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Miasto rusza z remontem
ulicy Kwiatowej
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Na archiwalnym zdjęciu ulica Kwiatowa, a w jej tle dawny kościół ewangelicki. Więcej fotografii Bełchatowa sprzed kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat można znaleźć na facebookowym profilu „Bełchatów wczoraj i dziś”, który miasto prowadzi wspólnie z Muzeum Regionalnym. Do
przesyłania archiwalnych zdjęć zachęcamy także Państwa

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

W rocznicę Konstytucji 3 maja

Będą się ścigać na rowerach i hulajnogach

Zbliża się 230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Miejskie uroczystości, ograniczone do minimum
przez wzgląd na epidemię, zaplanowane są na 3 maja. O godz. 12:00
w parafii NMP Matki Kościoła i św.
Barbary odprawiona zostanie msza
św. w intencji Ojczyzny. Wcześniej złożone zostaną kwiaty pod tablicą upamiętniającą Konstytucję z 1791 r., która znajduje się przy
kościele na os. Dolnośląskim.
2 maja obchodzony jest natomiast Dzień Flagi RP. Tradycyjnie
więc na ulicach, magistracie i miejskich placówkach pojawią się
biało-czerwone flagi. Ogłoszony został także konkurs „Piękne są
nasze barwy ojczyste”, o którym więcej piszemy na str. 17.

Bełchatów będzie jednym z przystanków
ogólnopolskiej
imprezy „Nie pompujesz – nie jedziesz”.
To prawdziwa gratka dla fanów szaleństwa na rowerach i hulajnogach –
informuje Miejskie Centrum Sportu.
Wystartować może każdy chętny.
Organizatorzy przewidzieli bowiem kilka kategorii m.in. amator,
hulajnoga, kidsy. Impreza zaplanowana jest na sobotę, 21 sierpnia.
Zapisy już trwają, nie ma jednak na co czekać. Limit zawodników
jest bowiem ograniczony. Na bełchatowskim pumptrucku rywalizować może maksymalnie 150 osób. Zapisy prowadzone są na
www.pompuje.pl, gdzie dostępny jest także regulamin zawodów.
Więcej na www.mcs.belchatow.pl.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
ruszamy z gruntowną przebudową ulicy Kwiatowej od ronda Józefa Wybickiego
do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja. To długo wyczekiwana, ważna i potrzebna inwestycja.
Dzięki niej znacznie poprawi się komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo kierowców
i pieszych. Zależało mi także, by ułatwić komunikację w tej części miasta i rozładować
ruch w godzinach szczytu. Dlatego oprócz remontu nawierzchni przebudowane zostanie
też skrzyżowanie, z ulicy Kwiatowej w 1-go Maja zostanie wydzielony prawoskręt.
Remont będzie się niestety wiązać z utrudnieniami dla kierowców i objazdami, ale nie
możemy inaczej przeprowadzić tego zadania. Będziemy jednak robić wszystko, aby jak
najszybciej zakończyć tę inwestycję. Tak, by mieszkańcy jak najmniej odczuli uciążliwości z nią związane.
Równolegle remontujemy jeszcze jedną z miejskich dróg. Mowa o ulicy Zamoście, która nową jakość zyska
od torów do al. Jana Pawła II. Przygotowujemy się także do ogłoszenia przetargu na modernizację al. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego. Nowa nakładka ma być położna od ronda Solidarności do ronda Strzelców Poleskich. Cieszę
się, że mimo trudnego roku – przez wzgląd na pandemię, ale też mniejszy niż w latach poprzednich budżet – udaje
się realizować drogowe inwestycje.

Załatwiasz sprawy w urzędzie? Wyraź swoją opinię
Miniony rok był szczególny dla wszystkich.
Epidemia koronawirusa wymusiła zmianę
organizacji pracy szkół, gastronomii, wielu
przedsiębiorstw, ale też różnych placówek
i instytucji, w tym także urzędów. Część
spraw jest załatwiana telefonicznie i elektronicznie, a jeśli wizyta w magistracie jest
konieczna, obsługa powadzona jest tylko
w wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
- Mimo tych wszystkich ograniczeń
i niedogodności zwracam się do Państwa
z prośbą o ocenę pracy naszego urzędu.
Zależy nam bowiem, aby jej jakość była
na jak najwyższym poziomie – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
– Dlatego zachęcam mieszkańców, którzy
korzystają z usług magistratu, aby wypełnili ankietę satysfakcji klienta. Badanie jest
anonimowe, pytania krótkie, a udzielone
odpowiedzi podpowiedzą, czy w obsłudze
petentów należy coś zmienić, usprawnić,
ulepszyć – dodaje prezydent Czechowska.
To właśnie dzięki opiniom mieszkańców

Ankieta jest w pełni anonimowa
zmodyfikowano m.in. pracę urzędowej
kasy.
Anonimowa ankieta satysfakcji klienta
dostępna jest w dwóch wersjach, tj. tradycyjnej/papierowej i elektronicznej. Wybór,

którą wypełnić, zostawiamy Państwu.
W obydwu są takie same pytania. Dotyczą one m.in. tego, co załatwialiśmy
w urzędzie i z jakim efektem, źródeł pozyskiwania niezbędnych informacji, a także podejścia i sposobu pracy urzędnika.
W skali od 1 do 5 ocenić możemy jego
uprzejmość, szybkość, terminowość i skuteczność działania. W kwestionariuszu jest
też miejsce na wyrażenie własnych sugestii i oczekiwań w związku z załatwianiem
spraw w magistracie.
Wersja papierowa ankiety dostępna jest w siedzibach urzędu – w punkcie
obsługi interesanta. Wypełnioną trzeba
wrzucić do specjalnej skrzynki. Jej internetowy wariant dostępny jest cały czas pod
specjalnie dedykowanym banerem „Ankieta satysfakcji klienta” na miejskiej stronie
www.belchatow.pl. Dzięki czemu można
ją wypełnić nie tylko zaraz po załatwieniu
konkretnej sprawy, ale też w dogodnym
miejscu oraz czasie.
ADA
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Nowa nawierzchnia, zjazdy do posesji, a także chodnik po północnej i ścieżka rowerowa po południowej stronie
– tak wkrótce będzie wyglądać ul. Zamoście. Miasto właśnie ją remontuje na odcinku od torów kolejowych do al.
Jana Pawła II

Ulica Zamoście będzie jak nowa
Ulica Zamoście to jedna z ważniejszych
dróg w południowej części miasta. Z al.
Jana Pawła II komunikuje ona bowiem Zamoście z trzema innymi bełchatowskimi
osiedlami – Przytorze, Dolnośląskim i Ludwików. Aby poprawić komfort kierowców,
rowerzystów i pieszych, którzy na co dzień
podróżują właśnie w tej okolicy, prezydent
Mariola Czechowska zdecydowała, że ul.
Zamoście będzie remontowana. Jej przebudowa na odcinku od torów do al. Jana
Pawła II ruszyła na początku kwietnia. Rozpoczęcie prac wymusiło zmianę organizację ruchu. Od torów do al. Jana Pawła II
obowiązuje wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.
W ul. Zamoście od torów do al. Jana Pawła II tymczasowo obowiązuje ruch wahadłowy
W pierwszej kolejności realizowane
są roboty związane z budową kanalizacji To bardzo dobra informacja, bo przecież oraz al. Jana Pawła II i Wyszyńskiego – dodeszczowej. Zakres prac w ul. Zamoście wydatków inwestycyjnych, jak w każdym
daje wiceprezydent Matyśkiewicz.
jest jednak dużo większy. Obejmuje rozbu- samorządzie, jest ogrom – mówi Mariola
Koniec remontu ul. Zamoście przewidowę pasa drogowego, budowę zjazdów
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
do posesji, a także chodnika po stronie
dziany jest na przyszły rok. Miastu zależy
- Dobrej jakości nawierzchnie i infrapółnocnej i ścieżki rowerowej po stronie
jednak,
aby jej przebudowa zakończyła się
struktura podziemna są gwarantem bezpołudniowej. Do tego przewidziana jest
znacznie
wcześniej. – Dlatego umówiliśmy
także przebudowa przejazdu kolejowe- pieczeństwa oraz komfortu poruszania się
go. Remontowany ponad 600-metrowy – podkreśla wiceprezydent Dariusz Matyś- się z wykonawcą, że w miarę swoich możodcinek zyska także oświetlenie. – Inwe- kiewicz. – Inwestycja ta jest wyczekiwana liwości, będzie on pracować tak, by ulica
stycja będzie kosztować blisko 2 mln zł. przez mieszkańców. Poprawi się komfort Zamoście była gotowa jeszcze w tym roku
Z miejskiego budżetu zapłacimy jednak podróżujących w tej okolicy kierowców,
– podsumowuje Dariusz Matyśkiewicz, witylko połowę. Drugie tyle pochodzić bę- ale także rowerzystów. Ścieżka rowerowa,
dzie ze wsparcia, jakie Bełchatów otrzymał która powstanie od torów do al. Jana Paw- ceprezydent Bełchatowa.
ADA
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. ła II, połączy Zamoście, Wojska Polskiego

