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Z DRUGIEJ STRONY

Kilkadziesiąt osób – mieszkańcy, harcerze, leśnicy oraz pracownicy magistratu - po raz kolejny włączyło się w sprzątanie lasu organizowane przez Miasto. Ochotnicy porządkowali tereny w okolicy bełchatowskiego Ługu, bo, jak sami mówią, zieleń to nasze wspólne dobro. „Czysty las” to akcja realizowana w ramach 3. edycji projektu ekologicznego

Przed nami 24. Bełchatowska Piętnastka

Uczcimy rocznicę odzyskania niepodległości

Piętnastka to jeden z najstarszych biegów w regionie łódzkim, który z roku
na rok ma coraz mocniejszą pozycję
w kalendarzu biegowym sportowców
nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Po
dwuletniej przerwie (spowodowanej
pandemią) biegacze wracają na bełchatowskie ulice. Jak przewiduje organizator, Miejskie Centrum Sportu, 21
listopada na linii startu zameldować się może nawet 700 amatorów biegania. Do pokonania będą mieć wybrany przez siebie dystans: 15 lub 5 km. Trasa prowadzić będzie m.in. Dąbrowskiego,
Czyżewskiego, Staszica, Okrzei i Dąbrowskiego. Informacje na
temat ewentualnych utrudnień w ruchu będą dostępne
na belchatow.pl oraz mcs.belchatow.pl.

11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. W ramach miejskich obchodów w kościele
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odprawiona zostanie msza św.
w intencji Ojczyzny. Tradycyjnie podczas liturgii wspominać będziemy
wszystkich walczących oraz poległych
w walkach za wolności Polski i Polaków. Po nabożeństwie pod tablicą upamiętniającą Peowiaków,
która znajduje się na terenie parafii, delegacje złożą kwiaty. Dalsza część uroczystości będzie mieć miejsce przy posągu Józefa
Piłsudskiego na Placu Wolności. Tego dnia poznamy także laureatów Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
oddaję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, w którym piszemy
o trwających właśnie inwestycjach, wydarzeniach, a także o tym, co dzieje się w oświacie, kulturze i sporcie. Poruszamy również sprawę przyszłości naszego miasta
w perspektywie zbliżającej się transformacji energetycznej. To duże wyzwanie dla Bełchatowa, ale też i ogromna szansa. Dzięki unijnym środkom będziemy mogli bowiem
inwestować m.in. w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie środowiska
przyjaznego powstawaniu nowych miejsc pracy czy redukcję niskiej emisji. By tak się
jednak stało, konieczne jest uwzględnienie w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji wszystkich ważnych dla Bełchatowa rozwiązań, nad czym intensywnie pracujemy.
Zachęcam Państwa do tego, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszym mieście. Już trzy lata temu
uruchomiliśmy specjalną, darmową aplikację BLISKO, której każdy użytkownik otrzymuje na swój telefon zarówno
zaproszenia na zbliżające się wydarzenia, jak i ostrzeżenia, alerty pogodowe, komunikaty związane z gospodarką oraz
informacje o konsultacjach społecznych poruszających istotne dla nas wszystkich kwes�e. Państwa głos w sprawach
dotyczących Bełchatowa i jego rozwoju jest dla mnie niezwykle ważny.

Spotkanie w sprawie sprawiedliwej transformacji
Współpraca i potrzeba tworzenia wspólnej koalicji na rzecz jak najlepszego przygotowania naszego regionu do czekających nas zmian, to główne przesłanie
spotkania, które 30 września odbyło się
w Bełchatowie.
Na zaproszenie prezydent Marioli
Czechowskiej przyjechali dr hab. Adam
Drobniak, główny koordynator i twórca
Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz dr Maciej Kozakiewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na spotkaniu obecni byli też samorządowcy,
przedstawiciele RIG, PUP oraz strona
społeczna. – Ogromnie się cieszę, że możemy się spotkać w Bełchatowie. Transformacja
jest
ważnym
tematem
i trzeba znaleźć wspólnie rozwiązanie, by
w jak największym stopniu złagodzić
skutki nieuniknionych zmian – mówiła
prezydent Bełchatowa. Dr hab. Adam
Drobniak poinformował na jakim etapie
jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Propozycje, które wpłynęły do
puli krajowej, to obecnie jedynie wstępne założenia. Realizowane będą te, których nie można przeprowadzić na poziomie lokalnym lub regionalnym, a są uzasadnione społecznie i wpisują się w program sprawiedliwej transformacji.
Odniósł się także do przygotowanych
przez Bełchatów i Bełchatowsko Klesz-

Potrzeba współpracy podmiotów na rzecz naszego regionu to priorytet
czowski Park Przemysłowo Technologiczny propozycji, które jego zdaniem zasługują na uznanie. Podkreślano konieczność współpracy między samorządem
województwa i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przygotowane rozwiązania powinny przekładać się na cały region. Mówiono o konieczności znalezienia recepty na zatrzymanie młodych ludzi, szkoleniu kadr w kierunkach przyszłościowych, zielonej energetyce i zmie-

niającym się ryku pracy. – Cieszę się, że
jest powołany pełnomocnik województwa. Wiemy, że wpłynęło z naszego regionu 170 fiszek z pomysłami, nie możemy
jednak
otrzymać
informacji
o wszystkich – zaznaczył na spotkaniu wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. Podkreślił również jak ważne jest
to, by zapoznać się z wszystkimi propozycjami, by jak najszybciej rozpocząć prace nad wspólnymi projektami.
KR
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INWESTYCJE
Można już przechadzać się alejkami wśród nowo nasadzonej roślinności w parku im. Józefa Markiewicza.
Odnowiony został także skwer przy ul. Tkackiej. Wszystko w ramach projektu „Zielone Grocholice”, na które
miasto pozyskało ponad 700 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi

Na spacer w „zielonych” Grocholicach
Uporządkowanie i rewitalizacja terenów
zielonych w Grocholicach – to główne
założenia zwycięskiego projektu ostatniej edycji bełchatowskiego budżetu
obywatelskiego, na który swój głos
oddało wówczas 683 mieszkańców.
Zgodnie z pomysłem wnioskodawców,
poza kosmetyką roślinności, na nowo
zagospodarowany został park im. Markiewicza. Najpierw wykonawca zajął się
pielęgnacją zieleni, potem odnowił istniejące alejki. W ramach prac wybudowana została również nowa instalacja
elektryczna i oświetlenie. W miejscu
starej altanki pojawiła się zadaszona
scena, w głębi zaś powstała mała siłownia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami
oraz plac do kalisteniki. To jednak nie
wszystko. Odnowione zostało ogrodzenie z przęseł metalowych, zamontowano
również elementy małej architektury,
czyli ławki i kosze na śmieci.

