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Święto Chorągwi Łódzkiej
Bełchatów 2021
Około 1,5 tys. harcerzy i zuchów z województwa łódzkiego gościło w naszym
mieście. To był bardzo intensywny czas, druhowie wykonywali wyznaczone
zadania, brali udział w sprzątaniu świata, a przede wszystkim propagowali idee ZHP

Z DRUGIEJ STRONY

„Biały Tydzień” to miejska akcja, podczas której mieszkańcy mogli skorzystać z konsultacji i porad specjalistów różnych dziedzin
medycyny. Przez pięć dni w dniach 20-24 września w Cafe Senior Raj, przy ulicy Energetyków 6, troska o zdrowie i profilaktyka stały
się najważniejsze. Były badania, porady, a także prelekcje - bełchatowianie chętnie z nich skorzystali

Biblioteczne konkursy literackie

Dni poświęcone pamięci św. Jana Pawła II

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa i powiatu do wzięcia udziału
w dwóch konkursach: "Bajka dla siostrzyczki i braciszka" oraz „Książka na
medal”. Zadaniem uczestników pierwszego z nich jest napisanie krótkiej bajki bądź opowiadania, zaś
przedmiotem drugiego - recenzji książki spoza kanonu lektur
szkolnych. Prace należy składać osobiście w siedzibie głównej
przy ulicy Kościuszki 9. Można je także przesłać drogą pocztową. Ważne, by dotarły one do biblioteki do 16 listopada. Zwycięzców obu konkursów poznamy w grudniu.

Co roku w rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Biskupa Rzymu, bełchatowianie obchodzą Dni Papieskie. Podobnie będzie i w tym roku. Wszystkie
wydarzenia, jakie odbędą się między
13 a 16 października, mają przybliżyć
sylwetkę Patrona i Honorowego Obywatela Bełchatowa – św. Jana Pawła II.
Różaniec Fa�mski, kiermasz kremówek papieskich czy tradycyjne serduszka wieszane przez przedszkolaków przy pomniku na ul. Kościuszki to tylko niektóre
z nich. Natomiast 19 października wspominać będziemy bł. Ks.
Jerzego Popiełuszkę. Szczegółowe informacje o Dniach Papieskich, na które zapraszają prezydent Bełchatowa oraz parafie
dekanatu bełchatowskiego, będzie można znaleźć na
bełchatów.pl.
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Bełchatowianie,
jesień to czas, kiedy planujemy budżet naszego miasta na kolejny rok. To najważniejszy
dla Bełchatowa dokument, dlatego liczę na Państwa aktywny udział w trwających
właśnie pracach. Każdy Wasz pomysł i wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany.
Wszystkie postulaty, opinie i uwagi mieszkańców pomagają i motywują zarówno mnie,
jak i Radę Miejską, do podejmowania właściwych dla rozwoju Bełchatowa decyzji.
Odpowiednio zaplanowany budżet przekłada się bezpośrednio na miejskie inwestycje,
edukację, kulturę i życie społeczne. W każdej z tych sfer wiele się dzieje. O niektórych
prowadzonych aktualnie działaniach, jak chociażby remontach dróg, budowie oświetlenia
ulicznego czy pomocy, jaką kierujemy do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami, piszemy szerzej
w tym wydaniu miejskiego biuletynu. Wszystkim tym inicjatywom przyświeca jeden cel – by w Bełchatowie żyło się
bezpiecznie i komfortowo.
Pragnę również przypomnieć, że trwa Narodowy Spis Powszechny. Udział w tym ważnym dla kształtowania przyszłej
polityki społecznej, gospodarczej i zdrowotnej naszego kraju badaniu, jest naszym obowiązkiem. Czas na jego spełnienie
mamy do końca września. Pamiętajmy, że liczymy się dla Polski.

Zgłoś propozycję do budżetu naszego miasta
Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Dokument zawierać będzie między innymi: plan inwestycji, prac w ramach bieżącego utrzymania
miasta,
kosztów
związanych
z prowadzeniem jednostek oświatowych,
pomocy społecznej, transportu zbiorowego oraz sposobu ich finansowania.
Dlatego, każdego roku przygotowując projekt budżetu, prezydent Mariola
Czechowska zachęca do składania
swoich propozycji mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie
korzystają z możliwości współtworzenia
budżetu miasta i określania ważnych ze
względów społecznych celów. Zazwyczaj do urzędu wpływa około stu takich
wniosków od mieszkańców. Najczęściej
dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych czy
placów zabaw. Trzeba jednak zaznaczyć,
że pod uwagę będą brane wyłącznie
propozycje inwestycji i remontów
o charakterze publicznym, związane
z realizacją zadań określonych w ustawie
dla gminy.
Na wszystkie suges�e magistrat czeka do 30 września. Te, które wpłyną po
tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski do budżetu mogą składać mieszkańcy, a także instytucje i organizacje
Obowiązuje także konkretny wzór wniosku, który dostępny jest na belchatow.pl.
Na etapie planowania budżetu swoje
propozycje składają także jednostki należące do miasta, w tym instytucje kultury, spółki miejskie oraz osoby prawne. Tu
również obowiązuje termin wyznaczony
na 30 września. Po nim wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane
i ocenione, zarówno pod kątem finanso-

wym, jak i możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Projekt budżetu przekazany zostanie
zarówno miejskim radnym miejskim
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
do 15 listopada.
KR
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INWESTYCJE
Wojewoda Łódzki wydał zezwolenie na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Zatwierdzony został projekt budowlany. Oznacza to, że inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, może przystąpić do realizacji tej ważnej dla mieszkańców Bełchatowa inwestycji

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy
Licząca ponad 8 km wschodnia obwodnica miasta ma powstać w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 484. Inwestycja znacząco odciąży ruch w mieście. Wydana
przez Wojewodę Łódzkiego zgoda pozwoli ruszyć z niezbędnymi procedurami. Po upłynięciu terminu składania
uwag do tej decyzji, Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł ogłosić przetarg
na wykonawcę budowy obwodnicy. Nadal ważą się losy sposobu finansowania
tego zadania. W ciągu miesiąca może zapaść decyzja, czy inwestycja znajdzie się
w ministerialnym programie budowy obwodnic, w ramach dróg wojewódzkich,
a co za tym idzie będzie dofinansowana.
-Niezależnie od tej decyzji, są na ten cel
zabezpieczone środki finansowe przez
ZDW. Gdyby nie było dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
wówczas tę inwestycję trzeba będzie
wykonać etapami- mówi Dariusz Matyśkiewicz wiceprezydent Bełchatowa.
Miasto Bełchatów, zgodnie z zawartą umową z Zarządem Dróg Wojewódzkich, pozyskało w drodze kupna bądź zamiany zdecydowaną większość gruntów
pod obwodnicę. – Reszta, np.
w przypadkach nieuregulowanej sytuacji
prawnej terenu, z mocy ustawy wykupiona zostanie według kwoty odszkodowań określonych przez wojewodę. Miasto ma zabezpieczone minimum 2 mln. zł
w budżecie na wypłacenie tych rekom-

Wschodnią obwodnicą Bełchatowa kierowcy pojadą prawdopodobnie w 2024 roku
pensat- mówi wiceprezydent Dariusz
Matyśkiewicz.
W pierwszym etapie budowany byłby odcinek od ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Czyżewskiego. Po zakończeniu tych prac, to miasto przejęłoby ten
fragment w zarząd, dzięki czemu odcinek
ten będzie mógł być przejezdny w czasie,
gdy wykonywany będzie drugi etap - połączenie od przecięcia z ulicą Czyżewskiego do węzła w Dobrzelowie. Tam
nowo wybudowana arteria połączy się
z obwodnicą północną. W zależności od
przyjętego
rozwiązania,
budowa

wschodniej obwodnicy Bełchatowa powinna zakończyć się w 2024 roku.
Zarząd Dróg Wojewódzki w Bełchatowie prowadzi jeszcze jedną ważną inwestycję, to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 484 między Bełchatowem
a Zelowem. Chodzi o półkilometrowy
odcinek dojazdowy do bełchatowskiej
strefy przemysłowej przy ul. Czaplinieckiej. Na czas robót w tym rejonie wprowadzony został ruch wahadłowy. Inwestycja warta 3,6 mln zł z czego milion pochodzi z budżetu miasta, powinna zakończyć się w listopadzie.
KR