Zgłosiliśmy uwagi do Strategii Województwa Łódzkiego
Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne
i przestrzenne, wymagają od samorządu odpowiedniego planu. Temu właśnie
służyć ma Strategia Województwa Łódzkiego 2030. W dokumencie zapisane
zostaną działania, jakie w ciągu najbliższej dekady mają podnosić jakość życia
mieszkańców. Projekt poddany został konsultacjom społecznym, w ramach
których miasto zgłosiło kilkanaście wniosków. Najważniejsze z nich dotyczą
konieczności zapewnienia wsparcia dla obszarów i miast zagrożonych utratą
funkcji społeczno-gospodarczych z powodu transformacji energetycznej, takich jak Bełchatów. Ponadto miasto zwróciło uwagę na znaczenie budowy
nowych linii kolejowych, rozbudowy sieci drogowej, obszarów inwestycyjnych
oraz produkcji i magazynowania niskoemisyjnej energii elektrycznej w gospodarczym rozwoju regionu. Po analizie wszystkich wniosków, opinii i uwag, jakie
wpłynęły do łódzkiego urzędu marszałkowskiego, ostateczna wersja projektu
strategii przedstawiona zostanie do uchwalenia Sejmikowi Województwa.
AP

4

Strategia określa kierunki rozwoju województwa
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W maju rozpocznie się remont ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda Wybickiego do skrzyżowania z 1 Maja. Na
czas przebudowy kierowcy muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie miasta, najpewniej inaczej
pojadą też emzetki

Inwestycja w komfort i bezpieczeństwo
Już nie plany, a działanie. Miasto rusza z jedną z kluczowych inwestycji drogowych, czyli remontem ulicy Kwiatowej.
– Zmieni się ona nie do poznania, ale nie
od razu, bo prace będziemy prowadzić etapowo. Chodzi o to, by uciążliwości związane z przebudową były jak najmniej i jak
najkrócej odczuwane przez kierowców
i mieszkańców osiedli Wolność i 1000-lecia. Harmonogram przewiduje zakończenie
robót w 2022 roku, zależy nam jednak, aby
w ciągu kilku najbliższych miesięcy ta ważna
z punktu komunikacji w mieście droga była
komfortowa – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Roboty pełną parą mają ruszyć już
maju. Pierwszy etap, który potrwać ma
ok. dwóch miesięcy, obejmie wykonanie instalacji wodnej, sanitarnej i deszczowej, a także sieci wodociągowej,
ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej. Właśnie trwa opracowywanie tymczasowej organizacji ruchu. Planowane
jest zamknięcie fragmentu Kwiatowej
od skrzyżowania z 1 Maja do wjazdu
w ul. Witosa (od strony Wybickiego). Ponadto jednokierunkowa obecnie ulica
Wieczorkiewicza ma być dwukierunkowa,
z tym, że kierowcy jadący od strony Dąbrowskiego będą musieli ustąpić pierwszeństwa tym wyjeżdżającym z osiedli. Jednocześnie zmieniony ma zostać

Przebudowa ulicy Kwiatowej poprawi jakość komunikacji w centrum miasta
sposób parkowania z prostopadłego na
równoległe. Wyłączenie ulicy Kwiatowej
prawdopodobnie będzie skutkowało także zmianą tras emzetek linii 1, 3, 4, 5, 6, 7
i 10. Wszystkie szczegółowe informacje
na temat organizacji ruchu oraz kursowania komunikacji miejskiej będą na bieżąco aktualizowane na miejskiej stronie
belchatow.pl oraz mzk.belchatow.pl.
Po zakończeniu prac instalacyjnych
wykonawca zajmie się robotami stricte
drogowymi, czyli wykonaniem podbudowy,
położeniem nawierzchni, budową chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, a także nowego oświetlenia. Ponadto przebu-

dowana zostanie sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, a na samej krzyżówce wybudowany zostanie prawoskręt,
co, zgodnie z założeniami, ma zwiększyć
przepustowość samej Kwiatowej.
Wszystko kosztować będzie 5,5 mln zł,
a część tej kwoty pokryją środki
z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Ponadto w kwestii finansowania inwestycji
miasto porozumiało się z bełchatowskim
starostwem, w którego zarządzie pozostaje ulica Kwiatowa.
AP

Rusza generalny remont miejskiego żłobka
Miejski żłobek „Jaś i Małgosia” czeka generalny remont. Miasto jest na finiszu
procedury przetargowej. Pierwsze roboty
powinny więc ruszyć już w maju, a zakres
prac jest spory. – Przebudowane zostaną
wszystkie instalacje, wymienione zostaną
podłogi. Gruntownej modernizacji doczekają się także łazienki. Zyskają one nową
glazurę, terakotę i armaturę. Jedno z pomieszczeń, gdzie kiedyś mieściła się pralnia, zostanie przebudowane i zaadaptowane na nową salę. Zmodernizowana zosta-

nie też szatnia i pomieszczenie podręcznej dołoży magistrat.
kuchni. Do tego sporo drobnych prac, m.in. - Takiej modernizacji w swojej historii plamalowanie, zakup mebli, zabawek oraz cówka jeszcze nie przeszła. Będzie to nasza
materiałów dydaktycznych – tłumaczy perełka. Co ważne, po remoncie i przebudowie w naszej placówce na dzieci czekać
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełbędzie nie 75, a 90 miejsc – mówi Łukasz
chatowa.
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Na kompleksową modernizację „Jasia
Remont żłobka potrwa kilka miesięcy.
i Małgosi” miasto pozyskało dofinansowa- Wszystkie dzieci, które korzystają z „Jasia
nie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na i Małgosi”, będą mieć zapewnioną opiekę.
remont żłobka pieniądze popłyną także Na ten czas placówka będzie przeniesiona
z rządowego programu „Maluch+”. Resztę do budynku przy ul. Sienkiewicza.
ADA
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Ruszyły prace nad opracowaniem koncepcji połączenia kolejowego relacji Bełchatów – Piotrków Trybunalski.
Do połowy października ma je przygotować polsko-hiszpańskie konsorcjum Idom, które wygrało przetarg.
W połowie kwietnia umowę z wykonawcą podpisał Urząd Marszałkowski w Łodzi. Koszt powstania studium
to prawie 2 mln zł. Analiza ta potrzebna jest, by ubiegać się o rządowe pieniądze na realizację tej inwestycji

Kolejny krok w stronę kolei dla Bełchatowa
Modernizacja linii kolejowej nr 24 z Bełchatowa do Piotrkowa z jej przedłużeniem
do Bogumiłowa w gminie Kleszczów to jeden z trzech projektów zgłoszonych przez
województwo łódzkie do rządowego programu Kolej Plus. Zakłada on przebudowę
34 kilometrów istniejącej trasy, a także
budowę ponad 7 kilometrowego nowego
torowiska do Bogumiłowa.
O inwestycję wspólnie zabiegają prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska,
Marszałek Województwa Łódzkiego oraz
wójt gminy Kleszczów. Złożony przez nich
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i został zakwalifikowany do drugiego
etapu naboru, w którym trzeba przygotować wspomniane studium planistyczno-prognostyczne. Ma ono m.in. analizować warianty przebiegu trasy z różnymi
opcjami prędkości, w jaki stopniu można
wykorzystać istniejącą linię kolejową, jaką
infrastrukturę trzeba zbudować, ile torów
powinno powstać.
Wnioski płynące z tej analizy pozwolą
dokładniej oszacować koszty modernizacji linii kolejowej nr 24, ocenić prognozy
ruchu pasażerskiego czy wpływ tej inwestycji na połączenie Bełchatowa ze stolicą
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województwa. Przygotowanie takiego stu- Mariola Czechowska. – Kolej to również
dium to ważny, ale też niezbędny krok, by jeden z najwygodniejszych i najbardziej
walczyć o miliony z rządowego programu ekologicznych sposobów przemieszczania
Kolej Plus. Wykonana koncepcja będzie się. To jeden z ważniejszych elementów
podstawą do dalszej realizacji projektu, zrównoważonego transportu, który świadwyboru optymalnego wariantu oraz okre- czy o nowoczesności i właściwym kierunślenie wskaźników potrzebnych do oceny
ku rozwoju województwa łódzkiego – doi rankingowania tej inwestycji w ramach
daje prezydent Czechowska.
rządowego programu Kolej Plus. Na jej
Linia kolejowa nr 24 powstała pod kopodstawie PKP PLK będzie także przygoniec
lat 70. jako odcinek trasy Warszawatowywać studium projektowo-techniczne.
-Bełchatów-Wrocław.
Budowa magistrali
Koszty opracowania studium dla „Modernigdy
jednak
nie
została
dokończona ze
nizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 24
na odcinku Piotrków Trybunalski – Beł- względu na brak pieniędzy. Od końca lat
chatów” pokryją wspólnie trzy samorządy. 80. do 2000 roku na odcinku BełchatówCzas na opracowanie koncepcji wykonaw- -Piotrków kursował pociąg pasażerski.
ca ma do października tego roku.
Obecnie linia jest wykorzystywana spora- Modernizacja i wydłużenie linii dycznie tylko przez składy towarowe.
w kierunku zachodnim pozwoli na większe
Rządowy program Kolej Plus ma być
otwarcie Bełchatowa na ruch kolejowy,
realizowany w latach 2021-2028. Zakłaa w konsekwencji ściągnięcie do naszego
da on, że samorządy na swoje inwestycje
miasta nowych inwestorów i turystów. To
mogą
pozyskać nawet 85 proc. kosztów.
także możliwość dojazdu do pracy i więkPaństwo
na budowę nowych połączeń koszy dostęp do usług zdrowotnych, spolejowych
w całym kraju zaplanowało 5,6
łecznych i kulturalnych. Przywrócenie kolei do Bełchatowa oznacza szybki rozwój mld zł, kolejne pieniądze dołożą miasta,
zarówno naszego miasta, jak i całego re- które zakwalifikują się do programu.
gionu – podkreśla prezydent Bełchatowa
ADA
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- Szybka i dokładna diagnostyka w przypadku chorób onkologicznych jest niezwykle ważna. Dlatego na kwietniowej sesji przedstawię miejskim radnym projekt uchwały dotyczący wsparcia dla bełchatowskiego szpitala.
400 tys. zł z miejskiego budżetu ma pomóc w zakupie specjalistycznego sprzętu potrzebnego w diagnostyce
i leczeniu m.in. raka piersi – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa

Miasto ponownie chce zainwestować w szpital
sprzęty. O pomoc w ich zakupie placówka
W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła
II działa nowa komórka – Pododdział Chizwróciła się do miasta. – Bełchatowianie
rurgii Onkologicznej. Założeniem pracujązasługują na opiekę medyczną na jak najcych tam specjalistów i dyrekcji lecznicy
wyższym poziomie. Dlatego od lat systejest, aby pacjent kierowany na ten oddział
matycznie inwestujemy w lecznicę. Zależy
miał zapewnioną kompleksową opiekę
mi, aby mieszkańcy, którzy mają problemy
i nie musiał szukać pomocy w ościennych
zdrowotne, nie musieli szukać pomocy
ośrodkach onkologicznych. – W końcówce
w innych ośrodkach medycznych tylko mo2020 roku wzmocniliśmy potencjał kadrogli być leczeni na miejscu – w Bełchatowie
wy Oddziału Chirurgii Ogólnej z Podod– mówi prezydent Mariola Czechowska.
działem Chirurgii Onkologicznej. Kierująca
– Aby było to możliwe trzeba zainwestonimi kadra profesorska daje gwarancję, że
wać w ten nowy Pododdział. Nie tylko zaudzielane świadczenia zdrowotne będą
trudniając wysokiej klasy specjalistów, ale
realizowane na najwyższym poziomie, co
też wyposażając go w nowoczesny sprzęt.
w przypadku chorób onkologicznych naDlatego na kwietniowej sesji przedstawię
biera szczególnego znaczenia. Pacjenci
radnym projekt uchwały w sprawie miejz naszego regionu nie będą musieli szukać
skiego wsparcia dla szpitala – tłumaczy
pomocy specjalistycznej w innych ośrodkach medycznych – czytamy w liście dy- Dzięki miastu szpital ma nowoczesną sondę prezydent Czechowska. – Liczę, że miejscy
radni poprą tę inicjatywę i wkrótce do bełrektora bełchatowskiej lecznicy dr n. med.
chatowskiej
lecznicy trafi 400 tys. zł. PoAndrzeja Kowalskiego.
węzłów wartowniczych. Sonda lokalizuje
Aby lekarze mogli leczyć zgodnie z naj- te, które są umiejscowione najbliżej guza, zwoli to zakupić mammotom, aparat USG
wyższymi standardami, potrzebne są spe- w pasze chorej kobiety, i mogą być zajęte i kriostat. Urządzenia te będą wykorzystycjalistyczne urządzenia dedykowane wła- przez przerzuty. Badanie to wskazuje więc wane do diagnostyki i zabiegów onkolośnie chirurgii onkologicznej. W 2020 roku węzły konieczne do usunięcia. Nie trzeba gicznych, m.in. w przypadku nowotworu
miasto pomogło lecznicy w zakupie sondy pozbywać się już wszystkich, co przekłada w gruczole piersiowym. Będzie to kolejny
do nieizotopowego wykrywania węzłów się na szybszy powrót do zdrowia i pełnej krok w rozwoju tutejszej chirurgii onkologicznej – dodaje prezydent Bełchatowa
chłonnych wartowniczych. Teraz bełcha- sprawności pacjentki.
towianki na miejscu – w bełchatowskim
Teraz szpital chciałby wyposażyć chi- Mariola Czechowska.
ADA
szpitalu – mają wykonywaną diagnostykę rurgię onkologiczną w kolejne niezbędne

W trosce o bezpieczeństwo bełchatowian
Miasto ponownie wspiera bełchatowską policję. Z miejskiej kasy do jednostki trafi
60 tys. zł. Pieniądze będą wykorzystane na dodatkowe, tzw. ponadnormatywne,
patrole. Oznacza to, że od maja do końca roku na ulicach będzie więcej funkcjonariuszy.
- Wsparcie od miasta, to dowód na to, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
jest tak samo ważne dla policji, jak i dla władz samorządowych – powiedział mł. insp.
Tomasz Jędrzejczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie.
– W dobie pandemii liczba zadań, jakie stoją przed policją znacznie się zwiększyła. Do
tego nasze codzienne obowiązki, m.in. walka z przestępczością, zapewnienie bezpieczeństwa Realizacja obowiązków, jakie dodatkowo zostały nałożone na naszą formację w związku ze stanem epidemii, nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa
obywateli. Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo mieszkańcom, niezbędne jest
wsparcie działań policji przez samorządy. Dziękujemy, że po raz kolejny już otrzymujemy taką pomoc ze strony miasta Bełchatowa – podsumowuje komendant Jędrzejczyk.
ADA

200 dodatkowych patroli w ubiegłym roku
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Dobra informacja dla lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych. Zgodnie z decyzją prezydent Bełchatowa
Marioli Czechowskiej, wysokość stawki bazowej czynszu pozostanie bez zmian. Oznacza to, że w 2021 roku
najemcy lokali płacić będą takie same opłaty jak w roku poprzednim

Stawki bazowe za czynsz bez zmian
Polityka czynszowa to najważniejszy element prowadzonej przez samorząd polityki
mieszkaniowej. U jej podstaw stoi podejście władz miasta do zasobu komunalnego.
Jak podkreśla prezydent Mariola Czechowska, zasób ten powinien być postrzegany
przede wszystkim jako narzędzie pomocy
mieszkańcom. – Dlatego podjęłam decyzję
o wstrzymaniu przyjętej przez bełchatowską Radę Miejską politykę czynszową. Przy
jej podejmowaniu kierowałam się głównie
finansowymi konsekwencjami epidemii koronawirusa. Trwająca od ponad roku pandemia Sars-COV-2 odcisnęła swoje piętno
na niemal w każdym obszarze naszego
życia – poczynając od zdrowotnego, a na
gospodarczym kończąc. Niestety trudno
dziś powiedzieć, jak długo jeszcze będzie- W miejskim zasobie jest ponad 1800 lokali komunalnych i socjalnych
my się z tą sytuacją borykać. Finanse wielu
rodzin uległy pogorszeniu, co widać także mówi prezydent Czechowska.
2020 roku dotyczy 1846 lokali. Oznacza
w Bełchatowie. Musimy mieć na uwadze,
Przypomnijmy, że Program gospoda- to, że zajmujące mieszkania komunalne
że przekroczenie możliwości finansowych rowania mieszkaniowym zasobem miasta płacić będą 4,14 zł za mkw., przy czym
najemców może prowadzić do wzrostu ich na lata 2019-2023 przyjęty przez radnych
w opłatach na rzecz miasta należy uwzględzadłużenia. By uniknąć takiego scenariusza Uchwałą nr VII/41/2019, zakładał wzrost
nić czynniki obniżające wysokość należnej
zdecydowałam o niepodnoszeniu stawek stawki bazowej czynszu. Po decyzji prezyopłaty.
Jeśli zaś chodzi o lokale socjalne,
bazowych czynszu w mieszkaniach komu- dent Czechowskiej, w 2021 roku stawka
stawka,
podobnie jak w roku ubiegłym,
nalnych i socjalnych. Jestem przekonana, obowiązująca w miejskim zasobie komuże choć odrobinę pomoże to mieszkańcom nalnym pozostanie na dotychczasowym wynosi 91 gr za mkw.
AP
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – poziomie – co według danych na koniec