Prezydent Mariola Czechowska ceni obywatelskie inicjatywy

Z myślą o najmłodszych przy ul. Tkackiej powstał plac zabaw

W parku można poćwiczyć „pod chmurką”

W ramach „Zielonych Grocholic” nowe oblicze zyskał także skwer przy
ul. Tkackiej. Pojawiły się tam urządzenia
zabawowe dla małych i starszych dzieci,
nowe ławki i tablice o treści ekologicznej.
Dodatkowo odnowiona została pobliska
kładka i zamontowano stojaki na rowery.
Całość kosztowała blisko 965 tys. zł.
Przypomnijmy, że w czerwcu miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na realizację tego
zadania przyznano wsparcie w wysokości nieco ponad 743 tys. zł, z czego do

Latem w amfiteatrze będą koncerty
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297,3 tys. zł stanowi pożyczkę a reszta
(blisko 446 tys. zł) to dotacja.
– Bez pozyskania środków zewnętrznych wiele z planowanych przez nas
inwestycji byłoby trudno zrealizować.
Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, aplikujemy o wsparcie. Spora część naszych
wniosków przechodzi pozytywnie weryfikację, dzięki czemu możemy prowadzić
ważne dla bełchatowian projekty – nie
tylko te związane z zieloną infrastrukturą, ale także drogowe, edukacyjne, ekologiczne czy kulturalne – podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
AP

INWESTYCJE
Ruszyła budowa nowej drogi w Bełchatowie. Mowa o łączniku między ulicami Okrzei a Kopeckiego, który ma
poprawić komunikację w centrum miasta i rozładować tworzące się w okolicach targowiska korki. Zgodnie z umową roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2023 roku

Nowa droga połączy Okrzei i Dolnośląskie
Ulica Kopeckiego, którą miasto wybudowało w 2018 roku, połączyła miejskie
targowisko z ulicą Armii Krajowej. Dzięki
temu udało się odciążyć Wojska Polskiego, która jest jedną z mocniej z zakorkowanych w mieście. Ma to bezpośredni
związek z tym, że jest to droga wylotowa
w kierunku dwóch największych bełchatowskich zakładów pracy – kopalni
i elektrowni. By jeszcze bardziej usprawnić ruch w tym rejonie, miasto podjęło
decyzję o budowie nowej drogi,
a konkretnie łącznika między wspomnianą Kopeckiego a osiedlem Okrzei. –
Rozważaliśmy różne rozwiązania tej
sytuacji. Łącznik powinien znacznie
rozładować natężenie komunikacyjne na
Wojska Polskiego w godzinach szczytu.
Kierowcy będą więc mogli szybko
i sprawnie przejechać między dwoma
największymi bełchatowskimi osiedlami,
czyli Dolnośląskim i Okrzei – tłumaczy
wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz.
Zakres prac, jakie prowadzi firma
PUH DOMAX z Boronowa, jest szeroki.
Obejmuje bowiem budowę jezdni
o zmiennej szerokości od 6 do 8 metrów,
mostu na rzece Rakówce oraz obustronnych chodników. Nowa droga będzie
miała oświetlenie, odwodnienie wraz z
siecią wodociągową, kanalizacją sanitar-

Budowa łącznika między osiedlami potrwa około dwóch lat
ną i deszczową, a także ścieżkę rowerową w obrębie ulicy Okrzei.
Łącznik, którego budowa powinna
zakończyć się we wrześniu 2023 roku,
będzie prowadzić przez nieużytki pomiędzy miejskim targowiskiem a osiedlem
Okrzei. Mowa o terenach pomiędzy
Bełchatowską Spółdzielnią Mieszkanio-

wą a placem zabaw (popularnym Statkiem pirackim), i dalej obok boisk
w pobliżu osiedla Słonecznego. W sumie
droga będzie mieć ponad pół kilometra
długości. Koszt inwestycji to nieco
ponad 5,7 mln zł.
AP

Doświetlamy kolejne przejścia dla pieszych
Miasto pozyskało dofinansowanie na doświetlenie czterech przejść dla pieszych.
Dzięki środkom z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg jaśniej zrobi się na zebrach na ulicy Staszica – jedno w rejonie
skateparku (przy rondzie), przy wjeździe
w ulicę Polarną (okolice skrzyżowania z
Budryka), a także dwóch przy skrzyżowaniu z Węglową. Oprócz doświetlenia na
wspomnianych przejściach poprawione
zostanie także oznakowanie poziome.
Wszystkie planowane prace kosztować
mają ok. 80 tys. zł. 80 proc. kosztów pokryje ministerialne dofinansowanie, które przyznano w wysokości 64 tys. zł.
To kolejne z inwestycji podnoszących bezpieczeństwo pieszych, jakie
miasto zamierza przeprowadzić w najbliższych miesiącach. Wcześniej miasto
pozyskane
zostało
dofinansowanie
na doświetlenie dwóch zebr. Na przej-

Jasne przejścia to większe bezpieczeństwo

ściu wraz z przejazdem rowerowym przy
zjeździe ze Staszica w ul. św. Faustyny
Kowalskiej oraz na alei Wyszyńskiego,
a dokładnie w pobliżu kościoła na Przytorzu. Oba zadania miasto chce zrealizować jeszcze w tym roku, natomiast przejścia na Staszica mają zostać doświetlone
w następnym.
– Naszym głównym celem jest
zwiększenie ochrony pieszych, na przykład poprzez poprawę ich widoczności.
W ostatnim czasie doświetliliśmy kilkanaście zebr, m.in. na Wyszyńskiego, Wojska Polskiego przy targowisku czy na ulicy Mielczarskiego. Dzięki temu, że skutecznie aplikujemy o środki zewnętrzne, możemy planować i realizować kolejne podnoszące bezpieczeństwo bełchatowian zadania – mówi wiceprezydent
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
AP
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INWESTYCJE
Miasto rozpoczęło prace związane z wymianą oświetlenia w parku im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W sumie
w parku na os. Dolnośląskim stanie ok. 60 nowych słupów wraz z nowymi oprawami. Dobre wieści mamy także
dla mieszkańców osiedla Ludwików. Jaśniej zrobi się na kilku nieoświetlonych dotąd ulicach