Ulica Tęczowa zyska nową nawierzchnię
Miasto sukcesywnie realizuje inwestycje
drogowe. Rotm. Witolda Pileckiego,
Brzozowa, Zamoście czy aleja Armii Krajowej – to tylko niektóre z ulic, na których w ostatnim czasie pracowali drogowcy. W trakcie jest kolejne duże i ważne
z punktu widzenia komunikacji w mieście zadanie. Mowa o gruntownej przebudowie ulicy Kwiatowej. To jednak nie
wszystko. Prace prowadzone są również
na Tęczowej. – Letnie miesiące sprzyjają
robotom drogowym, dlatego też w tym
czasie staramy się intensyfikować działania na miejskich ulicach. Wszystko po to,
by poprawić nie tylko komfort korzystania z dróg, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i kierowców – pod-
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kreśla odpowiedzialny za inwestycje wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Zakres prac, jakie prowadzi bełchatowski „DOMAX”, obejmuje odwodnienie drogi, położenie nowej nawierzchni,
montaż krawężników oraz budowę zjazdów do posesji znajdujących się przy ul.
Tęczowej. Na odcinku ponad 200 m położonych zostanie ok. 2 tys. mkw nowej
kostki betonowej. Ponadto w ramach
przebudowy zamontowane zostanie
oświetlenie. Zgodnie z umową wszystkie roboty powinny zakończyć się
w grudniu.
AP
Koszt inwestycji to ok. 680 tys. zł

INWESTYCJE
Kamienica przy Placu Wolności 10 w październiku otworzy swoje podwoje dla bełchatowian. W budynku, który
miasto przekazało MCK-owi, odbywać się będą m.in. zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
planach są także warsztaty kulinarne realizowane w ramach Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych

Nowe życie kamienicy na Placu Wolności
Plac Wolności i całe śródmieście to miejsca szczególne w historii Bełchatowa
i bliskie bełchatowianom. By ponownie
tętniły życiem, miasto przeprowadziło
ich rewitalizację, w ramach której wyremontowanych zostało dziesięć tzw. Kamienic Tkaczy, a sam plac zyskał nowe
oblicze. Ostatnim elementem projektu
była przebudowa kamienicy przy Placu
Wolności 10.
W ramach prac dobudowane zostało
piętro i teraz budynek jest dwukondygnacyjny. Na parterze znalazły się sale
warsztatów kulinarnych oraz wielofunkcyjna. Z kolei na piętrze są pomieszczenia administracyjne oraz licząca ok. 100
mkw. powierzchnia do wynajęcia. Po zakończeniu wszystkich robót kamienica
została przekazana Miejskiemu Centrum
Kultury, które planuje, aby już w październiku mogli z niej korzystać bełchatowianie.
Na parterze kamienicy organizowana
będzie część zajęć (m.in. z języków obcych) dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dodatkowo powstanie tam
Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych, w ramach którego MCK,
wspólnie z Miejskim Centrum Pomocy
Społecznej oraz Powiatowym Urzędem
Pracy, prowadzić będzie cykl warsztatów
kulinarnych dla osób bezrobotnych. Chodzi o ich czynną aktywizację w powrocie
na rynek pracy. Usytuowana również na
parterze sala warsztatowa została wypo-

Wcześniej przy Placu Wolności 10 swoją siedzibę miało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz bełchatowskie Muzeum Regionalne
sażona w stanowiska kulinarne, które
przystosowane są do szczególnych potrzeb osób niedosłyszących i poruszających się na wózkach.
Przebudowa samej kamienicy kosztowała miasto blisko 3,5 mln zł, nato-

miast koszt całej rewitalizacji śródmieścia to ok. 14 mln zł, z czego ponad 9 mln
zł to środki unijne. Do inwestycji dołożyła się również Gmina Kleszczów, która na
ten cel przekazała dofinansowanie w wysokości 669,5 tys. zł.
AP

Będzie jaśniej na kilku ulicach Ludwikowa
W Bełchatowie systematycznie budowane jest nowe i wymienianie stare oświetlenie uliczne. Niemal w każdym rejonie
miasta pojawiają się nowe słupy, a stare
oprawy zastępują nowoczesne. Obecnie
trwa procedura przetargowa na realizację kolejnego zadania w tym zakresie.
Mowa o budowie oświetlenia na osiedlu
Ludwików, a konkretnie na obszarze między Lipową, Aleją Wyszyńskiego, Ludwikowską oraz zachodnią granicą Bełchatowa. Brak oświetlenia w tym rejonie doskwiera
mieszkańcom
szczególnie
w okresie zimowym, gdy zmrok zapada
wcześniej. Teraz ta sytuacja się zmieni.
Jasno zrobi się m.in. na Różanej, Komara,
Braci Śniadeckich, Granicznej, Górskie-

Lampy będą mieć nowoczesne oprawy

go, Konopackiej, a także fragmentach
ulic Ślusarskiego, Deyny i Czechy. W sumie postawionych zostanie tam blisko
sto nowych słupów.
Inwestycja obejmuje montaż kompletnych latarni, słupów aluminiowych
o wysokości 6 lub 8 metrów oraz wykonanie kablowych linii zasilających.
W miejscach tego wymagających, odtworzona zostanie nawierzchnia pasa
drogowego. Miasto planuje, by wykonawca ruszył z robotami jeszcze w październiku. Kiedy mieszkańcy Ludwikowa
będą mieć jaśniejsze ulice? Zgodnie z warunkami zawartymi w przetargu, prace
powinny zakończyć się najpóźniej 8 miesięcy od podpisania umowy.
AP
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WYDARZENIA
41. rocznica powstania NSZZ "Solidarność"
31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku podpisano Porozumienia
Sierpniowe, które dały początek NSZZ „Solidarność”, czyli
pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz,
legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumień między komisją rządową, a Międzyzakładowym Komitetem
Strajkowym i powstanie „Solidarności” stało się jednocześnie
początkiem przemian ustrojowych w naszym kraju. Miejskie
obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 41 lat odbyły się
w parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie. Miejsce uroczystości nie jest przypadkowe. Na murach kościoła znajduje się
bowiem tablica poświęcona „ruchowi związkowemu, który
wystąpił w obronie prawdy i godności człowieka”. To pod nią
związkowcy, mieszkańcy, samorządowcy, instytucje i stowarzyszenia złożyli kwiaty. Uczestnicy uroczystości wzięli także
udział we mszy św. w intencji działaczy „Solidarności”.

Oddali hołd bohaterom września 1939 roku
Pamięć o wydarzeniach sprzed 82 lat jest nadal żywa. By
uczcić walczących i poległych w obronie Ojczyzny, bełchatowianie każdego roku spotykają się w pierwszy wrześniowy.
W miejskich uroczystościach udział wzięli kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Bełchatowa Mariolą Czechowską, organizacji pozarządowych oraz bełchatowskich szkół. Obchody rozpoczęły
się w sobotę, 4 września, mszą świętą w parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach. Po nabożeństwie - wzorem lat
ubiegłych - wręczona została „Rogatywka ppor. Zawilskiego”.
Następnie na cmentarzu przy ul. Tylnej były Apel Poległych,
salwa honorowa oraz okolicznościowe przemówienia. Druga
część obchodów miała miejsce dzień później w miejscu
- u podnóża Gór Borowskich. Więcej o jednej z największych
bitew kampanii wrześniowej piszemy na stronie 19 biuletynu.