Nie marnuj, podziel się jedzeniem z potrzebującymi
Robienie zbyt dużych zakupów i przegapienie terminu ważności do spożycia – to
główne przyczyny marnowania jedzenia.
Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że rocznie każdy z nas wyrzuca blisko 250 kg żywności. By nadwyżka nie
trafiała do kosza, wystarczy, zgodnie z ideą
„foodsharingu”, zanieść jedzenie do pierwszej w Bełchatowie lodówki społecznej.
Zasada jej działania jest bardzo prosta: jeśli masz za dużo jedzenia, to włóż
je, a jeśli potrzebujesz - weź. Do lodówki,
która stoi przy ul. Kościuszki 15 obok budynku, w którym mieści się Straż Miejska,
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Miasto ustawiło lodówkę w grudniu

można przynieść różne produkty. Przede
wszystkim muszą one jednak mieć ważną
datą przydatności do spożycia. Mogą to
być produkty suche jak kasze, makarony,
cukier czy ciastka. Ważne, by były w nieuszkodzonym opakowaniu. Na podobnych
zasadach zostawiać tu możemy nabiał, sery
czy jogurty. Pieczywo, wyroby cukiernicze
muszą być zapakowane, a wyroby własne
jak np. bigos, ciasto czy zupy w szczelnym,
opisanym pojemniku z nazwą potrawy
i datą jej wykonania. Mile widziane są również nieuszkodzone konserwy czy owoce
i warzywa.
AP

SPRAWY SPOŁECZNE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych. Przez najbliższe pół roku kilku bełchatowian wykonywać
będzie drobne prace gospodarcze i porządkowe, do ich obowiązków należeć będzie także roznoszenie korespondencji

Społeczna aktywizacja bezrobotnych
Prace społecznie użyteczne to pogram,
jaki od kilku lat miasto realizuje w ramach
porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy. – Możemy śmiało powiedzieć,
że to skuteczne narzędzie do aktywizacji
osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki
temu mają one szansę wyjść z domu, pokazać się z jak najlepszej strony i zdobyć
niezwykle ważne w powrocie na rynek
pracy doświadczenie – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański i dodaje, że to rozwiązanie korzystne również
dla pracodawców. – To nie tylko okazja do
pomocy osobom znajdującym się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, ale także
sprawdzenia kandydata przed podpisaniem umowy o pracę.
Program skierowany jest do bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które z różnych
powodów nie mogą znaleźć zatrudnienia.
Będą oni wykonywać prace gospodarcze,
porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także roznosić korespondencję
na terenie miasta. To, do której z dziewięciu miejskich placówek (ośmiu szkół
podstawowych i MOPS) skierowana zostanie osoba zainteresowana, zależy m.in.
od jej wieku, zdolności do wykonywania
konkretnych zadań, a także posiadanych

Prace społecznie użyteczne to szansa na ponowne odnalezienie się na rynku pracy
kwalifikacji. Co ważne, wynagrodzenie za
wykonane zadania nie jest opodatkowane
i wynosi 8 zł 70 gr za godzinę. W sumie
od 1 kwietnia do 30 września przez 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin
w miesiącu) uczestnicy programu przepracują ponad 2 tys. godzin.
Przypomnijmy, że zasady organiza-

cji prac społecznie użytecznych regulują
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie organizowania
prac społecznie użytecznych.
AP

Tony żywności przyjechały do Bełchatowa
Pierwsze transporty z Banku Żywności dotarły do Bełchatowa, kolejne przewidziane są w czerwcu. Pomoc otrzymało 2300
bełchatowian. W każdej 26-kilogramowej
paczce znalazły się produkty, które można przechowywać dłużej - produkty warzywne, mięsne, nabiał oraz tłuszcze. – Do
osób objętych pomocą trafiły m.in. groszek z marchewką, buraczki wiórki, fasolka
po bretońsku. Do tego makaron jajeczny,
płatki owsiane, ryż i kasza, a także mleko,
cukier i olej– mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Żywność wydawana jest bezpłatnie

Miasta Bełchatowa.
Pomocą objęte są osoby, które zgłosiły
taką chęć do MOPS-u i których miesięczny
dochód nie przekracza 1 542,20 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących lub
1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.
To już kolejna edycja Banku Żywności
w Bełchatowie. – Cieszy nas, że ponownie
wspólnymi siłami z MOP-sem oraz bełchatowskim oddziałem Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich udało się zorganizować
taką pomoc – tłumaczy dyrektor Nowak.
W sumie w tym roku do Bechatowa przyjedzie 120 ton żywności.
ADA
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- Rozpiera mnie ogromna duma, że w Bełchatowie są ludzie, którzy pokazują, że tzw. jesień życia może być piękna i
od piętnastu już lat jest wizytówką naszego miasta. Nasi studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, uczestniczą w
konsekwencji oraz odwagi w dążeniu do jasno postawionego celu i spełnienia swoich marzeń. Wszyscy możemy się od

Na naukę nigdy nie jest za późno, czyli Kryształo
W ubiegłym roku Uniwersytet Trzeciego
Wieku skończył 15 lat. Ze względu na pandemię COVID-19 nie można było zorganizować uroczystego jubileuszu. Jak te lata
nauki, artystycznych wyzwań, a przede
wszystkim dobrej zabawy w doborowym
towarzystwie wspominają studencji oraz
pracownicy Miejskiego Centrum Kultury?
Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Najpierw pod patronatem Bełchatowskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
a od 2012 roku w Miejskim Centrum Kultury działa jedyna taka uczelnia w naszym
mieście. Od samego początku zainteresowanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
bo o nim mowa, jest bardzo duże. Każdego
roku do studenckiej braci dołącza kilkadziesiąt osób. Dziś może się pochwalić 350
żakami, i jak mówi dyrektor MCK-u Damian Nowak, na tej liczbie się pewnie nie
skończy. – Praktycznie nie ma tygodnia bez
pytań o możliwość zapisania się na uniwersytet. Jestem przekonany, że w niedalekiej
przyszłości możemy mieć nawet pięciuset
studentów. To dla nas duże wyzwanie, bo
wymagać będzie odpowiedniej organizacji
zajęć oraz zaplecza lokalowego, ale warto
je podjąć. Bo to, co dają nam nasi seniorzy,
jest nie do przecenienia. Ich innowacyjność, pomysłowość, nieprzebrane dawki
energii i ogromna radość z robienia czegoś
dla siebie i innych są dla nas, pracowników MCK-u, olbrzymią motywacją. My się
zwyczajnie przy nich rozwijamy – mówi
z uśmiechem dyrektor MCK Damian Nowak. - Uniwersytet Trzeciego Wieku nie mieści się w żadnych
sztywnych ramach, a jego słuchacze
z pewnością są nieszablonowi. Można powiedzieć, że żyjemy w prawdziwej symbiozie, to znaczy uniwersytet żyje MCK-iem,
a Miejskie Centrum Kultury – uniwersytetem – mówi dyrektor bełchatowskiego
MCK Damian Nowak.

Głód wiedzy i ciągłego rozwoju
Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w dużej mierze oparty jest bowiem o po-
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Efektem pracy w kole fotograficznym było stworzenie przez studentów autorskiego kalendarza śc
trzeby i pomysły studentów. Oferta zajęć
i wykładów jest niezwykle szeroka i ciągle
wzbogacana o pomysły słuchaczy. Informatyka, psychologia, języki obce, basen
oraz inne formy zajęć ruchowych, jak taniec, joga czy pilates, a do tego specjalne
kursy i warsztaty. Studenci mają także
klasyczne wykłady akademickie o szerokiej tematyce. Dotyczą one zagadnień
z dziedziny zdrowia, historii, kultury czy
socjologii. Jak mówi Agnieszka Bielska, koordynator UTW, jest więc z czego wybierać. – Obserwując zapał do nauki naszych
słuchaczy, można śmiało stwierdzić, że na
naukę nigdy nie jest za późno. Dlatego też
stale dochodzą nowe zajęcia, które zresztą wymyślają sami słuchacze, jak chociażby

koło fotograficzne – mówi Agnieszka Bielska.
Ale uniwersytet to nie tylko zajęcia
i wykłady. To także aktywne włączanie się
w życie kulturalne Bełchatowa. Wizytówkami uczelni są z pewnością chór Pasjonata oraz grupa taneczna Super Stars. Obie
grupy reprezentują
Miejskie Centrum
Kultury na zewnątrz, biorąc udział w licznych wydarzeniach artystycznych. Jedną
z ważniejszych inicjatyw jest rozwinięcie
międzypokoleniowej inicjatywy wspólnego śpiewania. Wspólnie ze szkołami,
przedszkolami, różnymi grupami działającymi w MCK Uniwersytet Trzeciego Wieku podejmuje się wspaniałych przedsięwzięć, jak chociażby inicjatyw m.in. koncerty czy spektakle, np. „Na ludową nutę”,

WYDARZENIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

kolorowa. Mam tu na myśli zarówno prężnie działające Kluby Seniora, ale także Uniwersytet Trzeciego Wieku, który
w wielu ciekawych zajęciach, a wszystko w atmosferze przyjaźni, zrozumienia oraz wzajemnego szacunku. Nie brakuje im
nich wiele nauczyć – tak o UTW i jego słuchaczach mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska

owy Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dla słuchaczy UTW bardzo ważne są zajęcia ruchowe, w tym ukochany taniec
miejsce do rozmów na różne tematy, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, a także
wzajemnej inspiracji. Co ważne, członkowie grupy będą na bieżąco z wydarzeniami
kulturalnymi w MCK.