Wymieniamy i budujemy nowe oświetlenie
Park im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w pobliżu Miejskich Kortów Tenisowych
oraz Lodowiska Miejskiego powstał w latach 1997 – 2005. Na 9 ha znajdują się
m.in. zbiornik wodny z kaskadą na górce
widokowej, miasteczko ruchu drogowego, plac zabaw oraz boiska do tenisa
ziemnego, koszykówki, siatkówki i kometki. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskiego chętnie tam spacerują i spędzają aktywnie czas. Kilkunastoletnie oświetlenie wymaga jednak modernizacji. Prace
z nią związane właśnie ruszyły.
Wszystkie słupy oświetleniowe, których obecnie jest ok. 90, zostaną zdemontowane. Zastąpi je ok. 60 lamp wyposażonych w nowoczesne oprawy. Co
ważne, będą one dawały światło kierunkowe na alejki oraz znajdujące się w parku boiska.
Zgodnie z umową, jaką miasto zawarło z wykonawcą, bełchatowską firmą
PROTiM, wszystkie roboty związane
z modernizacją oświetlenia w parku Nowaka-Jeziorańskiego powinny zostać
ukończone maksymalnie do końca listopada. Wymiana oświetlenia kosztować
będzie niecałe 157 tys. zł.
Kolejnym
rejonem
Bełchatowa,
w którym zrobi się jaśniej, jest Ludwików,
m.in. na Różanej, Komara, Braci Śniadeckich, Granicznej, Górskiego, Konopackiej, a także fragmentach ulic Ślusarskiego, Deyny i Czechy.
W sumie postawionych zostanie tam

Modernizacja oświetlenia w parku na Dolnośląskim zakończy się w przyszłym roku
blisko sto nowych słupów. Miasto planuje, by wykonawca ruszył z robotami w
ciągu najbliższych kilku tygodni. Kiedy
mieszkańcy Ludwikowa będą mieć
oświetlenie? Zgodnie z warunkami za-

Nowy podjazd dla niepełnosprawnych uczniów
Szkoła Podstawowa nr 13 to jedna z miejskich szkół z oddziałami integracyjnymi.
Budynek ma 4 kondygnacje. By ułatwić uczniom poruszanie się, zamontowano
w nim specjalną windę oraz pla�ormy schodowe pomiędzy poszczególnymi piętrami. Podobne rozwiązania znajdują się również w części sportowej i na klatkach
schodowych. Także szkolne toalety zaprojektowane zostały z myślą o potrzebach
niepełnosprawnych dzieci. Do całkowitego przystosowania budynku brakowało
jedynie podjazdu przy wejściu od strony boiska. Teraz to się zmieniło.
Budowa pochylni, która umożliwiła bezprogowy przejazd wózkami,
ruszyła w wakacje. Wykonany został także nowy odcinek chodnika
z kostki betonowej łączący istniejący trakt z nowo wybudowaną pochylnią.
Całość kosztowała nieco ponad 113 tys. zł. Połowę (ok. 56,6 tys. zł) zapłaciło miasto, resztę sfinansował PFRON (56,7 tys. zł). - Cieszę się, że wniosek o dofinansowanie budowy pochylni, jaki złożyliśmy do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi został zaakceptowany. Naszym obowiązkiem jest bowiem zapewnienie
wszystkim dzieciom bezpiecznych warunków nauki i pracy. Jestem przekonana, że
nowy podjazd w dużym stopniu ułatwi niepełnosprawnym uczniom edukację,
samodzielne poruszanie się, a także, co równie ważne, integrację
z rówieśnikami – podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
AP
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wartymi w podpisanej właśnie umowie,
prace powinny zakończyć się najpóźniej
za 8 miesięcy. Wszystko kosztować będzie nieco ponad 736 tys. zł.
AP

SPRAWY SPOŁECZNE
Jak nie przegapić wydarzenia, w którym chcemy wziąć udział? Wstarczy pobrać bezpłatną aplikację BLISKO i
mieć wgląd w bieżące miejskie sprawy. Użytkownicy na swoje smar�ony otrzymują informacje o miejskich imprezach oraz najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców

Z BLISKO jesteś zawsze na bieżąco
W pośpiechu dnia codziennego łatwo
można przegapić plakaty i informacje
medialne, gdyby więc powiadomienia
docierały bezpośrednio do każdego
z nas, pozostałoby nam jedynie podjąć
decyzję: iść czy nie iść? Źródłem najważniejszych lokalnych informacji może być
nasz telefon lub tablet. Wystarczy zainstalować na nim aplikację „BLISKO”. Jest
to w pełni darmowy system powiadamiania i ostrzegania, który działa na naszych
urządzeniach mobilnych. Dzięki „BLISKO” bełchatowianie otrzymują informacje o aktualnych sprawach dotyczących miasta, zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz
awariach i zagrożeniach.
Aplikacja oparta jest na systemie
SISMS , który świadczy usługi zgodnie
z wytycznymi GIODO, dlatego każdy
użytkownik może mieć pewność, że jego
numer telefonu będzie chroniony. Natomiast w przypadku rezygnacji z usługi,
będzie należycie usunięty z bazy danych.
Co ważne, pobranie aplikacji i późniejsze
korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne.
Jak korzystać z BLISKO? Wystarczy
pobrać aplikację z App Store, Google
Play lub Windows Store i wybrać interesujące nas serwisy. Bełchatowianie mają
do wyboru: aktualności miejskie, wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, a także zagrożenia i awarie.
Sukcesywnie
przybywają
nowi

Użytkownicy BLISKO sami decydują, z których serwisów otrzymają wiadomości
nadawcy i nowe możliwości wyboru tematów otrzymywanych informacji. Można np. włączyć powiadomienia z kanału
Child Alert z Regionalnego Systemu
Ostrzegawczego, a dotyczące całego
województwa. Użytkownicy aplikacji

BLISKO mogą korzystać nie tylko z informacji lokalnych. Można subskrybować
także informacje z innych miast. Dzięki
temu można łatwo zaplanować urlop czy
chociażby rodzinny wyjazd na weekend.
AP

Zabierz głos w sprawie pracy bełchatowskiego urzędu
Nie lubisz czekać w kolejkach i tracić czasu na zbędne formalności? Chcesz być
obsłużony szybko i kompetentnie? Wypełnij ankietę, w której ocenisz urzędników oraz pracę bełchatowskiego magistratu. Odpowiedzi mieszkańców pomogą w zorganizowaniu lepszego działania
konkretnych wydziałów.
Formularz składa się zaledwie z kilkunastu pytań zamkniętych. Dotyczą one
m.in. tego, czy sprawa, z jaką przyszliśmy
do urzędu, została załatwiona szybko
i sprawnie oraz czy nie wymagała ona
zbędnych formalności. Ponadto ankietowany może ocenić samych urzędników
oraz czas oczekiwania na obsługę.