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej"
Za nami dziesiąta, jubileuszowa, edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Aby jak najpełniej oddać wyjątkowość dramatu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie przygotowała specjalną oprawę.
W piątek, 3 września, w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki,
odegrana została próba czytana dramatu. Udział
w niej wzięli młodzi aktorzy z grupy BAT–PKP działającej
przy Miejskim Centrum Kultury, pracownicy biblioteki, a także prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, która wcieliła się w postać autorki tegorocznej lektury, oraz wiceprezydent Łukasz Politański. Tak, jak w latach poprzednich, wszyscy, którzy wzięli udział w Narodowym Czytaniu w bibliotece, mogli w swoim egzemplarzu „Moralności…” przybić okolicznościową pieczątkę. Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, wsparcie seniora czy Bank Żywności – to tylko niektóre
z form pomocy, jakie bełchatowianom oferuje MOPS. Dzięki temu mieszkańcy, którzy z na co dzień borykają się
z różnymi problemami mogą liczyć na wsparcie

Pomoc w trudnych życiowych sytuacjach
Bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oferuje wiele rodzajów usług
dla osób i rodzin potrzebujących stałej
lub jednorazowej pomocy. W tym celu
wykorzystuje różne narzędzia, takie jak
praca socjalna, zasiłki, pomoc i doradztwo. - Zależy nam na tym, by oferta kierowana m.in. do mieszkańców Bełchatowa, którzy potrzebują wsparcia, była
coraz lepsza i bogatsza. Chętnie angażujemy się we wszelkie inicjatywy
i projekty, których celem jest pomoc ludziom chorym i niesamodzielnym.
Dzięki temu możemy skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu podkreśla wiceprezydent Bełchatowa
Łukasz Politański.
Jedną z form wsparcia, z jakiej od
dwóch lat mogą korzystać bełchatowianie, jest asystent osoby niepełnosprawnej. Obecnie z takiej pomocy korzysta 20
niepełnosprawnych i niesamodzielnych
(w tym 9 poruszających się na wózkach
inwalidzkich) mieszkańców. Usługi asystenckie są niezwykle pomocne nie tylko
dla uczestników projektu, ale są także
ogromnym odciążeniem dla członków
rodziny. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność
społeczną. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny
i znajomych. Warto podkreślić, że usługa
asystencka jest bezpłatna i świadczona
w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestników projektu.

Asystent osoby niepełnosprawnej to
nie jedyna pomoc, jaką można uzyskać w
ramach dużego projektu, jaki miasto
(a z jego ramienia MOPS) prowadzi
wraz z kilkoma partnerami z terenu całego powiatu. Mowa o Centrum Usług
Środowiskowych. Dodatkowo pięciu
opiekunów świadczy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia. Ponadto została
rozszerzona działalności świetlic – „Ster”
i „Promyk”, w których dodatkowe zajęcia
ma zapewnionych blisko 40 dzieci. Ważną częścią projektu jest Dom Dziennego
Pobytu przy ul. Żeromskiego oraz wypo-

życzalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
W projekcie uczestniczy 5 placówek
z Bełchatowa, Ruśca i Zelowa. Wszystkie
prowadzone do końca stycznia 2023
roku w ramach CUŚ działania kosztować
będą nieco ponad 6,7 mln zł, z czego
unijne dofinansowanie to ok. 6 mln zł.
Szczegółowe informacje na temat
pomocy, jaką oferuje Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, znajdują się na stronie placówki www.mopsbelchatow.pl.
Można także zadzwonić do MOPS-u
pod numer 44 635 51 00.
AP

Trwa ogólnopolska kampania #SzczepimySie promująca szczepienia przeciw
SARS-CoV-2. Do akcji włączył się także
Bełchatów. Miasto uruchomiło Punkt
Szczepień Powszechnych przy ul. Energetyków 6 (siedziba Cafe Senior Raj),
drugie takie miejsce działa przy ul. Częstochowskiej 37. Dodatkowo w ramach
różnych miejskich wydarzeń organizowane są mobilne punkty, w których
chętni bełchatowianie mogą przyjąć jed-

nodawkowy preparat. Magistrat pomaga
również dotrzeć do punktów szczepień
osobom, które nie mogą tam dojechać
we własnym zakresie. By skorzystać
z bezpłatnego transportu wystarczy
skontaktować się z Wydziałem Spraw
Społecznych – tel. 44 733 51 23.
Przypomnijmy, że e-skierowanie na
szczepienie wystawiane jest automatycznie każdej osobie powyżej 12. roku
życie. Nie ma więc potrzeby wcześniej-

szego sprawdzania czy drukowania dokumentu. Wystarczy w punkcie podać
numer PESEL. Jak się zapisać na szczepienie? Można to zrobić dzwoniąc na
całodobową infolinię pod numer 989,
wysłać SMS o treści SzczepimySie na
nr 880 333 333 bądź wypełnić formularz na stronie pacjent.gov.pl.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Spis Powszechny 2021 wkrótce dobiegnie końca. Udział w nim jest obowiązkowy, a za odmowę w spisie udziału
może zostać nałożona kara grzywny. Ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku będzie 30 września. Miasto Bełchatów przygotowało kilka udogodnień dla mieszkańców, którzy chcą się spisać

#NSP 2021 – ostatnie dni na spisanie
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 objęte są wszystkie osoby mieszkające obecnie w Polsce – także obcokrajowcy, a udział w spisie jest obowiązkowy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że
spisu nie rozpoczęto jeszcze w niespełna
17 proc. Mieszkań w kraju (dane z dnia
16 września 2021 r.), a czasu jest coraz
mniej. Ogólnopolskie badanie zakończy
się w czwartek, 30 września.
Podstawową formą prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 jest samospis internetowy. Z myślą o mieszkańcach, którzy
nie mają technicznej możliwości spełnienia obowiązku, Gminny Komisarz Spisowy – prezydent Bełchatowa Mariola
Czechowska - uruchomiła w bełchatowskim magistracie specjalne stanowisko.
Komputer z dostępem do internetu jest
do dyspozycji mieszkańców w budynku
głównym Urzędu Miasta (ul. Kościuszki
1, sala nr 316) od poniedziałku do piątku
między godz. 7:30 a 15:30. Aby skorzystać z takiej możliwości, wystarczy
przyjść do magistratu. Pracownicy urzędu udzielają pomocy w wypełnieniu formularza spisowego magistratu. By
wszystko przebiegło szybko i sprawnie,
należy przygotować numery PESEL

wszystkich domowników oraz znać powierzchnię użytkową zamieszkiwanej
nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy, że spisać się można również dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Telefon czynny jest w godzinach od 8:00
do 20:00. Do osób, które nie spisały się
samodzielnie mogą również zadzwonić

Zmiany godzin pracy Urzędu Miasta
By umożliwić mieszkańcom załatwienie spraw urzędowych w dogodnym dla nich
terminie, prezydent Mariola Czechowska podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy
magistratu w jednym dniu tygodnia. We wtorki urząd czynny jest do godziny 18:00.
Od października natomiast zaczną obowiązywać natomiast kolejne zmiany.
W każdy wtorek magistrat będzie otwarty od godz. 8:00 do 18:00. Z kolei w piątki urzędnicy będą do dyspozycji bełchatowian krócej (ma to związek z koniecznością
zrównoważenia dobowego wymiaru czasu pracy) - mieszkańcy będą mogli załatwić
urzędowe sprawy między 7:30 a 13:30.
AP

OD 1 PAŹDZIERNIKA
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Poniedziałek

7:30 – 15:30

Wtorek

8:00 – 18:00

Środa

7:30 – 15:30

Czwartek

7:30 – 15:30

Piątek

7:30 – 13:30

rachmistrzowie spisowi z numerów
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowie przeprowadzają też wywiady
bezpośrednie.
Dane uzyskiwane w spisie powszechnym są poufne i podlegają szczególnej
ochronie. Za odmowę uczestnictwa
w spisie grozi grzywna w wysokości do
5 tys. zł.
AP

GOSPODARKA
W bełchatowskim magistracie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze".
Bełchatowianie mogą na miejscu uzyskać niezbędną pomoc przy wypełnianiu wniosku i dokumentów rozliczeniowych potrzebnych, aby otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca lub prac termomodernizacyjnych

Weź dotację z „Czystego Powietrza”
Celem rządowego programu, którego
budżet na lata 2018 – 2029 wynosi 103
miliardy zł, jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej
budynków jednorodzinnych. Nie chodzi
tylko o wymianę starego pieca na spełniający surowe unijne normy. Dofinansowanie obejmuje szereg innych działań
pozwalających na oszczędzanie ciepła
i energii: docieplenie budynku, wymianę
stolarki itp. Program przeznaczony jest
dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do
atmosfery. Uczestnicy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 37 tys. zł.
By zwiększyć szanse bełchatowian
na skuteczne ubieganie się o dotacje,
w Urzędzie Miasta został otwarty gminny punkt konsultacyjno-informacyjny.
Mieszkańcy mogą w nim nie tylko uzyskać informacje na temat programu, ale
także skorzystać ze wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
– Wymiana starych kotłów grzewczych,
okien i drzwi a także termomodernizacja
budynków to proste, ale niezwykle skuteczne instrumenty w walce o poprawę
jakości powietrza. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasi mieszkańcy mogą przeprowadzić te inwesty-

