dodało mi roku będą jeszcze co najmniej dwie. Pierwślałam, że zapnę wiązania i przemyślę, co skrzydeł – podkreśla brązowa medalistka sza już w ostatnich dniach sierpnia, kiedy
to w Brwinowie pod Warszawą odbędą się
mam zrobić w drugim przejeździe. Okazało Mistrzostw Świata.
Przygoda Julii z wakeboardem zaczęła Mistrzostwa Polski. Większym wyzwaniem
się jednak, że nie miałam na to czasu. Po
moim upadku plasowałam się na ostatnim się pięć lat temu. Szukała wtedy letniego będą z pewnością Mistrzostwa Europy
miejscu, więc po dobiegnięciu do doku już zamiennika swojej życiowej pasji. - Jestem i Afryki, które w tym roku rozegrane zomusiałam startować. Pojechałam mocno instruktorką snowboardu i kocham deskę. staną w niemieckim Beckum w pierwszej
ryzykownie. Po wylądowaniu po ostatniej Chciałam czerpać z niej radość także pod- połowie września.
AP
przeszkodzie koledzy z kadry krzyczeli, czas tych cieplejszych miesięcy. Jeździłam

15

MIEJSKIE STYPENDIA
23 sportowców i 26 artystów otrzymało miejskie stypendia. Trafi do nich ponad 111 tys. złotych. Dzięki wsparciu miasta młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, szlifować umiejętności, realizować kolejne projekty

Miasto nagrodziło zdolnych bełchatowian

Blisko 50 uzdolnionych sportowców i artystów, którzy odnoszą sukcesy także na arenie międzynarodowej, otrzymało miejskie stypendia
- Jesteśmy dumni, że mamy tak wielu utalentowanych bełchatowian. Każdy ze stypendystów ciężko zapracował na swój
sukces – powiedział Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
W gronie nagrodzonych artystów znaleźli się muzycy: Konrad Fiszer, Tomasz Orłowski, Karolina Skurnica, Filip Tomecki, a
także Oliwia Tomecka i Kacper Motyl. Wyróżnione zostały solistki: Weronika Kępa,
Amelia Biniecka, Maria Rozpara i Oliwia
Czerwińska oraz dziewczęta z zespołu
A’Vista: Gabriela Zatorska, Natalia Łukasińska, Karolina Stępień, Zuzanna Grzejszczak, Aleksandra Wyczachowska i Natalia
Stankiewicz. Gratyfikacja powędrowała
do Andrzeja Jendrusiaka i Mateusza Walasa realizujących się w tańcu towarzyskim.
Weronika Ambrozik i Małgorzata Daroch
zostały docenione za sukcesy w tańcu
współczesnym, zaś Arkadiusz Kuśmierek
i Maria Wójcik w tańcu na wózkach. Stypendystkami zostały Lena Chmiel i Julia
Zając, związane są z teatrem, plastycznie
uzdolniona Natalia Niewierska oraz osiągający sukcesy w fotografii Jakub Stępień.
Artyści otrzymali jednorazowe stypendia
w wysokości od 500 do 1500 zł.
Wśród sportowców dominują siat-
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karze: Marcin Marciniak, Wiktor Nowak,
Sebastian Adamczyk, Weronika Centka
oraz Dawid Filipek i Mateusz Bak. Ale nie
brakuje też tych, którzy wyróżniają się
w tenisie ziemnym na wózkach: Krzysztof
Brezyna, kickboxingu: Sebastian Link, Patryk Radoń, Jacek Dawid, Michał Benben,
boksie: Jakub Domurad oraz taekwon-Do:
Amelia Dylewska. Sebastian Kwiatkowski,
Aniela Lis oraz Ida Lis zostali nagrodzeni
za wyniki w trójboju siłowym, zaś Oskar
Łucki, Szymon Woźniak, Julia Grzelewska,
Filip Chrosta, Michał Stawicki - za sukcesy,
jakie osiągają w lekkiej atletyce. Grono stypendystów zasilili Armen Khoperia – hokej
oraz Karolina Stępień – kolarstwo. Sportowcy będą otrzymywać stypendium od
300 do 500 zł przez 12 miesięcy.
Certyfikaty stypendialne wyróżnieni
bełchatowianie odebrali 28 lutego podczas sesji Rady Miejskiej. Wiceprezydent
Łukasz Politański podziękował młodzieży
za promowanie Bełchatowa: - Cieszę się,
że o bełchatowskiej młodzieży i ich talentach, a także o samym Bełchatowie słychać
w różnych zakątkach Polski i świata. Dziękuję także Waszym trenerom, opiekunom
i najbliższym, którzy nie tylko Was szkolą,
ale również motywują i wspierają – podsu-