Ankieta jest całkowicie anonimowa

Opinie klientów biorących udział w badaniu są niezbędne, by magistrat mógł
zapoznać się z oceną jakości dotychczasowej obsługi mieszkańców, poznać ich
oczekiwania oraz potrzeby, a także dowiedzieć się, co ich zdaniem należy zmienić w świadczonych przez urząd usługach.
Ankietę można wypełnić tradycyjnie, na papierowych formularzach, które
znajdują w kilku miejscach w magistracie.
Uzupełnioną wrzuca się do specjalnych,
zamkniętych skrzynek. Można także skorzystać z elektronicznej wersji dostępnej
na miejskiej stronie belchatow.pl.
AP
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WYDARZENIA
Blisko 120 tys. zł trafi do bełchatowskich służb mundurowych. Podczas wrześniowej sesji, radni przychylili się
do wniosku komendanta bełchatowskiej policji o przekazaniu 55 tys. zł na zakup samochodu służbowego. Decyzją prezydenta Miasta Bełchatowa wsparcie na zakup samochodu otrzyma również Państwowa Powiatowa
Komenda Straży Pożarnej

Pieniądze z miasta dla służb mundurowych
Komendant bełchatowskiej policji wystąpił do prezydenta miasta o przekazanie 55 tys. zł na zakup oznakowanego samochodu dla funkcjonariuszy. To połowa
potrzebnej na ten cel sumy. Reszta pieniędzy pochodzić będzie z komendy wojewódzkiej. Podczas wrześniowej sesji
Rady Miejskiej nad tym wnioskiem pochylili się radni, którzy zgodzili się na
przekazanie z budżetu miasta tej kwoty.
– Wspieranie finansowe służb mundurowych nie jest zadaniem samorządu miejskiego. Nie oznacza to jednak, że zarówno kierownictwo urzędu jak i radni nie
widzą potrzeby chociażby zakupu nowego pojazdu. Dlatego uchwały takie jak ta,
są proponowane pod obrady sesji i cieszę się, że spotykają się ze zrozumieniem
większości rady – podkreśla prezydent
Bełchatowa Mariola Czechowska.
Również o wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu wystąpiła Państwowa Powiatowa Straż Pożarna. Chodzi o 63 tysiące złotych. Reszta kwoty
pochodzi z innych źródeł. Taka właśnie
suma przekazana zostanie strażakom
z KP PSP w Bełchatowie. - Miasto Bełchatów niejednokrotnie wspierało finansowo, chociażby policję w zakresie patroli ponadnormatywnych czy zakupu
pojazdów. Te służby działają na terenie
Bełchatowa i dbają o bezpieczeństwo
jego mieszkańców, a na tym przecież
nam wszystkim zależy – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Miasto regularnie wspiera finansowo bełchatowską policję
Jednostki takie jak policja czy państwowa straż pożarna podlegają pod
właściwe ministerstwo, czyli MSWiA i to
ten organ, za pośrednictwem komend
wojewódzkich, doposaża je w niezbędny
sprzęt do pracy. Nie zawsze są to środki
wystarczające. Dlatego każdego roku
miasto Bełchatów wspiera służby mundurowe, które o taką pomoc się zwraca-

ją. Wysokość przyznanych środków zależy zarówno od realnych potrzeb policji
czy straży pożarnej, ale i od możliwości
finansowych budżetu miasta. W ubiegłym roku do policji trafiło blisko 100 tys.
zł, przekazanych na zakup dwóch samochodów, a także 50 tys. zł na patrole ponadnormatywne.
KR

Parkujesz przy dworcu? Weź darmowy bilet
Mieszkańcy, którzy chcą zatrzymać się
na dłuższą chwilę przy węźle przesiadkowym,
muszą
pobrać
bilet
z parkomatu. Co ważne, urządzenia służą
wyłącznie celom statystycznym i miasto
nie pobiera żadnej opłaty. Chodzi
o zbadanie obłożenia miejsc parkingowych w pobliżu dworca przy ul. Czaplinieckiej.
Przypomnijmy, że trzy parkomaty pojawiły się przy węźle nieprzypadkowo.
Projekt tej największej bełchatowskiej
inwestycji ostatnich lat obejmował
bowiem nie tylko postawienie samego
budynku, ale również budowę 106
nowych miejsc postojowych, w tym 7 dla
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Przy węźle stanęły trzy parkomaty

osób niepełnosprawnych, oraz montaż
ładowarki dla autobusów elektrycznych.
Ponadto powstała tam również ścieżka
rowerowe i nowe chodniki. Dzięki
uwzględnieniu w projekcie elektronicznych tablic informacyjnych, ładowarki dla autobusów oraz parkomatów, z wydanych ok. 6,5 mln zł do
miejskiej kasy wróciło blisko 4,8 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego oraz budżetu
państwa (co stanowi 95 proc. wszystkich
kosztów kwalifikowanych). Do inwestycji
500 tys. zł dołożyła również Gmina
Kleszczów.
AP

WYDARZENIE
Uczcili Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego
Tradycyjnie w ostatni weekend września bełchatowianie
uczcili rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Przedstawiciele władz miasta, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy spotkali się przy pomniku Pamięci Bełchatowian, gdzie złożyli kwiaty i odmówili modlitwę
za poległych w obronie Ojczyzny. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień. Następnie w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki odprawiona
została msza św. w intencji Ojczyzny. Przypomnijmy, że
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego obchodzimy od
22 lat. 11 września 1998 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął uchwałę, zgodnie z którą 27 września wspominamy
powstanie struktur państwowych w ogarniętej wojenną zawieruchą Polsce. Upamiętniając powołanie Służby Zwycięstwu Polski, posłowie stwierdzili w uchwale: „To historyczne
wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa
Podziemnego, fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej”.

Spółka WOD.-KAN. obchodził
30-lecie działalności
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” sp. z o.o. obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. W gali, która
odbyła się w Miejskim Centrum Kultury, udział wzięli pracownicy i władze spółki oraz zaproszeni goście, a wśród nich
m.in. wiceprezydenci Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz i Łukasz Politański, Przewodniczący bełchatowskiej Rady Miejskiej Piotr Wysocki oraz Wicewojewoda Łódzki Krzysztof
Ciecióra. W trakcie uroczystości przypomniano historię
i osiągnięcia miejskiej spółki, dla której od samego początku
priorytetem było zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa ciągłości dostaw wysokiej jakości wody oraz skutecznego odbioru i przetwarzania ścieków. Akademia była również okazją
do złożenia życzeń i gratulacji przez zaproszonych gości. Jednym z ważniejszych punktów jubileuszowych uroczystości
było wręczenie odznaczeń państwowych, jakie pracownikom
spółki przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Złote Medale za
Długoletnią Służbę otrzymało 14 osób, srebrne – 18, zaś brązowymi odznaczonych zostało 9 pracowników.