Beneficjenci programu mogą uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy zł dotacji
cje za ułamek ich kosztów, a naszym zadaniem jest im w tym pomóc – podkreśla
wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz.
Punkt działa w Zespole ds. Rozwoju
Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa (ul.
Kościuszki 1, II piętro, pok. 305) i jest
czynny w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, wtorek między 8:00
a 18:00 oraz w piątek od 7:30 do 13:30.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu
beneficjenta dostępne są na stronie
portal.wfosigw.lodz.pl.
AP

Skorzystaj z darmowej porady w sprawie podatków
Podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej, karta podatkowa, ryczałt, kasa
rejestrująca, podatek liniowy – każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą
spotyka się z tymi terminami na co dzień. Przedsiębiorcy często podkreślają,
że łatwo się pogubić w gąszczu ciągle zmieniających się przepisów skarbowych.
I tu na pomoc przychodzą doradcy podatkowi, którzy podkreślają jak ważne jest odpowiednie planowanie podatkowe. Ma to szczególne znaczenie już na etapie otwierania
biznesu. Dzięki porozumieniu jakie prezydent Mariola Czechowska zawarła z łódzkim oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, bełchatowscy przedsiębiorcy mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy fachowców i „twarzą w twarz” i omówić z ekspertami ważne
dla ich biznesu kwes�e. Najbliższe spotkanie w bełchatowskim magistracie odbędzie się
we wtorek, 5 października. Z takiej formy wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie otworzyli działalność gospodarczą bądź dopiero to planują. Co ważne, na spotkanie nie trzeba się wcześniej umawiać - wystarczy przyjść do Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 1 do sali nr 316 ( II piętro) w godzinach 13.00 – 15.00.
AP
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Bełchatowska Biesiada Seniorów okazała się strzałem w dziesiątkę. Wydarzenie, które miasto przygotowało z myślą o
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało, a seniorzy po raz kolejny udowodn
wiu można w każdym wieku. Tegoroczna impreza była także okazją do skorzystania z możliwości zaszczepienia się prze

„Zdrowa integracja” bełchatowskich senioró

Seniorzy świetnie czują się na scenie

Wiceprezydent Łukasz Politański wspiera działania seniorów
Biesiada Seniorów na stałe wpisała się
w kalendarz miejskich imprez, a do
wspólnej zabawy najstarszych bełchatowian co roku zaprasza prezydent miasta
Mariola Czechowska. - Cieszę się, że po
raz kolejny nasi seniorzy przyjęli moje zaproszenie i wzięli udział w tym wydarzeniu. To ważne, by móc się spotykać, rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami, ale też by wzajemnie się inspirować i mobilizować do działania. Tym bardziej teraz, po trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa, cieszę
się, że mogliśmy wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Starsi mieszkańcy
naszego miasta po raz kolejny udowodnili, że są bardzo aktywną grupą, która
chętnie włącza się w rozmaite działania
– dodaje prezydent Czechowska.
Zainteresowanie imprezą, która
19 września odbyła się w parku przy Muzeum Regionalnym, było duże. Na scenie plenerowej wystąpiły znane i lubiane
bełchatowskie chóry. Promienie Bełchatowa oraz Pasjonata z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pozytywnie nastroiły
publiczność, a gwiazda wieczoru – formacja Stan Wyjątkowy, swoimi aranżacjami
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największych przebojów lat 80-tych porwała seniorów do śpiewu i tańca. Zespół
jest dobrze znany bełchatowskiej publiczności, tworzą go bowiem przede
wszystkim lokalni muzycy. Na scenie nie
zabrakło także widowiskowego pokazu
grupy tanecznej UTW Super Stars.
Biesiada Seniorów to nie tylko koncerty i liczne konkursy z nagrodami. Przygotowano również stoiska cateringowe,
stoliki i parasole, pod którymi można
było usiąść, porozmawiać i skosztować
biesiadnych przysmaków. Na terenie parku stanął także Mobilny Punkt Szczepień.
Skorzystać z niego mogli wszyscy, którzy
chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19.
Co ważne, można było to zrobić „z marszu”, bez wcześniejszego umawiania się.
Sami seniorzy zgodnie twierdzą, że
takie imprezy są im potrzebne. – Dla nas
to dobra okazja, aby wyjść z domu, spotkać się z innymi i porozmawiać – mówi
pan Marek. Pani Grażyna natomiast dodaje: - To właśnie dzięki takim imprezom
możemy w kulturalny sposób spędzić
czas z osobami w podobnym wieku. Razem możemy się pobawić i potańczyć.
AP

Starsi bełchatowianie promują zdrowy styl życia

Biesiada to czas dobrej zabawy

MIEJSKA MIGAWKA

najstarszych mieszkańcach Bełchatowa,
nili, że cieszyć się życiem w dobrym zdroeciw COVID-19

Motoserce biło na Narutowicza

ów

Podczas akcji zebrano 17,5 litra krwi

Podczas biesiady można było się zaszczepić

Można było zobaczyć zabytkowe samochody
Za nami kolejna, trzecia już, odsłona bełchatowskiego Motoserca. Miłośnicy
dwóch kółek z trzech klubów wspólnie
zorganizowali zbiórkę krwi – co ważne,
nie tylko dla poszkodowanych w wypadkach motocyklistów. Odzew mieszkańców, podobnie jak podczas wcześniejszych akcji, był ogromny – w sumie 39
osób oddało 17,7 litra ratującego ludzkie
zdrowie i życie leku. Zbiórce towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Jedną z najbardziej
widowiskowych były z pewnością zmagania w ramach Amatorskiego Pucharu
Polski Strongmanów. Siłacze zmierzyli
się w kilku konkurencjach, m.in. wyciskaniu szkockiej belki, spacerze farmera,
podnoszeniu auta czy uchwycie Herkulesa. Organizatorzy zadbali również o fanów motoryzacji, którzy mogli obejrzeć
wystawę klasycznych amerykańskich
aut, a wśród nich także muscle car’ów.
O muzyczną oprawę imprezy zadbał
zespół szantowy Męski Punkt Widzenia oraz znani z telewizyjnych show Voice of Poland i Voice Kids artyści – Anna
Serafińska, Marta Butryn, Ta�ana Kopala i Gabriela Zatorska.
Organizatorzy dziękują wszystkim
bełchatowianom, którzy włączyli się
w zbiórkę, jednocześnie zapowiadając
kolejne prozdrowotne akcje w naszym
mieście.
AP
StanWyjątkowyprzypomniałznane i przeboje

Wydarzeniu towarzyszyły także koncerty

Wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz angażuje się w akcje prozdrowotne

Rywalizacja strongmanów była widowiskowa
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Informacja Zarządu Spółki odnośnie
jakości wody w sieci wodociągów miejskich

Laboratorium Spółki ,,WOD.-KAN” w każdym miesiącu wykonuje badania 21 wskaźników jakości wody