mował wiceprezydent Politański.
Zadowolenia nie kryją sami nagrodzeni: - Stypendium to dla mnie motywacja
do podejmowania kolejnych wyzwań, ale
też radość i zadowolenie, że moje sukcesy
zostały docenione przez innych – powiedział tuż po odebraniu certyfikatu Kacper
Motyl z Miejskiej Orkiestry Dętej Bełchatów–Grocholice.
- Dzięki stypendium będę mogła wyjechać na konkursy, kupić nowe stroje, a nawet pomyśleć o wymianie wózka – mówi
Maria Wójcik, która tańczy na wózku. Marysia od lat jest stypendystką miasta, a na
swoim kocie ma wiele znaczących sukcesów, m.in. Grand Prix zdobyte w turnieju
na Dolnym Śląsku.
Jakub Domurad podkreśla: - Boks, który
trenuję, kosztuje wiele wyrzeczeń i poświęcenia. Stypendium jest więc dla mnie uhonorowaniem mojej ciężkiej pracy. Ida Lis,
znana z trójboju siłowego, dodaje: - Trójbój
nie jest sportem olimpijskim, koszty są więc
spore. Stypendium pomoże sfinansować
część wydatków – podsumowuje Ida.
AD-A
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Blisko 5 tys. nowych książek, 1700 audiobooków i prawie 500 filmów czeka w bełchatowskiej bibliotece. Na tym
jednak nie koniec. Usatysfakcjonowani będą też korzystający z internetowych usług bibliotecznych

Przyjdź do biblioteki nie tylko po książkę
Każdego roku na bibliotecznych półkach
przybywa publikacji. Tylko w 2018 roku
zakupiono ich niemal 5 tysięcy. Wśród nowości znajdują się takie tytuły, jak choćby
„Kwiaciarka” Anny Kasiuk, „Ślepiec” Maxa
Czornyja, „Mój piękny syn” Davida Sheffa
czy „Czapkins: historia Tomka Mackiewicza”. Żaden z ponad 10 tys. aktywnych
czytelników nie może więc narzekać na
brak ciekawych pozycji.
Miejska biblioteka nie ustaje w działaniach mających zachęcić i młodszych,
i starszych mieszkańców do kontaktu
z książką – nie tylko tą tradycyjną. - Cały
czas pracujemy nad usprawnieniem, unowocześnieniem naszych usług. Oddajemy naszym czytelnikom do wypożyczania
zbiory, z których wcześniej mogli korzystać
tylko na miejscu. Wkrótce również odsłona nowej strony internetowej. Wszystko Oprócz książek biblioteka proponuje także filmy, audiobooki i e-książki
z myślą o użytkownikach naszej biblioteki – mówi Magdalena Forusińska, dyrektor nież prawie 500 płyt DVD z filmami. Każ- zapisany. Za wypożyczenie filmu na jedną
dy znajdzie tu coś dla siebie. W ostatnim dobę zapłacimy tylko złotówkę.
MiPBP w Bełchatowie.
Dużą popularnością cieszą się również czasie na regałach pojawiły się takie tytuły,
Nie każdy też wie, że bełchatowska
audiobooki. Jest ich ok. 1700. Nagrania jak: „Zimna wojna”, „303. Bitwa o Anglię”, biblioteka umożliwia również dostęp do
dostępne są w formacie MP3 i audio CD. „Kamerdyner”, „Kler”. Zadowoleni będą też
elektronicznych publikacji w systemie Ibuk
Audiobooki udostępniane są bezpłatnie, uczniowie, bo z myślą o nich sprowadzaLibra.
Z blisko 4-tysięcznego zbioru e-boa zasady ich wypożyczania są identyczne ne są zekranizowane lektury szkolne. Nie
oków
korzystać
może każdy czytelnik, który
brakuje również filmów edukacyjnych
jak w przypadku książki tradycyjnej.
w
placówce
odbierze
kod PIN.
i
instruktażowych.
Z
filmowej
oferty
skoMało kto zdaje sobie sprawę z tego,
KZB
że na bibliotecznych półkach stoi rów- rzystać może każdy, kto jest do biblioteki

Grupa teatralna BAT zaprezentuje opowieść o tańcu
Na spektakl pełen pasji, żywiołu i miłości do tańca zaprasza grupa teatralna BAT-PKP, działająca przy Miejskim Centrum
Kultury. „W rytmie tanga” zobaczymy 31
marca o godz. 17.00 w sali teatralno -widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy.
Przedstawienie o tym wyjątkowym
i budzącym wiele emocji tańcu powstawało pod okiem wybitnego tancerza
i choreografa Michała Skawińskiego (znanego m.in. z „Tańca z gwiazdami”) oraz
Weroniki Olczak. Za scenariusz i reżyserię
odpowiedzialna jest Katarzyna Pawłowska, kostiumy wykonała Elżbieta Makagon,