Bełchatowianie pamiętają
o swoim patronie
Co roku w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu, bełchatowianie obchodzą Dni Papieskie. Podobnie było
i w tym roku. Wszystkie wydarzenia, jakie z tej okazji zostały
zorganizowane, przybliżały sylwetkę Patrona i Honorowego
Obywatela Bełchatowa – św. Jana Pawła II. Różaniec Fa�mski, kiermasz kremówek papieskich czy zawieszenie łańcuchów z serduszek wykonanych przez bełchatowskich przedszkolaków przy pomniku na ul. Kościuszki to tylko niektóre
z nich. Główne uroczystości Dni Papieskich miały miejsce
17 października. Po złożeniu kwiatów przy pomniku papieża
na ul. Kościuszki, w kościele farnym odprawiona została uroczysta msza św. w intencji mieszkańców za wstawiennictwem patrona naszego miasta. Tradycyjnie podczas Dni Papieskich bełchatowianie wspominali także błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana „Solidarności”.
19 października, czyli w 37 rocznicę jego śmierci, uczestnicy
uroczystości odmówili Różaniec z księdzem Jerzym oraz złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą duchownego.
AP
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MIEJSKA MIGAWKA

5. edycja Festiwalu Sztuki Jabłka, były konce
W pierwszy dzień królował hip-hop. Na
scenie plenerowej przy MCK PGE Gigantach Mocy wystąpiły bełchatowskie
składy OSD Familia, Eyman, oraz gwiazda fes�walu - Paluch, który przyciągnął
rzeszę fanów. Fes�wal rozpoczął się od
finisażu wystawy Anny Marii Macugowskiej w Miejskim Centrum Kultury.
W muzeum o dawkę innych muzycznych
wrażeń, zadbał krakowski duet Kirszenbaum, proponując nowatorsko interpretowany folk.
W sobotę, 25 września, od rana malowany był mural na placu Narutowicza.
Kompozycja w wykonaniu artystów – Tomasza Pieczary, Michała Kowalskiego
oraz Edyty Kowalskiej, będzie wizytówką
miasta. Zainteresowani muzyką elektroniczną mogli uczestniczyć w warsztatach, przygotowanych przez Szymona
Mikłę. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zaprezentowano prace
z Otwartej Pracowni Artystycznej OBRASKI. Był też Jabłecznik Literacki, czyli
spotkanie z autorami książek: Elżbietą
Ceglarek — autorką powieści, Leszkiem
Stefaniakiem — autorem poezji oraz Ta�aną Kopalą — wokalistką i skrzypaczką.
Wieczorem na scenie plenerowej na Placu Narutowicza znów królował hip-hop.
Swój koncert dał POKAHONTAZ.
Niedziela upłynęła pod znakiem muzyki. Od eksperymentalnej elektronicznej, przez połączenie jazzu i folku, po
symfoniczny metal. Michał Jacaszek wystąpił w Klubie Rogate Serce, W Gambrinusie koncertowali Mały Fragment Rzeczywistości oraz BolewskI&Tubis, a na
scenie plenerowej MCK PGE Giganty
Mocy klimatyczna Oreada oraz Uneksia
– grupa reprezentująca metal symfoniczny z zaprzyjaźnionego miasta Csongrád
na Węgrzech.
KR

W Gambrinusie wystąpił Mały
Fragment Rzeczywistości
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Fes�wal Sztuki Jabłka to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnym
uczestniczyć w różnych działaniach - od warsztatów po koncerty i wystawy

Artyści przy malowaniu muralu pracowali kilka dni.
Ich pracę mogli na bieżąco obserwować bełchatowianie

Kirszenbaum zabrał słuchaczy
świat folku

MIEJSKA MIGAWKA

erty, wystawy i warsztaty

m miasta. W weekend 24-26 września mogliśmy

y w magiczny i nowatorski

W piątek na scenie królował hip hop. Gwiazdą wieczoru był Paluch. W sobotę tłumy
młodych ludzi bawiły się przy muzyce Pokahontaz

Michał Jacaszek wystąpił w Klubie
Rogate Serce

W MiBP na Jabłeczniku Literackim o swojej twórczości
mówili lokalni autorzy książek i tekstów
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Nowe odcinki sieci wodociągowej
dla mieszkańców Bełchatowa
Spółka „WOD.-KAN.” realizuje plan inwestycyjny, który wesprze mieszkańców
Bełchatowa w doprowadzeniu wody do
nowo budowanych domów jednorodzinnych, zlokalizowanych na peryferiach
miasta. Jak mówi Prezes Piotr Pierzchała
Spółka, przygotowała dokumentację
techniczną, uzyskała stosowne uzgodnienia i przystąpiła do budowy nowych
odcinków sieci wodociągowej. Pierwsze
z zadań zostało już ukończone. To odci-

nek o długości ok. 63 m na ulicy projektowanej w sąsiedztwie ul. Modrej. Poniesione przez Spółkę na to zadanie koszty
to kwota 14 tys. zł. Drugi odcinek sieci
wodociągowej w ul. Laury, o długości ok.
125 metrów, zostanie wkrótce ukończony. Jeszcze tej jesieni nowa sieć wodociągowa powstanie również wzdłuż ul.
Janiny Frątczak. Zadanie to obejmie wybudowanie odcinka o długości ok. 230
m, który uzupełni wybudowaną również

Komunikat w sprawie jakości wody
W związku z wykryciem śladowych bakterii grupy coli w wodzie z ujęcia gminnego,
zlokalizowanego w Ławach, Wójt Gminy Bełchatów z dniem 17.09.2021 r. podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania własnej stacji uzdatniania wody oraz podaniu w zamian wody z Ujęcia Myszaki. Dostarczanie miejskiej wody na potrzeby wodociągu
gminnego odbywa się poprzez północną i północno-zachodnią część bełchatowskiej
sieci wodociągowej. Taki stan trwać będzie do czasu przywrócenia sprawności technicznej i ponownego uruchomienia ujęcia Ławy. Wykaz miejscowości Gminy Bełchatów do których podawana jest dobrej jakości miejska woda: Adamów, Anastazów,
Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesje 3a, 4, 5),
Emilin, Kałduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia,
Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady
(z wyjątkiem posesji 33 i 33A), oraz w Gminie Zelów – Marszywiec.
WOD.-KAN.

12

w tym roku sieć kanalizacyjną.
W planie inwestycyjnym Spółki na
2021rok znajdują się także wykupy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych przez prywatnych inwestorów z terenu miasta. Jeśli mieszkańcy dostarczą Spółce wymaganą dokumentację i spełnią określone warunki,
dojdzie do planowanych transakcji. Szacowane na ten cel wydatki to kwota około 370 tys. zł.
WOD.-KAN.

SPÓŁKI MIEJSKIE
Co to jest smog? Czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii? Jak mądrze korzystać z ciepła? Dlaczego
ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogowi? Jak dbać o jakość powietrza w mieście?