W nawiązaniu do Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 04.09.2021r.
skierowanego do konsumentów wody
z wodociągu Gminy Bełchatów w miejscowości Ławy, dotyczącego w owym
czasie złej jakości wody do spożycia
Spółka ,,WOD.- KAN.” w Bełchatowie informuje mieszkańców naszego miasta, że
woda płynąca z kranów miejskich jest
dobra do spożycia, tzn.: pozbawiona jest
chorobotwórczych
mikroorganizmów,
szkodliwych metali ciężkich, pestycydów. Spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Podstawą zapewnienia konsumentom
bezpiecznej wody jest ocena jej przydatności do spożycia prowadzona przez
Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Bełchatowie oraz akredytowane
Laboratorium Spółki ,,WOD.-KAN”.
W ramach wewnętrznej kontroli jakości

wody pitnej podawanej do sieci wodociągów miejskich Laboratorium Spółki
w każdym miesiącu wykonuje badania
21 wskaźników fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych
wody surowej z eksploatowanych studni.
Próbki do badań są pobierane w 10
punktach monitoringowych (równomiernie rozłożonych na terenie całego miasta), zlokalizowanych bezpośrednio
u konsumentów wody pobieranej z miejskiej sieci. W celu zachowania bezpieczeństwa jakości wody do spożycia Laboratorium prowadzi również badania
beczkowozów z wodą pitną dla mieszkańców na wypadek awarii sieci wodociągowej.
Poza stałym monitoringiem jakości
wody Laboratorium Spółki wykonuje też
szereg badań dodatkowych dla skutecznego sterowania prowadzonym procesem technologicznym. Dotychczasowe
wyniki tych badań potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom
Bełchatowa spełnia polskie i europejskie

wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wszyscy konsumenci mogą regularnie sprawdzać wyniki jakości dostarczanej im wody na stronie: h�p://wodkanbelchatow.pl/laboratorium.
Zarząd Spółki „WOD.-KAN.” pragnie
zaznaczyć, że jakość wody w bełchatowskich kranach w dużej mierze zależy nie
tylko od stanu rurociągów przesyłowych,
ale również od stanu instalacji wewnętrznych w budynkach. Użytkownicy
w celu zapewnienia przydatności wody
do spożycia powinni dbać o stan higieniczny instalacji we własnych mieszkaniach, tj.: systematycznie czyścić i wymieniać sitka w kranach oraz wszelkie
stosowane filtry. Brak tych działań może
w znacznym stopniu pogorszyć jakość
wody pod względem bakteriologicznym
dostarczanej przez „WOD. – KAN.”.
Zdrowo żyj, wodę z kranu pij!
WOD.-KAN.

BEŁCHATOWSKA KARTA RODZINY
ZŁÓŻ WNIOSEK I KORZYSTAJ ZE ZNIŻEK

SZCZEGÓŁY POD NR TEL. 44 733 51 59
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PEC Bełchatów jest przygotowany do rozpoczęcia sezonu jesienno-zimowego. Ciepło systemowe czeka w gotowości, by ogrzać Twój dom. Skorzystaj z ciepła na zawołanie

Sezon na ciepłe kaloryfery
Chłodne wrześniowe poranki i wieczory
to czas, kiedy zaczynamy myśleć o ciepłych grzejnikach. Dziś nie musimy czekać, aż zrobi się naprawdę zimno. Ciepło
jest dostępne „na zawołanie”. Wystarczy
zgłosić zarządcy budynku chęć ogrzania
budynku, by wpuścić ciepło do domu już
teraz.
Korzystając z usługi dostawy ciepła
systemowego we wrześniu, nadal temperaturę w mieszkaniu kontrolujemy samodzielnie, zgodnie ze swoimi potrzebami. Wrzesień charakteryzuje się zmiennymi warunkami pogodowymi, które wymuszają konieczność okresowej dostawy
ciepła, szczególnie w godzinach porannych. Gdy poczujemy dyskomfort z powodu zimna, wystarczy, że odkręcimy
dopływ ciepłej wody do kaloryfera
i wpuścimy ciepło do domu.
Wszystkie węzły cieplne będące własnością spółki PEC wyposażone są w automatykę pogodową, czyli urządzenia,
które analizują potrzeby budynku w odniesieniu do temperatury zewnętrznej.
Automatyka jest szczególnie pomocna
w okresach przejściowych – w przypadku nagłego ochłodzenia w nocy lub nad
ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu
temperatury zewnętrznej, np. o godz.
10.00 rano, ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to precyzyjnie dopasować
parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co
w istotny sposób podnosi komfort użytkowania i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.
PEC Bełchatów już od maja przygotowuje się do sezonu jesienno-zimowego, przeprowadzając przeglądy urządzeń
i modernizacje sieci ciepłowniczej. Zakończono już przewidziane na 2021 rok
prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach.
Poza wymianą rurociągów na preizolowane, zmieniono także sposób zasilania
budynków wielorodzinnych w ciepło
i ciepłą wodę, zastępując wyeksploato-

wane węzły grupowe precyzyjnymi węzłami indywidualnymi. Wymieniono także izolację na magistrali ciepłowniczej.
Wszystko po to, by przygotować infrastrukturę do jesiennych spadków temperatury i zapewnić mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła.
Nie czekaj i wpuść ciepło do domu.
Pamiętaj jednak o kilku ważnych zasadach racjonalnego ogrzewania, by cieszyć się ciepłem bez przykrych niespodzianek. Oszczędzaj ciepło, zdrowie
i pieniądze.
•

•

•

Optymalizuj temperaturę. Korzystaj
z zaworów termostatycznych, by
utrzymać w mieszkaniu korzystną
dla zdrowia temperaturę i wilgotność.
Zmniejsz temperaturę, wychodząc
z domu. Nie zakręcaj kaloryferów
całkowicie, by nie doprowadzić do
rozwoju grzybów i pleśni.
Wietrz mieszkanie kilka razy dzien-

•
•
•
•

•

nie. Jeśli nie ma mrozu, otwieraj
okna szeroko na kilka minut. Na czas
wietrzenia zakręcaj zawory przy
grzejnikach.
Nie zasłaniaj kaloryferów. Meblami,
zasłonami, praniem itp. To zakłóca
przepływ ciepła.
Zamontuj za kaloryferami ekrany.
Odbite od chłodnej ściany ciepłe
powietrze wraca do wnętrza.
Uszczelnij okna. Stare i nieszczelne
okna wymień – ta inwestycja zaprocentuje.
W dzień nie zasłaniaj okien. Słońce
ogrzewa wnętrza. W nocy zaciągaj
zasłony – izolują okna i zapobiegają
wychłodzeniu.
Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych. Sprawdzaj szczelność okien i drzwi; usterki zgłoś
w administracji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
internetowej: www.pec-belchatow.pl .
PEC

Bełchatów BLISKO mieszkańców
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EDUKACJA
Dodatkowe godziny przedmiotowe dla uczniów i psycholog w szkołach. Miasto wygospodarowało środki finansowe dla podległych placówek. Wszystko po to, by młodzieży, po trudnościach związanych ze zdalną nauką,
łatwiej odnalazła się w szkolnej rzeczywistości

Wszechstronna pomoc dla uczniów
Ubiegły rok dla uczniów był trudny. Obostrzenia związane z COVID -19 spowodowały konieczność wprowadzenia zdalnego nauczania. Nie wszyscy uczniowie
poradzili sobie w tej nowej rzeczywistości. Nadrabianie ewentualnych zaległości
z minionego roku szkolnego, umożliwi
wprowadzenie do szkół dodatkowych
godzin, głównie dla podstawowych
przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, historia czy biologia. Placówki
same decydują, które lekcje realizowane
są w dodatkowym wymiarze, zgodnie
z faktycznymi potrzebami uczniów. Każda jednostka prowadzona przez miasto,
włączając w to III LO oraz Niepubliczną
Szkołę Podstawową, otrzymała na każdą
z klas dodatkowo po 15 godzin lekcyjnych. W sumie na terenie miasta to ponad 2,5 tys. dodatkowych lekcji. – Musimy pamiętać, że niemal cały poprzedni
rok szkolny uczniowie spędzili w domach. Zdalne nauczanie w szkołach,
choć prowadzone było sprawnie, bo
mamy już w tym doświadczenie i odpowiednie narzędzia, nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem – mówi wiceprezydent Łukasz Politański. - Dodatkowe godziny oraz zapewniony dostęp do psychologa, to realna pomoc skierowana do uczniów - podkreśla wiceprezydent Politański.
Miasto wygospodarowało pieniądze
na zapewnienie w każdej z podległych
placówek godzin dla psychologa. – Bar-

Uczniowie mają zagwarantowane dodatkowe godziny lekcyjne i pomoc psychologa
dzo trudny dla młodych ludzi był fakt
wielomiesięcznej izolacji i braku kontaktu z rówieśnmikami czy aktywnego trybu
zycia. Nie wszystkie dzieci radzą sobie
chociażby z powrotem do szkół, czy ciągłym zagrożeniem związanym z korona-

wirusem. Rozmowa z psychologiem
może wiele zdziałać, dlatego chcemy, by
w każdej placówce był gabinet oferujący
taka pomoc – dodaje wiceprezydent Politański.
KR