Życie zaczyna się na emeryturze

ciennego, w planach mają kolejne prace
„Międzypokoleniowe koncerty patriotyczne”, „Szalone lata 60 i 70”, „Rozmowy
o wolności”, „Kolory miłości” czy udział
w Międzynarodowym Dniu Tańca. Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem UTW
jest z pewnością „Kolędowanie z MCK”,
które doczekało się już kilku edycji. Należy
też dodać, że słuchacze UTW regularnie
odwiedzają podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie.
Mimo panującej od ponad roku pandemii i panujących w związku z nią obostrzeń,
uniwersytet nadal działa prężnie. Zajęcia i
spotkania online, a ostatnio nowa aktywność, czyli facebookowa grupa „Bełchatowscy seniorzy”. Z założenia jest to być

- Po trzech latach emerytury koleżanka
namówiła mnie, abym poszła na pierwsze
zajęcia. Wtedy jeszcze na ulicy Fabrycznej.
Miałam sporo obiekcji, bo myślałam, że
to będą same, nudne wykłady, a ja lubię,
jak się coś dzieje. Ale poszłam i połknęłam akademickiego bakcyla. Ujęła mnie
atmosfera, spotkałam kilku starych znajomych. Dla mnie najważniejsze jest to, że
wychodzimy z domu, robimy coś wspólnie
a dodatkowo świetnie się przy tym bawimy – podkreśla Łucja Grzegorczyk, która
w zajęciach uczestniczy niemal od samego
początku, bo już trzynaście lat.
Skąd taki ogromny sukces? Jak podkreślają sami słuchacze, dzięki temu, że
niczego nie muszą. Chcą jednak zadbać
o siebie, doceniają to, co mają. Nie lubią
mieć, wolą być, delektują się chwilą. Wielu

z nich zyskało młodość – wcale nie drugą
czy trzecią a pierwszą, co sami podkreślają.
Przez całe życie działali bowiem według
utartego schematu: dom - praca – dzieci.
Nie robili niczego dla siebie, bo uważali, że
to nie oni są najważniejsi. UTW pomógł
zmienić to podejście. – Nasi słuchacze są
żywym dowodem na to, że jesień życia nie
musi kojarzyć się ze stagnacją, bawieniem
wnuków i czekaniem nie wiadomo na co.
Czasem ludzie muszą przeżyć prawie całe
życie, by tu odnaleźć szczęście – dodaje
Bielska. I w społeczności akademickiej odnaleźli, jak mówią, „swój drugi dom”.
- Przechodząc na emeryturę wiedziałam, że nie usiedzę w domu, że muszę
znaleźć sobie jakieś zajęcie. Ale żeby Uniwersytet Trzeciego Wieku? Przecież nie
jestem i nie chcę być starszą panią. Postanowiłam jednak spróbować, bo przecież
nic nie stracę. Nie pamiętam, kiedy wcześniej coś mnie tak pozytywnie zaskoczyło
– mówi Urszula Buś, studentka od 2014
roku. - Cieszę się że tu jestem, bo czuję, że
odmłodniałam. To jest nie do opisania, ile
uniwersytet daje nam, seniorom.
AP
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Zaawansowane prace przy budowie
kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej
i Zdzieszulickiej

Od października 2020 roku trwają prace
związane z budową kanalizacji sanitarnej w
ulicach Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z Bełchatowa.
Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
o łącznej długości ok. 1,27 km oraz kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 0,38 km
wraz z dwoma przepompowniami ścieków.
Wykonano już około 60% wszystkich prac.
Cieszę się, że długo oczekiwana przez
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mieszkańców inwestycja, pomimo utrudnień skiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”, realizozwiązanych z pandemią koronawirusa, prze- wany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa
biega zgodnie z planem. Jej realizacja umożli- i modernizacja systemu sieci wodno – kawi podłączenie się do kanalizacji sanitarnej w nalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa
ulicy Piotrkowskiej mieszkańcom posesji zlo- – etap II” współfinansowanego ze środków
kalizowanych zarówno na terenie Miasta, jak
Funduszu Spójności w ramach Programu
i Aglomeracji Bełchatów, a także w dalszej
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
perspektywie stworzy możliwość rozbudo2014-2020.
wy kanalizacji dla mieszkańców Zdzieszulic
Wartość inwestycji wynosi 2 653 110,00
Dolnych – mówi Mariola Czechowska Prezł brutto, a jej zakończenie planowane jest na
zydent Miasta Bełchatowa.
Przedmiotowy Kontrakt 05 pn.: „Budo- koniec czerwca 2021 roku.
WOD.-KAN.
wa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkow-

www.

SPÓŁKI MIEJSKIE

Warto Wiedzieć Więcej

W pandemii nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne umożliwiają bezpieczne, bo zdalne zarządzanie dystrybucją ciepła, a także ułatwiają komunikację z klientami i ich obsługę

Ciepło dla Bełchatowa – inteligentnie
i zdalnie
System ciepłowniczy miasta to kilkudziesięciokilometrowe labirynty rur, komór, zaworów i kanałów, trwale wpisane
w podziemną infrastrukturę miejską.
Sprawne działanie tak skomplikowanej
struktury nie byłoby możliwe bez ciągłego
nadzoru, dzięki któremu można wyeliminować większość potencjalnych zagrożeń
dostawy ciepła, zanim jeszcze wystąpią.
Spółka PEC zarówno siecią ciepłowniczą, jak i węzłami cieplnymi, zarządza
zdalnie. Funkcjonujące w spółce nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwiają
również utrzymywanie stałego kontaktu
z odbiorcami.
Głównym systemem wspierającym
monitorowanie pracy sieci ciepłowniczej
jest telemetria, czyli zdalny dostęp do
węzłów cieplnych oraz komór ciepłowniczych i odczyt parametrów tych urządzeń, co umożliwia ich regulację na odległość, uzupełnianie wody w instalacjach
grzewczych odbiorców, a także przekazywanie informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów oraz lokalizacji awarii. ne Biuro Obsługi Klienta (ePEC) i Usługa
Węzły cieplne wyposażone w regulatory e-Faktura. Od tej pory Klienci mają wgląd
pogodowe automatycznie dostosowują do faktur, mogą porównywać zużycie
parametry do warunków atmosferycznych ciepła z poszczególnych miesięcy, sprawdzić, czy nie zalegają z opłatami, składać
oraz potrzeb odbiorców.
System telemetrii jest stale rozwijany wnioski o zmianę danych czy zamówionej
i uzupełniany o nowe węzły cieplne, naj- mocy cieplnej itp. E-faktura (w formacie
bardziej istotne z punktu widzenia pracy pdf) wysyłana jest pocztą elektroniczną.
Dodatkowo Klienci otrzymują wiadomość
systemu ciepłowniczego.
Ciągle rozwijany i udoskonalany jest SMS z kwotą i terminem płatności w celu
system zdalnego odczytu liczników ciepła. umożliwienia im uregulowania należności
Dane z liczników automatycznie są przeka- za ciepło „od ręki”. Usługa e-Faktura to dozywane do systemu fakturowania. Pozwala skonały sposób na szybki i wygodny obieg
to na wyeliminowanie błędnych danych oraz dokumentów, a jednocześnie ochronę śrociągły nadzór nad pracą węzłów bez koniecz- dowiska. Usługa jest bezpłatna.
Obecnie Spółka oddała do użytku
ności bezpośredniego dostępu do urządzeń.
PEC Bełchatów sukcesywnie wdraża ulepszoną i bardziej funkcjonalną stronę i nieprawidłowości w działaniu systemu
także usprawnienia dla swoich Odbiorców. internetową www.pec-belchatow.pl Nowa ciepłowniczego z poziomu strony interneWprowadzono system masowych płatno- strona to nie tylko nowa jakość estetyczna towej
- narzędzia, dzięki którym strona jest dości, w którym każdemu Klientowi przypi- i nowoczesny wygląd, ale także:
sany został indywidualny rachunek ban- - wygodniejsza nawigacja, by z łatwością stępna również dla osób niedowidzących.
kowy. Znacznie usprawnia to rozliczenie wyszukać interesujące treści
Zachęcamydo odwiedzenia nowej strony
kilku tysięcy przelewów wpływających do - formularz ułatwiający mieszkańcom Beł- i poznania jej funkcjonalności.
firmy. Kolejnym krokiem było Elektronicz- chatowa zgłaszanie wszelkich usterek
PEC
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Zarząd Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, podjął decyzję o przekształceniu jednego z własnych lokali użytkowych na
dwa lokale mieszkalne