Lekcje Ciepła wracają do szkół
Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie klas I–III i IV–V szkół podstawowych
poznają podczas „Lekcji Ciepła”. Te tematy nie tylko się nie starzeją, ale stają się
coraz ważniejsze dla nas wszystkich.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza
szkoły podstawowe do odkrywania nowej pla�ormy e-learningowej Lekcji Ciepła. Proponowane zajęcia uczą o cieple,
energii, zasobach i ekologii. Program jest
dostępny bezpłatnie on-line pod adresem www.lekcjeciepla.pl dla wszystkich
szkół w naszym mieście.
Ten ekologiczno-edukacyjny projekt zyskał w Bełchatowie wsparcie prezydenta
miasta, Marioli Czechowskiej, która objęła program swym patronatem.
• E-learning „Lekcje Ciepła”
E-learning Lekcji Ciepła został opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V szkół
podstawowych. Projekt zachęca nie tylko do realizacji programu, ale także do
udziału w ogólnopolskim badaniu wiedzy
o cieple i energii. Uczniowie uczestniczący w badaniu mogą zdobyć nagrody
w postaci albumów edukacyjnych, rozszerzających wiedzę zawartą w e-learningu.
Z pla�ormy można także pobrać bezpłatne książeczki, malowanki i audiobooki dla dzieci i rodziców do wspólnej zabawy-nauki. Nauczyciele zaś znajdą tu
gotowe scenariusze zajęć do przeprowadzenia zarówno w szkole, jak i podczas
nauki zdalnej.
• Lekcje o cieple, energii i ekologii
Zajęcia pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i pobudzających wyobraźnię porównań.
Użyte metody i formy przekazu w prosty
sposób tłumaczą kwes�e produkcji
i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Wysoką jakość
treści pochwalił Wojciech Dindorf, fizyk
i matematyk, który opiniuje podręczniki
szkolne. Jak wspomina: „Bezcenna idea.
Świetny pomysł. Pożyteczna inicjatywa,

kwalifikująca Instytucję, która to przedstawia i sponsoruje do udziału w Corocznym Ogólnopolskim Konkursie Popularyzatorów Nauki. [...] Czytający zauważy
troskę o dziecko, do którego w końcu jest
cały ten projekt adresowany. Dziecko
otrzymuje rzetelną wiedzę na temat ciepłoobiegu, nauczyciel, który się solidnie
do tego przyłoży – też".
• W szkole i w domu
Wysokiej jakości treści dostępne na
pla�ormie z powodzeniem wesprą nauczycieli w prowadzeniu zajęć, a w przypadku edukacji zdalnej, także uczniów
w samodzielnym przyswojeniu omawianych zagadnień.

• Ogólnopolska inicjatywa
Lekcje Ciepła w Bełchatowie to część
ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo
Polskie i dostawców ciepła systemowego. Projekt ten został wyróżniony
w 2019 roku przez Komisję Europejską
w ramach konkursu doceniającego oddolne inicjatywy wspierające poszanowanie energii, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week). Jest to jedyny polski
projekt, który kiedykolwiek znalazł się
w finale tego konkursu.
www.lekcjeciepla.pl
PEC
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Challenge #PSYlepki
Kartka z kalendarza: 4 października 2021
Światowy Dzień Zwierząt
Z tej, lub na tę okazję (jak kto woli), postanowiliśmy popełnić kolejną akcję promocyjną pod tytułem: PSYlepki. Zasady są banalnie proste, a cel szczytny i niezmienny od lat: propagujemy ideę adopcji. Przygotowaliśmy limitowaną serię naklejek
na auta w trzech wersjach: PSYjdź – Adoptuj!, Nie kupuj kota w worku – Adoptuj,
Gang Psyjemniackóf na pokładzie.

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.

Na czym polega challenge #PSYlepki?

Nie możesz adoptować, udostępnij – zwiększ szanse zwierzaków na adopcję.

2. Umieszczamy naklejkę na aucie, cykamy fotę, zamieszczamy na Facebooku
z tagiem #PSYlepki i oznaczamy Schroniskowy profil oraz znajomych psio lub kotolubów. Im będzie nas więcej, tym pewność że przekaz trafi do większej ilości osób.

1. Odbieramy naklejkę bezpośrednio w siedzibie Schroniska: Bełchatów ul. Zdzieszulicka w godzinach 8:00 – 17:00 (PN-PT) lub 9:00 – 19:00 (Sobota). Dla osób
mieszkających poza Bełchatowem wysyłamy naklejki pocztą – wystarczy w wiadomości prywatnej na portalu Facebook podać adres wysyłki oraz rodzaj naklejki. h�ps://www.facebook.com/SchroniskoBelchatow.

3. Wśród osób biorących udział w zabawie rozlosujemy Schroniskowe gadżety.

Jeremi (nr chip 005320) to imię sympatycznego, dwuletniego psiaka, który w schronisku jest już niemal pół
roku. Super przyjazny do ludzi i innych psów. Niestety
Jeremi niejedno w swoim pieskim życiu już przeszedł,
a do schroniska trafił po urazie miednicy. Na szczęście
wszystko dobrze się skończyło i dziś może biegać i szaleć. Czeka na odpowiedzialny dom, najlepiej z podwórkiem, gdzie będzie mógł swobodnie bawić się ze swoimi
człowiekami. Tym bardziej, że uwielbia aportować
i przynosić ukochane zabawki.
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Jumper (nr chip 722949) – tak wołamy na super przyjaznego i niezwykle
kontaktowego trzylatka. Ten przystojniak jest niezwykle aktywny, a jego
ulubioną formą spędzania czasu – zresztą nie tylko wolnego – jest bieganie. Od sierpnia czeka na swojego nowego przyjaciela. Byłoby cudownie,
gdyby dom, w którym zamieszka, miał ogród, w którym Jumper będzie
mógł szaleć do woli. Co więcej, dobrze by było również, aby osoba, która
pokocha tego psiaka, również była aktywna. Bo przecież najlepsza zabawa to wspólna zabawa.

EDUKACJA
38 nauczycieli z miejskich szkół i przedszkoli zostało wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Bełchatowa. Prezydent
Mariola Czechowska jak co roku chce w ten sposób uhonorować pedagogów, którzy w swojej pracy dydaktyczno
- wychowawczej mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami

Miejscy nauczyciele nagrodzeni przez
prezydenta Bełchatowa
820 nauczycieli (w tym 138 w przedszkolach), 318 pracowników administracji i obsługi (w tym 107 w przedszkolach) oraz 5107 uczniów i 1610
przedszkolaków (w tym 206 w oddziałach „0”) – tak w roku szkolnym
2021/2022 w liczbach wygląda bełchatowska oświata. - To społeczność, która
każdego dnia buduje tożsamość, tradycję
i atmosferę miejskich szkół. To dzięki codziennej pracy bełchatowskich nauczycieli, uczniowie otrzymują cenną
wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu – podkreśla wiceprezydent
Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za
oświatę – Łukasz Politański.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wysłała list do wszystkich pracowników miejskich placówek oświatowych. „Dobry pedagog to osoba, która
nie tylko potrafi w sposób przystępny
przekazać wiedzę, ale przede wszystkim
zawsze znajduje czas na rozmowę
z uczniami, wyjaśnianie wątpliwości, wysłuchanie ich trosk i problemów oraz
wspólne przeżywanie radości. Swoją codzienną pracą każdy z Państwa kształtuje
charaktery swoich podopiecznych i w ten
sposób przygotowuje ich na pełne
wyzwań dorosłe życie” – czytamy
w liście prezydent Czechowskiej.
Tradycyjnie z okazji Dnia Nauczyciela
prezydent Bełchatowa przyznaje także
nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W tym roku gratyfikację w wysokości 2,5
tys. zł otrzymało 38 pedagogów, nauczycieli i dyrektorów bełchatowskich