Mickiewicz wygrał mobilną pracownię komputerową
Drugoklasiści z III LO im. Adama Mickiewicza zostali laureatami konkursu plastyczno-cyfrowego „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Piątka licealistów (Daria Metelska, Małgorzata Błachowicz, Daria Napart, Janusz Nawrot
i Wojciech Słok) przy wsparciu nauczycieli (Anny Smoleń, Lidii Paduszyńskiej
i Małgorzaty Załęcznej) zebrała ciekawostki o krajach tworzących fundusz,
czyli Islandii, Norwegii i Liechtensteinie
oraz zasadach działania ich obszarów gospodarczych.
- Zdjęcia zostały odwzorowane
w specjalnym programie graficznym.
Profile uczestników opracowano w formie ciekawych prezentacji przy użyciu
narzędzi cyfrowych i programów graficz-
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Licealiści biorą udział w różnych konkursach

nych. Po dwóch miesiącach pracy powstał projekt strony, który w etapie końcowym został nagrany jako film instruktażowy. Wszystko zostało przez młodzież opracowane także w językach angielskim i niemieckim – mówi Małgorzata
Załęczna wicedyrektor szkoły i koordynator projektu.
W konkursie startowało 2 tys. szkół,
ostatecznie wyróżnionych zostało zaledwie sto placówek. Praca przygotowana
przez III LO im. Adama Mickiewicza wygrała w kategorii szkół ponadpodstawowych, a placówka otrzymała w nagrodę mobilną pracownię komputerową 16 laptopów oraz sza�ę do ich przechowywania.
KR

EDUKACJA
Blisko 50 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi - dotacje w takiej wysokości na pracownie ekologiczne pozyskały dwie
miejskie placówki. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 5, które w konkursie organizowanym przez Fundusz
zajęło pierwsze miejsce w województwie, oraz Szkole Podstawowej nr 12

Przez zabawę będą z ekologią za pan brat
Jak zagospodarować wybrane miejsce
w szkole lub przedszkolu i zamienić je
w punkt dydaktyczny na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji
ekologicznej i przyrodniczej? Jak polepszyć warunki nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych? Swoje pomysły na to przedstawiły 93 szkoły
i przedszkola z województwa łódzkiego,
które wzięły udział w konkursie „Nasze
ekologiczne pracownie”. Wśród nich najlepsze okazało się bełchatowskie Przedszkole Samorzadowe nr 5, które zaproponowało utworzenie „Eko-kwatery
przyrodniczego bohatera”.
Projekt stworzony przez dyrektora
placówki - Mirosławę Grzybek oraz nauczycielki Justynę Madejczyk i Marikę
Kowalską, przewiduje stworzenie ogródka edukacyjnego, który będzie miejscem
sensoryczno- zmysłowego poznawania
świata przyrody. Nowatorski pomysł
przeznaczony jest do integracji z przyrodą i stymulacji poprzez dostarczanie wielu wrażeń sprzyjających rozwojowi dziecka. - Chodzi o to, by przedszkolaki mogły
w nim odkrywać, uczyć się, badać i oczywiście bawić się. Jesteśmy pewne, że
ścieżka zmysłów, warta strażnika przyrody czy ptasia stołówka będą atrakcyjną
przestrzenią edukacyjną dla przedszkolaków, która sprzyjać będzie zmysłowej zabawie i nauce, pomoże w zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy o otaczającym świe-

Nowoczesna eko-pracownia w PS 5 pozwoli dzieciom na poznanie świata przyrody
cie oraz przyczyni się do wyrównywania
szans edukacyjnych naszych wychowanków – tłumaczy dyrektor Grzybek.
Centralny punkt ogrodu przedszkolnego zostanie doposażony w drzewa,
krzewy, byliny, kwiaty oraz tablice i gry
dydaktyczne, które przyczynią się do
propagowania treści ekologicznych. Całość kosztować ma niecałe 50 tys. zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w wysokości to niemal
45 tys. zł, co stanowi ok. 90 proc. kosztów. Pozostałą część pokryją z kolei
pieniądze z budżetu miasta Bełchatowa.
Podobną kwotę na swój projekt
w ramach konkursu pozyskała Szkoła
Podstawowa nr 12. Ekopracownia, jaka
wkrótce powstanie w murach Dwunastki,
będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.
AP

Wszystkie szkoły z dziennikami elektronicznymi
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych funkcjonowanie
szkół jest coraz sprawniejsze. Wprowadzane udogodnienia nie tylko poprawiają
i ułatwiają pracę nauczycieli, ale także
ułatwiają kontakt rodziców ze szkołą
oraz podnoszą jakość edukacji. W ostatnich miesiącach, kiedy pandemiczna rzeczywistość wymusiła na szkołach konieczność prowadzenia nauczania zdalnego, priorytetem dla miasta było wyposażenie wszystkich podległych mu placówek w dzienniki elektroniczne. – Takie
rozwiązanie to coś więcej niż tylko odwzorowanie tradycyjnego dziennika. To
przede wszystkim łącznik pomiędzy domem a szkołą, który pozytywnie wpływa
na cały proces kształcenia. Czytelny sys-

E-dziennik to wygoda ucznia i rodzica

tem oceniania, możliwość wglądu w oceny i nieobecności, przypomnienia
o sprawdzianach i wycieczkach to tylko
niektóre z zalet, jakie oferuje e-dziennik.
Dlatego cieszymy się, że w nowym roku
szkolnym wszystkie nasze szkoły korzystają z tego narzędzia – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za oświatę. Ostatnimi
szkołami, które przeszły na e-dziennik
były Dziewiątka i Trzynastka.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
szkolnym miasto przekazało podległym
mu placówkom 70 laptopów oraz zestawy audiowizualne, których zakup sfinansowano z programów Zdalna Szkoła
i Zdalna Szkoła Plus.
AP

15

KULTURA
W listopadzie nasze miasto ponownie stanie się stolicą tańca. Przed nami bowiem kolejna odsłona Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych (Re)akcje Bełchatów 2021. Chętni do udziału w konkursie mogą już się zapisywać.
Samo wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Gigantach Mocy

Trwają zapisy na taneczne (Re)akcje
To będzie prawdziwe święto sztuki, podczas którego królować będą taniec współczesny, nowoczesny i uliczny.
Podczas XII Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych (Re)akcje Bełchatów 2021 na
scenie MCK PGE Gigantów Mocy zaprezentują się soliści, duety oraz teatry tańca z całej Polski. Główną nagrodą
jest Grand Prix Prezydenta Bełchatowa
w wysokości 1500 złotych.
Uczestnicy zaprezentują jeden układ
choreograficzny. W kompozycji, przygotowanej z pełną dowolnością środków
wyrazu. Forma i treść powinny być zgrane
w jedną całość obrazu choreograficznego.
Jury oceniać będzie nie tylko choreografię, wyróżniającą się technikę czy
stopień trudności wykonywanych elementów, ale również kos�umy i rekwizyty, repertuar muzyczny, składające się na
ogólny wyraz artystyczny.
Tancerze oraz zespoły, które chciałyby wziąć udział w tegorocznych Spotkaniach, powinny do 31 października wypełnić kartę zgłoszenia online (dostępną
na stronie mck.belchatow.pl) oraz przesłać do Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie nagrania spektaklu lub linku, pod którym można obejrzeć spektakl.
Przypomnijmy, że Ogólnopolskie
Spotkania Taneczne (Re)akcje są jednym
z najważniejszych turniejów tańca w regionie. Charakteryzują się ogromna róż-

Bełchatowskie spotkania taneczne przyciągają najlepszych młodych polskich tancerzy
norodnością i wysokim poziomem artystycznym. Są również doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń i szukania inspiracji. Pierwszy konkurs odbył się w
2007 roku. Od samego początku impreza
objęta była Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Bełchatowa, a od kilku lat prezydent miasta przyznaje nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu fes�walu.
AP