BTBS przekształca lokal handlowy
Decyzja ta podyktowana została faktem,
że lokal handlowy zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, od marca 2019 roku pozostawał
bez najemcy. Panująca obecnie pandemia
COVID -19 oraz ogromna podaż lokali handlowych na rynku bełchatowskim,
jak również stale wydłużająca się kolejka
oczekujących na mieszkania w Bełchatowskim TBS, skłonił Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o przekształceniu powyższego
lokalu na dwa lokale mieszkalne.
Biorąc pod uwagę potrzeby lokalowe
osób oczekujących na mieszkanie, podjęto
decyzję o takim zaprojektowaniu lokali aby
spełniły one oczekiwania zarówno rodziny
2-3 osobowej, jak i liczniejszej. Z przedstawionych przez projektanta koncepcji,
wybrano wersję dwóch odrębnych lokali
mieszkalnych. Jeden o powierzchni około 54 m2 w skład którego wchodzi salon
z otwartą kuchnią, łazienką, komunikacją
i oddzielnym pokojem oraz drugi o powierzchni około 64 m2 w podobnym układzie jak poprzedni z dodatkowym jeszcze
pokojem, mogącym stanowić np. sypialnię
dla rodziców. Obydwa lokale, będą wyposażone w samodzielne wyjścia na zewnątrz
budynku, co również może, pozytywnie
wpływać na komfort życia przyszłych

mieszkańców.
Prace adaptacyjne rozpoczęte zostały
w marcu bieżącego roku. W chwili obecnej
po dokonanych niezbędnych pracach rozbiórkowych, prowadzone są prace budowlane. Wymurowane zostały już ściany wewnętrzne, na których ekipa monterska rozpoczęła układanie instalacji elektrycznych.
W najbliższych dniach, jak tylko pozwolą

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
97-400 Bełchatów, ul. Zdzieszulicka,
tel./fax: 44 633 38 77, tel. kom. 600 185 657,
e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl

na to warunki atmosferyczne, planowane
są do wykonania prace rozbiórkowe i budowlane, niezbędne do przeprowadzenia
wymiany istniejącej stolarki okiennej oraz
drzwi wejściowych.
Zakończenie prac budowlanych i oddanie lokali do użytku przewidziane jest na
czerwiec bieżącego roku.
TBS

Zaadoptuj psiaka ze schroniska
Szarik (nr chip: 005540) – Przygotowując coś w mikrofali, nie krzyczysz
na nią i nie pospieszasz, by minutnik odliczający czas gotowości wyjęcia
dania przyspieszył. Takową dewizę przyjął Szarik, by nie zwariować przy
oczekiwaniu na swój wymarzony dom. Czy tęskni za własnym kątem na
ziemi? Pewnie! Czy marzy o tym by wtulić swój łeb w człowieka? Wiadomaka! Czy chciałby czuć się kochany i potrzebny? Jasna sprawa! Nie
ponagla, nie przyspiesza toku spraw. Z cierpliwością godną stonogi władającej sandały wyczekuje swojego PSYjaciela. Cierpliwie bez pośpiechu
acz w pełni gotowości czeka może właśnie na Ciebie? Zatem pytanie:
gdzie jesteś?
Dodatkowe pytania o pieski i kotki prosimy kierować pod numery: Schroniska w godzinach od 9:00 do 17:00 tel. (44) 633 38 77. Przy zapytaniach
prosimy podać numer ewidencyjny, pod opieką mamy ponad 200 czworonogów.
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O talencie młodej bełchatowianki, 10-letniej Tatiany Kopali, wie już cała Polska. Swoimi występami w jednym z największych
muzycznych talent show zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na jurorach, ale przede wszystkim na widzach. Podczas spotkania
z prezydent Mariolą Czechowską zdradziła, dlaczego tak bardzo kocha muzykę i śpiew

10-letnia „Iskierka” z potężnym głosem
Podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewała „Pokaż na co Cię stać” i w każdym z kolejnych odcinków udowadniała, że drzemie
w niej ogromny talent muzyczny i stać ja
naprawdę na wiele. Niespotykana, mocna
barwa głosu, charyzma oraz pozytywna
energia zaprowadziły ją aż do finału The
Voice Kids. Mowa o artystycznej stypendystce Miasta Bełchatowa, Tatianie Kopali.
- Jestem bardzo szczęśliwa. Spełniły się
moje marzenia i cieszę się że mogłam
uczestniczyć w tej przygodzie. - Kiedy
o tym myślę, to czuję wielką radość i aż
chce mi się skakać do góry. Od razu po finale popłakałam się. Troszkę ze smutku, że
ta przygoda się już się skończyła, ale też ze
szczęścia, że mogłam w niej uczestniczyć.
Poznałam wspaniałe osoby, które tak samo
jak kochają muzykę – wspomina Tatiana
i dodaje, że program nauczył ją jeszcze jednej ważnej rzeczy. – Wiem, że nie wolno się
poddawać. Zawsze trzeba iść przed siebie.
Tatiana ma zaledwie 10 lat, a od pięciu śpiewa w działającym przy Miejskim

Centrum Kultury Chórze Cantabile. Fan- jak świetnie radzi sobie na scenie, dowietastyczny głos to nie jedyny talent młodej działa się cała Polska. Jak mówi prezydent
wokalistki. W bełchatowskiej Szkole Mu- Mariola Czechowska, udział w The Voice
zycznej uczy się gry na skrzypcach, a do Kids pokazał, że mimo młodego wieku
tego maluje, pisze powieści dla dzieci oraz świetnie sobie radzi na tak dużej mupróbuje swoich sił jako autorka tekstów zycznej scenie, a także potrafi oczarować
piosenek. Ponadto kocha zwierzęta, upra- i skraść serca publiczności. - Pamiętam, jak
w jednym z ostatnich odcinków śpiewałaś
wia jogę i medytuje.
„We
are the champions, my friends” z re- Muzyka jest dla mnie najważniejsza,
dlatego codziennie poświęcam jej kilka pertuaru grupy Queen. Chcę jasno i wyraźgodzin. To moja największa pasja. Do tego nie powiedzieć, że jesteś zwycięzcą. Postawiłaś bowiem na swoje dziecięce marzenia,
oczywiście dochodzi jeszcze szkoła, a teraz
nie bałaś się stanąć przed wymagającym
po programie muszę nadrobić trochę zajury. Udowodniłaś, że masz nietuzinkowy
ległości - mówi z uśmiechem Tatiana i dotalent. Gratuluję Ci tego z całego serca,
daje, że chciałaby czasem, aby dzień trwał
jesteś naszą bełchatowską dumą – mówi
nieco dłużej. - Cieszę się, że jakoś udaje mi prezydent Czechowska.
się to wszystko pogodzić i znaleźć jeszcze
Marzeniem Tatiany są koncerty, ale teczas na rzeczy, które sprawiają mi wiele raz, w czasie pandemii, nie ma możliwości
przyjemności. Jestem jeszcze dzieckiem ich organizacji. Jedno jest pewne – swoją
i zwyczajnie chcę się bawić. Fajnie, że moje przyszłość wiąże z muzyką, choć na razie
obowiązki są jednocześnie fantastyczną nie chce zdradzać szczegółów. Życzymy
zabawą.
wielu kolejnych sukcesów na polskiej, i nie
Tatiana od kilku lat występuje podczas tylko, scenie muzycznej.
różnych miejskich wydarzeń. Teraz o tym,
AP
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EDUKACJA/WYWIAD
Epidemia sprawiła, że dzieci uczą się w domach, a większość nauczycieli pracuje zdalnie. Mimo tego, że szkoły są
puste, praca w nich wre. Dla placówek to czas wytężonej pracy – naborów, przygotowań do egzaminów, a także
szczegółowego planowania i organizacji pracy na przyszły rok szkolny. O bełchatowskiej edukacji rozmawiamy
z wiceprezydentem Łukaszem Politańskim

Miejskie szkoły pracują na pełnych obrotach
Za nami nabór do miejskich przedszkoli. Od września będzie z nich korzystać
ponad 1500 dzieci. Tegoroczna rekrutacja pokazała, że miasto w stu procentach zabezpiecza potrzeby rodziców
w tym zakresie.

będą się one odbywać w ścisłym reżimie
sanitarnym. Szkoły są już na to gotowe?
Maseczki,
obowiązkowa
dezynfekcja
dłoni, wejścia do sal rozłożone w czasie
i dystans – takich zasad m.in. przestrzegać
muszą zarówno młodzież, jak i członkowie
komisji. Na ten moment wytyczne MEN-u
i GIS-u dotyczące egzaminów są takie
same, jak w ubiegłym roku. Procedury te
mamy więc już sprawdzone i przećwiczone. Teraz kompletujemy zespoły egzaminacyjne. Szykujemy też listę rezerwowych
nauczycieli, na wypadek, gdyby w ostatniej
chwili któryś z członków komisji nie mógł
się stawić. Przed egzaminami chcielibyśmy
jeszcze przeprowadzić dla uczniów konsultacje z nauczycielami. Tak, by wspólnie mogli usystematyzować wiedzę czy powtórzyć najtrudniejsze zagadnienia. Nastroje
wśród maturzystów i ósmoklasistów na
ogół są dobre. Jak sami mówią, do nowych
warunków zdążyli się przyzwyczaić.

Wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański: Z satysfakcją mogę powiedzieć,
że wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które aplikowały do miejskich przedszkoli,
dostały się. Wyniki rekrutacji pokazały,
że jesteśmy w stanie zapewnić miejsce
w publicznej placówce wszystkim maluchom w wieku przedszkolnym, które
mieszkają na terenie Bełchatowa i wzięły
udział w naborze. To pokłosie działań, jakie konsekwentnie realizujemy od kilku
lat. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
rodziców, prezydent Mariola Czechowska
sukcesywnie tworzyła w naszych placówkach dodatkowe grupy. Wszędzie tam,
gdzie dało się przebudować lub zagospodarować istniejące pomieszczenie na sale,
Trend ten utrzymuje się. Wiele razy anarobiliśmy to. Nowe oddziały uruchomililizowaliśmy tę sytuację, rozmawialiśmy
śmy m.in. w ZSP nr 9 oraz w PS nr 2 i 6,
Czas, kiedy szkoły stoją puste, wykorzyz rodzicami i nauczycielami. Wszystko
których filie zlokalizowaliśmy w SP nr 13
wskazuje na to, że najczęściej wynika to stywany jest także na remonty, naprawy
i 12. Dziś mamy tego wymierne efekty.
z wygody. Opiekunowie chcą jak najdłu- i szereg organizacyjnych spraw.
Rodzice maluchów nie muszą się martwić
żej zatrzymać dzieci w znanym miejscu.
o to, czy dla ich pociechy znajdzie się
Szkoła kieruje się też sztywno określonym Jesteśmy po rekrutacjach. Teraz czas
miejsce w miejskiej placówce. W tym roku
harmonogramem, który jest mniej swo- na przygotowanie arkuszy organizado dyspozycji mieliśmy ponad 1500 miej.
cyjnych na przyszły rok szkolny, komNiewielka grupa rodziców – mowa dokład- bodny niż w przedszkolu. Mamy konkretne pletowanie kadry, planowanie ile klas
nie o 20 osobach – dostała propozycję za- godziny przyjścia do placówki, a także za- powstanie. To także czas, który wykopisania dziecka do innej placówki niż ta, do kończenia zajęć. Trudniej jest już odebrać
rzystujemy na remonty. W SP nr 13
której aplikowała. Większość z nich z takiej czy przyprowadzić dziecko o dowolnej
i ZSP nr 9 wymieniliśmy bazę komputeroporze.
Mimo
wszystko
zawsze
proponuję
możliwości skorzystała. Cieszy nas, że tak
wą i przebudowaliśmy sieć internetową, SP
wiele osób obdarza swoim zaufaniem na- rodzicom, aby na spokojnie zastanowili się,
nr 1 i SP nr 12 zyskały instalację fotowolsze placówki. Wspólnie z ich dyrektorami rozważyli wszystkie za i przeciw. Zerówka
taiczną.
Teraz szykujemy się do modernizaoraz pracownikami dokładamy wszelkich w szkole to czas na adaptację, przyzwyczacji
boiska
przy SP nr 4. Zaraz ruszy grunjenie
się.
Dzieci
mają
ten
rok,
aby
poznać
starań, aby zapewniały one dzieciom jak
towny
remont
Żłobka Miejskiego. Do tego
nowe
środowisko,
sale,
nauczycieli.
Przynajlepsze warunki i opiekę.
gotować się do bycia uczniem. Klasy zero aplikujemy o kolejne środki zewnętrzne.
Miasto zakończyło także rekrutację do w szkołach cieszą się dobrą opinią. I wie- To dzięki nim ostatnio powstały m.in. sale
tzw. klas zero. Dotychczas większość ro- rzę, że w przyszłości coraz więcej rodziców ekologiczne w SP nr 3, 4 i 8, pracownie pod
chmurką czy zakupione zostały nowości
dziców sześciolatków wolała swoje po- będzie do nich posyłać swoje pociechy.
książkowe do bibliotek.
ciechy zostawić w zerówce przedszkolnej
niż zapisać je do szkolnej. Wyniki naboru Maj to czas egzaminów maturalnych
Rozmawiała ADA
pokazują, że w tym roku było podobnie. i ósmoklasisty. Tak, jak w ubiegłym roku
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Chcesz wypożyczyć lub oddać książkę do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej? Skorzystaj z (Retro)Książkomatu. Zasada jest prosta – wystarczy telefonicznie zamówić interesujący nas wolumin i w ustalonym czasie
odebrać go ze skrytki

Wypożyczaj książki w stylu retro
(Retro)Książkomat to najnowszy pomysł
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na to, jak ułatwić czytelnikom bezpieczne korzystanie z jej księgozbioru w czasie pandemii. Jak tłumaczy
Edyta Jasińska, dyrektor placówki, chodzi
o taką organizację pracy biblioteki, by jak
najbardziej zminimalizować rozprzestrzenianie się COVID-19. - To rodzaj bezkontaktowej wypożyczalni. Przygotowane dla
czytelnika książki są wkładane do szafki,
obok której wiszą zdezynfekowane wcześniej kluczyki. Zwrot woluminów odbywa się na podobnej zasadzie. Wystarczy
otworzyć odpowiednią skrytkę, włożyć do
niej przeczytane już książki, zabrać nowe,
a kluczyk wrzucić do specjalnie przygotowanego koszyczka. I to wszystko – dodaje
dyrektor Jasińska.
Jak tłumaczy dyrektor Jasińska, szafki oraz kluczyki są każdorazowo dezynfekowane
Aby skorzystać z tej formy wypożyczenia, trzeba wcześniej zadzwonić do biblio- tel. kom. 506 681 843.
zycji, wystarczy zadzwonić pod nr 44 632
teki. Wszelkie informacje na temat (Retro)
Przypomnijmy, że to nie jedyne udo- 28 71 i zgłosić taką chęć. Co ważne, jeśli
Książkomatu uzyskać można dzwoniąc godnienie, jakie przygotowała biblioteka. mieszkańcy zainteresowani taką formą
pod jeden ze wskazanych numerów:
Seniorzy 75+ oraz osoby niepełnosprawne wypożyczenia woluminów nie są jeszcze
• czytelnia dla dorosłych 44 635 03 17
mogą zamówić książkę z dostawą do domu. czytelnikami biblioteki, podczas pierwszej
tel. kom. 516 355 804,
Aby wyrazić chęć skorzystania z tej propo- wizyty domowej zostaną do niej zapisani.
• czytelnia dla dzieci 44 635 03 18
AP

Biało-czerwony konkurs plastyczny dla dzieci
Jak promować obchodzenia świąt narodowych oraz popularyzować wiedzę o polskiej fladze i barwach narodowych wśród
najmłodszych? Nie od dziś wiadomo, że
jednym z najskuteczniejszych na to sposobów jest zabawa ze sztuką. I takie są właśnie główne założenia ogłoszonego przez
miasto konkursu plastycznego „Piękne są
nasze barwy ojczyste”. Jest on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
Zadanie, jakie przed najmłodszymi
bełchatowianami postawili organizatorzy,
polega na wykonaniu pracy prezentującej
polską flagę w kontekście małej ojczyzny,
czyli naszego miasta. Warunkiem wzięcia Konkurs ma uczyć patriotyzmu

udziału jest sfotografowane pracy i przesłanie jej wraz z wypełnionym formularzem
na adres: konkurs@um.belchatow.pl. Rodzice bądź opiekunowie prawni mają na
to czas do poniedziałku, 3 maja. Co ważne,
w imieniu uczestnika można złożyć tylko
jedno zgłoszenie.
Przy ocenie prac, jury będzie brać pod
uwagę m.in. ich zgodność z tematyką, oryginalność i kreatywne podejście. Zwycięzców poszczególnych kategorii poznamy
14 maja. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety promocyjne Miasta Bełchatów, zaś
laureaci pierwszych trzech miejsc - nagrody rzeczowe.
AP
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SPORT
GKS Bełchatów otrzyma dotację celową od miasta na wsparcie seniorskiej drużyny ligowej we współzawodnictwie sportowym. Klub jako jedyny złożył ofertę do ogłoszonego przez magistrat konkursu