Młodzi aktorzy zarażają swoją pasją do teatru

a scenografię - Monika Bartłomiejczyk.
Tango jest jednym z najbardziej ekspresyjnych tańców, budzi też wiele przeciwstawnych emocji, od potępienia po uwielbienie. Zawiera ono w sobie pierwiastek miłości i nienawiści, symbolikę życia i śmierci.
Z pewnością nie pozostawia widza obojętnym, podobnie jak samo przedstawienie,
„W rytmie tanga”, które młodzi artyści
z BAT-u dopracowali w najmniejszych
szczegółach. Gościnnie wystąpią z nimi
Anna Staśkiewicz, Agnieszka Władziewicz
i Mateusz Wojtasik.
APO
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SPORT
Do kalendarza miejskich imprez sportowych, po ponad dwudziestu latach, wraca Kryterium Kolarskie. Ten widowiskowy, szybki wyścig będzie można obejrzeć 11 maja. Wkrótce ruszają zapisy, a wystartować może każdy

Kryterium Kolarskie wraca na nasze ulice
Bełchatów jest pierwszym kolarskim przystankiem w cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej.
Do naszego miasta przyjadą cykliści z różnych stron Polski, nie zabraknie też bełchatowian. Kryterium Kolarskie to nowość
w tegorocznym kalendarzu Miejskiego
Centrum Sportu. Impreza nie jest jednak
obca, takie wydarzenia gościły już w naszym mieście.
– Wśród bełchatowian jest sporo amatorów kolarstwa. Brakowało jednak wyścigu, w którym swoje umiejętności mogliby
sprawdzić zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Stąd pomysł, aby zorganizować kryterium – mówi Marcin Szymczyk, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu, które zawody
zorganizuje wspólnie z Komisją Masters
i CyklosportPZKol.
– Sportowych emocji na pewno nie
zabraknie, będzie też bardzo widowiskowo – dodaje Szymczyk. Zawodnicy będą
się bowiem ścigać na wyjątkowo krótkiej
pętli – bo około 3,2 km prowadzącej ulicami miasta. Do tego, w zależności od kategorii, w godzinę będą mieć do pokonania
konkretną ilość okrążeń. Aby zmieścić się
w wyznaczonym czasie, trasę trzeba pokonywać niezwykle szybko, co przynosi wiele
sportowych emocji zarówno startującym,
jak i kibicom.    
W bełchatowskim kryterium przewidzianych jest kilka kategorii wiekowych dla

Kolarze będą się ścigać bełchatowskimi ulicami już 11 maja
kobiet i mężczyzn. – Wystartować może kiej. Po Bełchatowie kolarze odwiedzą
każdy, kto czuje się na siłach, aby wziąć bowiem jeszcze pięć innych miejscowości
udział w takim wyścigu. Warto sprawdzić – Zduńską Wolę, Opoczno, Aleksandrów
swoją formę i spróbować swoich sił – tłu- Łódzki, Tuszyn oraz Buczek.
Zapisy do bełchatowskiego kryterium
maczy dyrektor MCS-u. Na najlepszych
ruszają wkrótce. Warto więc śledzić stronę
czekają atrakcyjne nagrody pieniężne
Miejskiego Centrum Sportu – mcs.belchao łącznej wartości 10 tys. złotych. Uzyska- tow.pl, gdzie znajdą się wszystkie szczegóne wyniki będą się zaś liczyć do klasyfikacji łowe informacje wraz z regulaminami.
ogólnej całego cyklu Klasyki Ziemi ŁódzAD-A

Przedszkolaki sprawdzą się na igrzyskach
Zręcznościowe konkurencje, głośny doping, medale i dużo radości – tak będą
wyglądać kolejne – XXVII już Wiosenne
Igrzyska Przedszkolaków. Pięcio- i sześciolatki ze wszystkich miejskich przedszkoli
spotkają się w hali Energia 12 kwietnia.
Zawody rozpoczną się o godz. 9, a swoje
umiejętności, spryt i zwinność będzie prezentować blisko 130 maluchów.
Jak przystało na prawdziwe igrzyska,
będą olimpijski znicz, flaga i hymn. Drużyny
wprowadzą zaś bełchatowscy sportowcy,
m.in. siatkarze, piłkarze, lekkoatleci i koszy-
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Dzieci uwielbiają sportową rywalizację

karze. Małych zawodników głośnym dopingiem będą wspierać ich koledzy i koleżanki.
Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków po
raz trzeci już zorganizuje Miejskie Centrum Sportu. – Igrzyska to dla maluchów
ogromne wydarzenie. Dzieci przygotowują
się do nich, ćwiczą konkurencje, uczą się
dopingować. To dla nich doskonała okazja,
aby pokazać rówieśnikom i swoim najbliższym umiejętności, jakie zdobyli do tej pory
– podsumowuje Małgorzata Brzostowska,
dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2,
gospodarza tegorocznych zawodów.
AD-A
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foto: album „Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach"