Prezydent Czechowska nagrodziła nauczycieli, pedagogów i dyrektorów placówek
szkół i przedszkoli. Uhonorowani mają na
swoim koncie szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktyczno – wychowawczej
i wysokie wyniki nauczania. Mogą się oni
także poszczycić wieloma sukcesami
swoich uczniów w konkursach i olimpiadach oraz kreatywnością i stosowaniem nowatorskich form czy metod
pracy, które motywują uczniów do działania,
pogłębiania wiedzy i twórczego myślenia. Wśród wyróżnionych znalazło się
22 nauczycieli z miejskich podstawówek,
2 z III LO oraz 10 nauczycieli z przedszkoli samorządowych. Poza tym na-

grodzeni zostali dyrektorzy dwóch szkół
i dwóch przedszkoli. Należy również nadmienić, że trzech bełchatowskich pedagogów otrzymało medale Komisji
Edukacji Narodowej, zaś jeden doceniony
został przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Warto także podkreślić, że nauczyciele miejskich placówek nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Dziś nauczyciele mianowani
i dyplomowani stanowią ok. 80 proc.
kadry dydaktycznej w szkołach oraz
ponad 60 proc. w przedszkolach.
AP

Czwórka z grantem na swój eko projekt
Szkoła Podstawowa nr 4 jako jedna
z sześciu w całej Polsce wygrała 20 tys.
zł na realizację Modelowego Ośrodka
Ekologii Integralnej „Zielona Transformacja”. Projekt Czwórki doceniło jury
konkursu Caritas „Laudato si”, który jest
odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka, który w swojej encyklice z 2015
roku papież zachęca "każdego człowieka
żyjącego na tej planecie do rozpoczęcia
dialogu i do transformacji naszych serc
i społeczności, aby powstrzymać ocieplanie się planety oraz ograniczyć emisję

gazów cieplarnianych w celu zwalczenia
kryzysu klimatycznego”. Głównym założeniem zwycięskiego eko projektu jest
wypracowanie dobrych praktyk, które
każdy będzie mógł wdrożyć w codziennym życiu.
- Cieszę się, że nasze szkoły biorą
udział w różnych proekologicznych
przedsięwzięciach, co więcej, zdobywają
dotacje i granty na swoje innowatorskie
projekty. To ważne, aby od najmłodszych
lat pokazywać dzieciom, że aby troszczyć
się o środowisko, wystarczą drobne

zmiany.
Ograniczenie
marnowania
żywności, zużycia wody czy energii elektrycznej to z pozoru niewielkie kroki, ale
w efekcie mogą przynieść olbrzymie korzyści dla przyrody, a co za tym idzie,
także każdego z nas – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Projekt „Ekologia integralna encykliki
Laudato si” został dofinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
AP
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EDUKACJA/KULTURA
Odśpiewaniem „Geudeamus igitur” słuchacze bełchatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali
nowy rok akademicki 2021/2022. Po wręczeniu indeksów oraz legitymacji studentom I roku i wysłuchaniu
wykładu inauguracyjnego, oficjalnie rozpoczęli kilka miesięcy nauki

Inauguracja roku akademickiego na UTW
To już szesnasty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który z roku na
rok cieszy się coraz większą popularnością wśród bełchatowskich seniorów.
Dowodem na to jest ciągle powiększająca się studencka brać. Także w nowym
roku akademickim do grona słuchaczy
dołączyło około 30 żaków, którzy podczas oficjalnej w MCK PGE Gigantach
Mocy z rąk wiceprezydent Bełchatowa
Łukasza Politańskiego oraz dyrektora
MCK Damiana Nowaka otrzymali legitymacje studenckie oraz indeksy.
- To bardzo ważne, aby podążać za
swoimi marzeniami i planami bez względu na wiek. Cieszę się, że Bełchatów
może poszczycić się tak liczną grupą aktywnych i mądrych seniorów, którzy nie
ustają w swojej wędrówce ku wiedzy –
mówi wiceprezydent Politański, który
odczytał także list prezydent Marioli
Czechowskiej do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Szanowni Państwo, rozpoczynacie dziś rok akademicki
2021/2022. Z tej okazji składam życzenia wszystkiego najlepszego, pomyślności oraz satysfakcji z wszelkich planów
i zamierzeń. Jestem przekonana, że najbliższe miesiące obfitować będą w interesujące wydarzenia a także inspirujące
spotkania. Każdego dnia studenci uczelni
udowadniają, że bez względu na wiek
i wykształcenie można realizować swoje
marzenia z młodości, angażować się
w życie społeczne i prowadzić aktywny
tryb życia. Całej uniwersyteckiej społeczności - Wykładowcom i Słuchaczom
- życzę, by ten nowy rok akademicki obfitował w pozytywne doświadczenie, pasjonujące wykłady i same udane inicjatywy – czytamy w liście prezydent Cze-

Słuchacze UTW rozwijają swoje talenty i odkrywają nowe pasje
chowskiej.
Podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego studenci tradycyjnie wysłuchali także wykładu inauguracyjnego. Dyrektor MCK Damian Nowak przybliżył sylwetki Polaków, którzy
tworzyli potęgę Hollywood, a konkretnie
wytwórnie filmowe takie jak Warner

Bross. czy MGM.
Wszystkim blisko 300 studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzymy owocnej nauki, a także wielu nowych doświadczeń, niezapomnianych
wrażeń i radości na każdy dzień.
AP

Bełchatów stanie się stolicą tańca
Miłośników tańca czeka prawdziwa
uczta. Podczas XII Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych (Re)akcje Bełchatów
2021, które zaplanowano na 27 listopada, na scenie MCK PGE Gigantów Mocy
królować będą współczesna, nowoczesna i uliczna forma tej sztuki. Widzowie
podziwiać będą mogli solistów, duety
oraz teatry tańca z całej Polski, które powalczą o nagrodę główną - Grand Prix
Prezydenta Bełchatowa w wysokości
1500 złotych.
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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, rekwizyty i repertuar muzyczny.
Tancerze oraz zespoły, które chciałyby wziąć udział w tegorocznych spotka-

niach mogą się zgłaszać do 31 października. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z formularzem zgłoszeniowym
dostępne są na stronie mck.belchatow.pl.
Przypomnijmy, że Ogólnopolskie
Spotkania Taneczne (Re)akcje po raz
pierwszey
zorganizowane
zostały
w 2007 roku i od samego poczatku są
jednym z najważniejszych turniejów tańca w regionie.
AP