Miejska dotacja trafi do GKS Bełchatów
Kwota, na jaką opiewa podpisana między
miastem a GKS Bełchatów umowa, to 300
tys. zł. Klub, który wystartował w konkursie ogłoszonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej, przygotował wniosek,
który pozytywnie przeszedł weryfikację
kapituły konkursowej. Zarządzeniem Prezydent Miasta Bełchatowa umowa właśnie
weszła w życie.
W ramach promocji sportu i aktywnego
stylu życia klub zamierza m.in. włączać się
w działania dla społeczności lokalnej. Planowane są np. spotkania z młodzieżą, podczas których, oprócz pokazowych treningów, odbywać się będą prelekcje dotyczące zdrowego stylu życia. Zawodnicy będą
odwiedzać szkoły i zapraszać na spotkania
na miejskim stadionie, o ile pozwoli na to
sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Przekazane pieniądze, jak podkreślają
wnioskodawcy, istotnie też wpłyną na poprawę uprawiania sportu przez młodych
bełchatowskich zawodników GKS Bełchatów. W szerokiej kadrze Brunatnych
na rundę wiosenną dziewięciu piłkarzy to
wychowankowie klubu, a tyle samo jest
w wieku poniżej 21 lat. Dotacja przekazywana będzie 27 zawodnikom w formie comiesięcznych stypendiów sportowych oraz

Do GKS Bełchatów powędruje kolejne wsparcie od miasta
trzem trenerom jako wynagrodzenia. Klub
w ramach podpisanej umowy promował
będzie również miasto Bełchatów.
Zadania w ramach otrzymanej dotacji
celowej GKS Bełchatów realizował będzie
od kwietnia do lipca 2021 r.
Warto przypomnieć, że to nie jedyna
forma wsparcia, którą z kasy miejskiej przekazano klubowi w tym roku. Podpisana

zastała umowa na promocję Bełchatowa
w trakcie meczów Brunatnych rogrywanych na stadionie przy Sportowej podczas
wiosennej rundy I ligi. GKS otrzymał 50 tys. zł,
w zamian m.in. na koszulkach zawodników,
biletach i karnetach umieszczone zostało
logo Bełchatowa.
KR

Przebiegli i przejechali ponad 5 tys. kilometrów
Ponad 5 tys. kilometrów pokonali wspólnie
uczestnicy Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich Bełchatów – Csongrád, pod hasłem „Przyjaźń bez granic/Nieograniczona
przyjaźń”. Udział w niej mógł wziąć każdy,
kto czuł się na siłach, bo cel zabawy był
prosty. Przez dwa tygodnie biegacze i rowerzyści z obu partnerskich miast musieli
pokonać jak najdłuższy dystans. Organizatorzy założyli, że minimalny jaki będą musieli osiągnąć, to 750 km, czyli tyle ile dzieli
Bełchatów i Csongrád. Taki wyniki „nabili"
w zaledwie trzy dni.
W wirtualnej sztafecie pobiegło blisko 40 osób. Razem przebyły one ponad
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Medale przygotowali Węgrzy z Csongrádu

3 tys. km. Rekordzistą został bełchatowianin – Kamil Nadrowski, który przebiegł aż
520 km. Z kolei rowerzyści – wystartowało ich prawie 30 – przemierzyli ponad
2 tys. km. Najwięcej, bo 505 km, przejechał mieszkaniec Csongrádu - Róbert Papp.
Każdy, kto wystartował w rywalizacji,
otrzymał pamiątkowy medal przygotowany przez stronę węgierską. Z Bełchatowa
powędrowały natomiast nagrody dla najlepszych biegaczy i rowerzystów z Csongrádu. Takie same upominki otrzymała też
trójka najlepszych w obu konkurencjach
sportowców z Bełchatowa.
ADA

www.
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Warto Wiedzieć Więcej

Jak mawiał Edward F. Crocker, który na przełomie XIX i XX w. był szefem nowojorskiej straży pożarnej, „Kiedy
zostajesz strażakiem, właśnie zdałeś największy egzamin z odwagi. Potem zostaje już tylko ciężka praca". Prawdziwość tych słów potwierdzają druhowie bełchatowskiej OSP, która właśnie obchodzi 120. rocznicę istnienia

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
„W Bełchatowie powstała myśl utworzenia
straży ogniowej ochotniczej; mieszkańcy
poczynili już w tym względzie odpowiednie starania u władz.” („Tydzień”, nr 8/1901)
– tak brzmiała pierwsza, dość lakoniczna
wzmianka w piotrkowskim „Tygodniu” na
temat powołania w naszym mieście straży
ogniowej. Owe „poczynania” podjęte zostały już dwa lata wcześniej, a dokładnie
21 maja 1899 roku. Tego dnia bowiem do
urzędu piotrkowskiego gubernatora wpłynęła pisemna prośba od mieszkańców osady Bełchatów i jej okolic o utworzenia Stowarzyszenia Ogniowego. Autorzy zwracali
uwagę na fakt, iż na tych terenach znajdują
się liczne tkalnie, drewniane domy, a przy
każdym drewniane przybudówki, stąd
obawa, że cały ich dobytek może spłonąć w pożarze. Tym bardziej, że większość
z nich miała jeszcze w pamięci wielki pożar
z 1842 roku, podczas którego pożar strawił 15 budynków, które stanowiły aż jedną Dziś w dawnym budynku remizy strażackiej mieści się Miejskie Centrum Kultury
czwartą część wszystkich ówczesnych zabudowań, w tym także warsztaty produk- trzeba było czekać do 1906 r. tempo prac naszych strażaków nie było żadnej siły, bo
cyjne. „Okazało się przy tym, że miasto nie było niezwykle szybkie. Poświęcenie ka- pożar to pierwsza rzecz – opowiada Toposiada odpowiedniej studni, a cały tabor mienia węgielnego pod „nowo budującą masz Trawiński. Z kolei z opowieści jego
bełchatowskiej straży pożarnej stanowi się szopę strażacką i dom ludowy”, nastą- żony, pani Haliny Trawińskiej, dowiedziezdezelowana, dawno już nie funkcjonująca piło 4 lipca 1906 r., a już 18 listopada re- liśmy się, że na Starym Rynku stały dwie
sikawka kołowa oraz kilka sikawek ręcz- mizę przekazano do użytku. W ceglanym, studnie. Przy jednej był specjalny dzwon. –
nych. Gdyby nie szybka pomoc burmistrza nieotynkowanym, dwupiętrowym budyn- Jaki on był głośny, alarm pożarowy słychać
Grocholic, Długoszewskiego, cały Beł- ku ze spadzistym dachem były trzy wjazdy było w całym mieście. Strażacy zbiegali się
chatów poszedłby z dymem” (A. Zawilski, garażowe i sala widowiskowa. 20-metrową bardzo szybko – mówi pani Halina i dodaje,
Bełchatów i jego historyczne awanse, Łódź wieżę dobudowano w 1935 r. Z kolei na że pamięta te czasy, gdy po ulicach mknęły
ul. Targowej strażacy mieli swoją wspinal- konne wozy strażackie, tzw. sikawki, z za1967, s. 85).
Ostatecznie proces legalizacji po- nię, wybudowaną w 1928 r.
pakowaną na wóz motopompą.
wołania w Bełchatowie Stowarzyszenia
Tamte lata doskonale pamięta Honoro120-letniej historii bełchatowskiej
Ogniowego zakończył się w sierpniu 1901 wy Obywatel Bełchatowa Tomasz TrawińOchotniczej Straży Pożarnej, a także
roku, a rok później dotarł pierwszy sprzęt ski, który swoimi wspomnieniami podzielił
gaśniczy. Było to 41 mosiężnych kasków, się z nami w 2019 roku. - Przed wojną mój 100-leciu Związku Ochotniczych Straży
dwa przyrządy do szybkiej naprawy węży, ojciec był komendantem straży rejonowej, Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podwie trąbki sygnałowe, dzwon alarmowy, a tu na miejscu był komendant ochotników święcona jest najnowsza wystawa czaso10 wiader żelaznych, przyrząd ułatwiający - Jan Rybak. Pamiętam, że jak syreny zabiły, wa w Muzeum Regionalnym. Na ekspozycji
oddychanie w dymie oraz 60 stóp węża to mój ojciec, od razu się zbierał i jechał do znalazły się m.in. mundury, hełmy, sprzęt
parcianego. Wkrótce potem pożarnicy pożaru. Mamusia go trzymała. Mówiła: nie gaśniczy i wiele innych strażackich ekspouczestniczyli w gaszeniu niejednego po- jedź, nie jedź, ale on już nie słuchał. Jed- natów.
AP
żaru, także poza Bełchatowem. Jak podają nego razu, gdy w czasie targu zabiła syrehistorycy, szczególnie dużo akcji podejmo- na, strażacy jakby spod ziemi wyrastali na Źródło: J.Strachocki,
wali w roku 1903.
placu Narutowicza, gospodarzom zabierali 100-lecie Ochotniczej Straży PożarZ budową remizy na Starym Rynku konie i nie patrzyli na nic, tylko gnali. Na nej w Bełchatowie, Bełchatów 2001
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