Warto Wiedzieć Więcej

W starożytności nazywano je termami, w średniowieczu badstavenami, w czasach nowożytnych - po prostu
łaźniami. Od zawsze były nie tylko przybytkiem zdrowia i urody, ale również miejscem towarzyskich spotkań

Bełchatowska łaźnia we wspomnieniach
Średniowieczne, oddzielne sale z 6-osobowymi, drewnianymi baliami z ciepłą
i zimną wodą kilkaset lat później zastąpiły pomieszczenia z wannami i natryskami.
Taką właśnie publiczną łaźnię pobudowano
w Bełchatowie w latach 40.
Wzmianka o miejskiej łaźni pochodzi
z 30 marca 1945 roku. Czy to było to samo
miejsce, o którym pamiętają bełchatowianie urodzeni pod koniec lat 50., tego nie
udało się potwierdzić, jednak przypuszczać można, że tak.
Łaźnia, o której opowiadają mieszkańcy, mieściła się w budynku za dzisiejszym Urzędem Gminy, przy ul. Kościuszki.
Wchodziło się do niej albo przez budynek
główny, albo z boku. Ze wspomnień bełchatowian wyłania się niezbyt duży, ale
czysty i zadbany budynek z drewnianą
podłogą po środku i płytkami w częściach
kąpielowych. - Po lewo stały natryski,
po prawo murowane boksy z wannami.
W odgrodzonym pomieszczeniu stała najczęściej jedna wanna z kranem, ale były też
takie z dwiema. Wszędzie unosiła się para –

opowiada pani Urszula, która przychodziła wanie, pakowanie ręczników, przyborów
tu jako młoda dziewczyna.
do mycia (szare mydło, miękka ściereczka,
W latach 50. i 60. liczba mieszkań później gąbeczka), no i czyste ubrania. Pani
w Bełchatowie rosła, powstawały pierwsze Hani najbardziej zapadły w pamięć sobotosiedla. Choć sukcesywnie podłączano je nie kąpiele. Opowiadała, że wtedy kolejki
do lokalnej sieci kanalizacyjnej i wodocią- były najdłuższe, a starsza kobieta, która
gowej, pochodzącej ze studni artezyjskiej, pobierała opłaty i pilnowała porządku,
to zapotrzebowanie na łaźnię nie malało. wszystkich poganiała.
– Mieliśmy łazienkę i bieżącą wodę, ale nieWielu bełchatowian miło wspomina
stety brakowało nam wanny. Na co dzień wizyty w łaźni - i to nie tylko z uwagi na
nie sprawiało to większego problemu, bywzględy higieniczne, ale również towaliśmy przyzwyczajeni do toalety z użyciem
rzyskie. – Gdy byłam już trochę starsza
miednicy. Jednak raz na tydzień szliśmy
do łaźni chodziłam z przyjaciółką. Jeśli
całą rodziną do łaźni, gdzie przez pełną
dostałyśmy się do podwójnego boksu kągodzinę mogliśmy się pluskać – wspomina
pielowego,
byłyśmy przeszczęśliwe. Nie
pani Janina, rodowita bełchatowianka.
narzekałyśmy
jednak, gdy przydzielono
W innej rodzinie, mieszkającej na nowo
nam
pomieszczenie
z jedną wanną – wtedy
pobudowanym os. Tysiąclecia, z wizyt
w łaźni przy ul. Kościuszki wyłamywał się kąpałyśmy się razem, i też było zabawnie –
tylko ojciec. Robił to nie dlatego, że był na mówi pani Janina.
Kiedy dokładnie miejska łaźnia przebakier z higieną, lecz dlatego, że korzystał
stała
funkcjonować, tego mieszkańcy nie
z łaźni zakładowej. Tak czynili też inni zapamiętają. Mogło to być na przestrzeni lat
trudnieni w BZPB.
Rodzinne wyjścia do łaźni przypomi- 1975-1978.
nały często logistyczną wyprawę: szykoKZB
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Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Grzegorz Muskała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