Dwie filie połączą się z biblioteką główną
Podczas sierpniowej sesji radni miejscy
przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia fili nr 2 i 3 z siedzibą główną
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Oddział nr 2 mieści się na osiedlu
Dolnośląskim 204 b, w budynku „Gwarka”, z kolei „trójka” w budynku BSM na
osiedlu Okrzei 45. W obu tych filiach notuje się spadek czytelnictwa. Obiekty nie
są przystosowane do, określonych przez
prawo, potrzeb osób niepełnosprawnych
i wymagają stałych nakładów finansowych. Na planowanym połączeniu tych
filii z siedzibą główną biblioteki przy ulicy
Kościuszki 9, nie stracą czytelnicy wręcz przeciwnie. Przede wszystkim
będą mieć dostęp do większego wyboru
pozycji literackich, literatury naukowej,
audiobuków, czasopism czy filmów. Odległości między budynkiem przy Kościuszki, a filiami na Okrzei i osiedlu Dol-
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Biblioteka wprowadza nowe usługi

nośląskim są niewielkie, to zaledwie półtora kilometra. Mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej darmowej komunikacji miejskiej. Dodatkowo Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wprowadziła usługę „Książka z dostawą do
domu” skierowaną głównie do seniorów
i osób niepełnosprawnych. Książnica
oferuje również dostęp online do publikacji elektronicznych LEGiMI, gdzie ze
względów organizacyjnych kody wydawane są wyłącznie w bibliotece głównej.
W związku z planowanym połączeniem,
nikt z zatrudnionych w filiach pracowników nie straci pracy. Opinię w tej sprawie musi jeszcze wydać Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi, która sprawuje nadzór merytoryczny nad bełchatowską książnicą.
KR

KULTURA/SPORT
Artyści, którzy odnoszą znaczące sukcesy, mogą się ubiegać o miejskie stypendium, właśnie trwa nabór wniosków. Podobnie rzecz ma się ze sportowcami oraz ich trenerami – na nich również czekają nagrody Miasta Bełchatowa. Wnioski o gratyfikację można składać do połowy października

Rozwĳaj talent z miejskim stypendium
Co roku miasto nagradza stypendiami
wyróżniających się artystów i sportowców. – Podobnie jak w latach ubiegłych,
na nasze wsparcie mogą liczyć uzdolnieni
bełchatowianie, którzy mogą pochwalić
się sporymi osiągnięciami w sporcie lub
działalności kulturalnej. Chcemy ich
w ten sposób wyróżnić, ale również podziękować za promocję Bełchatowa na
arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Jestem przekonana, że dzięki otrzymanym funduszom, będą mogli dalej rozwijać swoje talenty i pasje – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Każdy, kto chce ubiegać się o stypendium, musi w odpowiednim terminie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Formularz wraz z wykazem
wszystkich wymaganych dokumentów
oraz regulaminami przyznawania stypendiów i nagród znajdują się na belchatow.pl.
Aby otrzymać gratyfikację artystyczną, trzeba spełniać kilka warunków. Po
pierwsze mieszkać w Bełchatowie, a ponadto być laureatem ogólnopolskich
bądź międzynarodowych przeglądów
i konkursów artystycznych. Stypendium
kierowane jest również do osób, które
mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub
upowszechniania kultury. Stypendia,
które przyznawane są na realizację konkretnych, wskazanych we wniosku artystycznych przedsięwzięć, wypłacane są
jednorazowo. Wnioski należy składać do
10 października.
Jeśli chodzi o aplikujących o wsparcie
sportowców, to podobnie, jak artyści,
muszą oni spełnić kilka podstawowych

Miejskie stypendium to wsparcie i promocja uzdolnionych artystycznie i sportowo bełchatowian
warunków. Poza mieszkaniem w Bełchatowie, winni oni trenować jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie
sportów (wśród nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, pływanie czy taekwono-do),
mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej, zająć czołowe miejsce w mistrzostwach i/lub igrzyskach olimpij-

skich. Na złożenie wniosku mają oni czas
do 15 października.
Szczegółowe informacje na temat
stypendiów artystycznych i sportowych
otrzymać można w Wydziale Promocji
Kultury i Sportu bełchatowskiego magistratu (ul. Kościuszki 15, tel. 44 733 51 01,
44 733 51 63).
AP

Ponad stu szachistów na Gambicie Bełchatowskim
Bełchatowski turniej szachów szybkich
przyciągnął do Hali Energia dzieci, młodzież i dorosłych nie tylko z naszego miasta, ale z całej Polski. Rozgrywki, których
organizatorem był Uczniowski Klub
Sportowy
„Jedynka”
Bełchatów,
a współorganizatorem Miasto Bełchatów oraz Miejskie Centrum Sportu
w Bełchatowie, miały na celu popularyzację gry w szachy oraz integrację środowiska związanego z tym sportem. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach:
OPEN i Juniorzy do lat 18 z podziałem na
łącznie dziewięć kategorii. W sumie
o miano najlepszego szachisty walczyło

Szachy to gra dla młodszych i starszych

108 miłośników tej strategicznej gry.
Wyniki rywalizacji w każdej z kategorii
znaleźć można na internetowej stronie
Miejskiego Centrum Sportu mcs.belchatow.pl.
Do najlepszych trafiły puchary, medale oraz liczne i atrakcyjne nagrody rzeczowe przekazane przez współorganizatorów. Ponadto rozdano też piłki, szachy,
zegary, głośniki, słuchawki, zestawy do
tenisa stołowego i badmintona, torby
sportowe, por�ele, saszetki, myszki,
podkładki pod myszki i wiele innych ciekawych nagród.
AP/MCS
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SPORT
Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie na naprawę masztu oświetleniowego na miejskim stadionie przy ulicy
Sportowej 3. Mowa o kwocie blisko 550 tys. zł ne�o, czyli dokładnie takiej, o jaką ubiegało się Miejskie Centrum
Sportu. Prace naprawcze już się rozpoczęły

Odszkodowanie za maszt oświetleniowy
Przyznane odszkodowanie za uszkodzony w maju tego roku maszt oświetleniowy, zamyka sprawę finansowania napraw tej konstrukcji.
– Przede wszystkim warto podkreślić
fakt, że maszty użytkowane i konserwowane były w sposób właściwy, a awaria
spowodowana była zdarzeniem losowym, na które MCS nie miało wpływu.
Dowodzi tego przyznane odszkodowanie pokrywające koszty naprawy –
mówi Paweł Woźniak, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu.
W wyniku awarii uszkodzona została
instalacja elektryczna masztu nr 2, tzn.
spłonęła rozdzielnica główna (w tym rozdzielnica HD), przewody elektryczne
o długości ponad 4 tys. metrów bieżących. Zniszczonych zostało 80 układów zapłonowych. Podczas akcji gaśniczej uszkodzeniu uległo 80 lamp zewnętrznych.
Miejskie Centrum Sportu przedstawiło
ubezpieczycielowi
ekspertyzy
i wszelkie potrzebne dokumenty, do uzyskania zwrotu oszacowanej kwoty. Przyznane odszkodowanie w wysokości 548
tys. zł ne�o pozwoli przywrócić pierwotny stan masztu. – Kwota robi wrażenie,
jednak trzeba pamiętać, że aby maszt
mógł spełniać swoje zadanie, musi posiadać odpowiednie parametry, zgodne
z pozostałymi trzema, które oświetlają
murawę boiska. Maszty muszą również spełniać wymagania technologiczne
stacji telewizyjnych, transmitujących ligowe spotkania piłkarskie w technologii

Maszt oświetleniowy zostanie naprawiony najpóźniej do połowy listopada
HD. Same prace prowadzone są na wysokości ponad 40 m – dodaje dyrektor Woźniak.
Wyłoniona w przetargu bełchatowska firma, już rozpoczęła naprawę masz-

tu nr 2. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, prace powinny zakończyć się
w drugiej połowie listopada, jednak Miejskie Centrum Sportu liczy na wcześniejszy termin zakończenia naprawy.
KR

„Piętnastka” wraca na bełchatowskie ulice
Bieg główny na dystansie 15 kilometrów
i bieg towarzyszący na 5-kilometrowej
trasie rozpocznie i zakończy się tradycyjnie przy ulicy Dąbrowskiego w rejonie
Hali Energia, gdzie będzie umiejscowiona
zarówno linia startu jak i mety.
W tym roku zawodnicy pobiegną
nową trasą - ulicami: Dąbrowskiego,
Czyżewskiego aż do nawrotki umiejscowionej pomiędzy ulicą Letnią a Poranną.
Następnie biegacze wrócą ulicą Czyżewskiego do ulicy Stanisława Staszica, gdzie
skręcą w lewo i będą biec prosto przez
rondo im. Ryszarda Kaczorowskiego aż
do ulicy Jasnej. Później uczestnicy Bełchatowskiej Piętnastki wybiegną w prawo w ulicę Stefana Okrzei, aby zatoczyć
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Impreza odbędzie się 21 listopada

pętlę i skręcając ponownie w prawo dobiec do strefy finiszera znajdującej się tuż
przed Halą Energia przy ulicy Dąbrowskiego 11a.
Zgłoszenia do udziału w Bełchatowskiej Piętnastce są przyjmowane tylko
i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.
online.datasport.pl do poniedziałku,
15 listopada 2021 roku do godz. 23:59.
Ważne! W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z organizacją Bełchatowskiej Piętnastki z powodu pandemii COVID-19 i związanych
z nią obostrzeń, bieg będzie mieć formułę wirtualną.
MCS/AP

WCZORAJ I DZIŚ
„Na naszym lewym skrzydle rozgrywa się najpotworniejsza, bezpardonowa walka wręcz. Krzyki Niemców mieszają się
z krzykami naszych żołnierzy. Skrawki terenu, poorane granatami i bombami lotniczymi, przechodzą kilkanaście razy
z rąk do rąk” – tak 5 września 1939 roku wspomina płk Ludwik Czyżewski, który dowodził obroną Gór Borowskich

Zacięty bój o podbełchatowskie wzgórza
Góry Borowskie to trzy niewielkie
wzniesienia położone kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. W niewiele większej
odległości
leży
Bełchatów.
W 1939 roku, po przełamaniu polskiej
obrony pod Częstochową, rejon ten miał
stanowić kolejny punkt oporu na drodze
niemieckiego XVI Korpusu Pancernego.
Dowódca Armii „Łódź” generał Wiktor
Thommee na stanowiskach w okolicy
Gór Borowskich rozmieścił oddziały
z 2. Pułku Piechoty Legionów, batalionu
kpt. Eustachiusza Marszałka, 2. batalionu czołgów lekkich i elementów 146.
Pułku Piechoty. Skromne polskie siły
miały bronić liczącego 25 kilometrów
odcinka atakowanego przez kilka dywizji. Wobec niedostatecznej liczebności
oddziałów zdecydowano się wyznaczyć
trzy główne punkty obrony, a przestrzeń
między nimi pozostawić nieobsadzoną,
kontrolowaną jedynie przez patrole. Rolę
kluczowego punktu miały odegrać stanowiska na Górach Borowskich.
W nocy z 2 na 3 września 1939 roku
polskie oddziały zajęły wyznaczone pozycje. Od rana niemieckie lotnictwo
bombardowało okoliczne miejscowości.
Aby przeciąć drogę spodziewanych czołgów przeciwnika, Polacy wysadzili most
na rzece Bogdanówce we wsi Rozprza.
Około południa polskie patrole na
przedpolu obrony znalazły się w kontakcie ogniowym z czołówkami pancernymi
1. Dywizji Pancernej. Kilkadziesiąt minut
później pozycje obronne w Rozprzy i Jeżowie zostały zbombardowane i ostrzelane przez artylerię. Potem do ataku ruszyły niemieckie czołgi. Niektórzy polscy
żołnierze wpadli w panikę i rzucili się do
ucieczki, jednak sytuację szybko opanowali oficerowie. Zniszczono kilka pojazdów przeciwnika i utrzymano pozycje.
Nocą 2. Pułk Strzelców Konnych
z Wołyńskiej Brygady Kawalerii dokonał
wypadu w okolice Kamieńska, gdzie zatrzymały się oddziały niemieckiej 1. Dywizji Pancernej. Za cenę nieznacznych
strat, ułani zniszczyli kilkanaście czołgów
i cystern z paliwem. Zginęło ponad stu
zaskoczonych żołnierzy Wehrmachtu.
W odwecie Niemcy rozstrzelali około
30 mieszkańców Kamieńska i okolicznych miejscowości. Tej samej nocy polskie patrole w kilku miejscach starły się
z niemieckimi zwiadowcami.
Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych polskie pozycje zaatakowały czołgi wspierane piechotą, lotnictwem i artylerią. Na większości odcinków ich ataki zostały odparte, jednak

Krajobraz po bitwie - Góry Borowskie, 6 września 1939 roku. /Fot. Bełchatów.
Opowieść o dwóch miastach cz. III. Grocholice wczoraj i dziś, Bełchatów 2019
niemieccy saperzy zdołali przerzucić pomosty przez Bogdanówkę i czołgi, które
pokonały rzekę, by po kilku godzinach
walki zdobyć Jeżów i Rozprzę. Dowódca
Armii „Łódź” skierował do walki swoje
odwody, 2. Batalion Czołgów Lekkich
wsparty 11. batalionem strzelców z Wołyńskiej BK. Po dwóch natarciach opanowały one Jeżów. Zlikwidowano niemiecką przeprawę przez Bogdanówkę. Wieczorem polskie czołgi skierowano na
inny odcinek, co wykorzystał przeciwnik
i odzyskał swoje przyczółki.
5 września nad ranem rozpoczął się
ostrzał niemieckiej artylerii i ataki lotnictwa. Po przygotowaniu ogniowym ruszyło kolejne natarcie czołgów i piechoty.
„Ogień nie ustaje. Nieprzyjaciel zdążył nagromadzić duże zapasy amunicji. Podciągnął też najwidoczniej więcej artylerii. Potężna śmiercionośna machina puszczona
została w ruch” – czytamy we wspomnieniach pułkownika Czyżewskiego.
Niemcy ponosili duże straty, jednak
konsekwentnie posuwali się naprzód.
Wieczorem do polskich oddziałów nadszedł rozkaz odwrotu. Nie dotarł on do
wszystkich i niektóre osamotnione grupy
żołnierzy walczyły w rejonie Gór Borowskich jeszcze przez całą noc. Mowa m.in
o części 6. Kompanii III batalionu dowodzonej przez ppor. Zbigniewa Niewierowicza, który zginął podczas walki. Wycofujące się oddziały grupowały się w północnej części Bełchatowa, a następnie
ruszyły przez Drużbice w stronę Dłutowa.
Bełchatowianie oddają hołd bohaterom tych zaciętych walk każdego roku

w pierwszy weekend września. Jak mówi
wiceprezydent Bełchatowa, Łukasz Politański (z zawodu historyk i autor licznych
publikacji na temat historii naszego miasta oraz okolic), pamięć o tych wydarzeniach to nasz obowiązek. – Jest taka
rzymska maksyma: „Si vis pacem, para
bellum”, czyli „Jeśli chcesz pokoju, szykuj
się do wojny”. Myślę, że o tym trzeba pamiętać mówiąc chociażby o żołnierzach
września 39. roku. Przecież oni byli takimi samymi ludźmi, jak my dziś, mieli plany na przyszłość, różne normalne, ludzkie problemy. Ale też wpojono im miłość
do ojczyzny i świadomość narodową.
W obliczu zagrożenia Polskę traktowali
jak dom, którego trzeba bronić. Niemały
wpływ na takie postrzeganie rzeczywistości miało tradycyjne wychowanie.
Dziś, szczególnie młodzi ludzie, potrzebują silnych autorytetów i przykładów
na to, że jeszcze nikomu nie udało się
zbudować niczego solidnego w oparciu
jedynie o ekonomię i dobrobyt. Do tego
niezbędna jest pamięć o przeszłości, poświęceniach naszych przodków i przelanej przez nich dla naszej wolności krwi.
Bo jak mawiał marszałek Józef Piłsudski,
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” –
podsumowuje wiceprezydent Politański.
AP
Źródła:
L. Czyżewski, Od Gór Borowskich do Zakroczymia, Warszawa
1982
Albert A., Kampania wrześniowa [w:] Najnowsza historia polski
1918-1980, Puls, Reading 1991

19

Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Piotr Wysocki

Grzegorz Muskała

Ewa Skorupa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