KULTURA
BTF przygotowało nie lada gratkę, a nawet dwie, dla miłośników dobrej fotografii. Mowa o wystawach, które
oglądać można w Muzeum Regionalnym oraz Galerii „Na Piętrze” Gigantów Mocy. Pierwsza poświęcona jest
historii Bełchatowa i okolic, bohaterem drugiej natomiast jest dzika przyroda doliny Biebrzy

Historia i dzika przyroda w zdjęciach zaklęte
Tytuł wystawy – „Śladami historii Bełchatowa i okolic” - jest nieprzypadkowy.
Przygotowywana przez BTF oraz bełchatowskie Muzeum Regionalne ekspozycja
ma bowiem na celu pokazanie fragmentów historii uwiecznionej na fotografiach
wykonanych przez mieszkańców Bełchatowa i powiatu. Dzięki zaprezentowanym na wystawie pracom, można poznać
pełne tajemnic i subtelnego uroku zakątki naszego miasta, jego historyczne
obiekty, architekturę, elementy przyrody
a także regionalne zabytki. Wszystkie
prezentowane zdjęcia łączy zaś jeden bohater – Bełchatów i jego okolice.
Wyjątkowość ekspozycji podkreślał
obecny na wernisażu wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański – z zawodu historyk, autor licznych publikacji na temat
historii naszego miasta oraz okolic. - To
nie tylko piękne zdjęcia, ale także wspaniała lekcja historii. Dzięki nim możemy
niejako przenieść się w czasie i poczuć
klimat minionych lat, w przyszłości zaś
mogą stanowić cenny materiał dla historyków badających historię naszego miasta i okolic – mówi wiceprezydent Politański.
Kuratorem wystawy, nad którą patronat honorowy objęła prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, jest Zbigniew
Ptaszek - fotograf z wieloletnim stażem,
pasjonat, miłośnik przyrody. Członek
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej „AF13”, członek Fotoklubu RP - organizator plenerów, wystaw indywidualnych jak i zbioro-

Współautorami wystawy w muzeum są mieszkańcy Bełchatowa
wych. Sama ekspozycję można oglądać
w bełchatowskim muzeum do końca
roku.
Zgoła inny charakter ma wystawa w
MCK PGE Gigantach Mocy, która jest
efektem pracy członków BTF podczas
wiosennych warsztatów w Biebrzańskim
Parku Narodowym. Na ekspozycji pre-

zentowane są zdjęcia ukazujące ten największy w Europie obszar bagienny oraz
niezwykle rzadko występujące, zagrożone wyginięciem, gatunki roślin, ptaków
i zwierząt. Współpraca PGE z Biebrzańskim Parkiem Narodowym jest realizowana w ramach programu „Lasy Pełne
Energii”.
AP

Zamów książkę z dostawą do domu
Akcja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej jest skierowana do osób, które nie mogą samodzielnie odebrać zamówionych książek oraz nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby to za nie zrobić. Chodzi o ułatwienie dostępu do bogatego
księgozbioru mieszkającym w Bełchatowie seniorom powyżej 75 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym,
które ze względu na stan zdrowia bądź
trudności z poruszaniem się nie mają
możliwości osobistego odwiedzenia placówki.
Jednocześnie będzie można zamówić
4 pozycje. Raz w miesiącu pracownik bi-

blioteki dostarczy wybrane książki i audiobooki, a także odbierze te już przeczytane. Wszystko z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego. Aby skorzystać z usługi, wystarczy zadzwonić do
MiPBP pod nr 44 632 28 71 i zgłosić
taką chęć. Co ważne, jeśli osoba zainteresowana skorzystaniem z usługi nie jest
jeszcze czytelnikiem biblioteki, podczas
pierwszej wizyty domowej zostanie zapisana. Szczegółowe informacje na temat
akcji znaleźć można także na stronie biblioteka.belchatow.pl.
AP
Biblioteka wprowadza kolejne udogodnienia
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SPORT
Rusza drugi etap modernizacji Lodowiska Miejskiego. Przeprowadzana inwestycja wiąże się z zamknięciem rolkowiska. Jeśli jednak prace będą przebiegać zgodnie z planem, to w trakcie sezonu zimowego będzie już możliwe
korzystanie z miejskiego obiektu

Lodowisko Miejskie będzie mieć nowy dach
Pod koniec ubiegłego roku na
terenie Lodowiska Miejskiego przy ul.
Edwardów 6 zakończyły się prace
związane z utworzeniem rolkowiska. Wówczas wymieniono podłoże na
płytę betonową, zmodernizowano orurowania służące do mrożenia lodowiska,
wymienione zostały bandy, krążkochwyty i zabezpieczenia z pleksi. Koszt pierwszego etapu kompleksowej modernizacji
wewnątrz obiektu Lodowiska Miejskiego
wyniósł ponad 600 tys. złotych. Zrealizowany on został w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 2020.
W drugim, rozpoczynającym się
etapie, zakres prac obejmie wymianę
poszycia hali. Dodatkowo powstanie
nowy garaż dla rolby oraz topielnik lodu.
Wartość zadania to ponad 718 tysięcy
złotych. Warto dodać, iż projekt
otrzymał dofinansowanie zewnętrzne
z budżetu Województwa Łódzkiego
w wysokości 70 tysięcy złotych.
Prace zgodnie z zawartą z wykonawcą
umową, mają zakończyć się do 20
grudnia.
- Cieszę się bardzo, że po 13 latach
użytkowania hala Lodowiska Miejskiego
wreszcie doczeka się kapitalnego
remontu. Po ubiegłorocznym wybudowaniu rolkowiska przystępujemy do
kolejnego etapu modernizacji. Ten obiekt
cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców, którzy zasługują na lepszy

Drugi etap modernizacji Lodowiska Miejskiego ma zakończyć się do 20 grudnia 2021 r.
standard niż dotychczas - podkreśla Paweł Woźniak, dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu.
Fani łyżworolek muszą się niestety
liczyć z tym, że w tym roku nie będą

Gratulacje dla mistrzów w nordic walking
Bełchatowianie Agnieszka Krawętek i Krzysztof Marczak zdobyli złote
medale podczas Ultramaratonu Nordic Walking w Lublińcu. Ze świeżo
upieczonymi Mistrzami Polski w sztafetach spotkała się prezydent Mariola
Czechowska, która podziękowała im za reprezentowanie naszego miasta
oraz wspaniałą promocję Bełchatowa na sportowych arenach.
- Państwa profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie, których wymaga
łączenie obowiązków zawodowych, życia rodzinnego oraz
codziennych treningów, zasługują na najwyższy podziw i uznanie. Jestem
pewna, że Państwa sukces przyczyni się do popularyzacji nordic walkingu
wśród mieszkańców Bełchatowa – podkreśla prezydent Czechowska.
W III Mistrzostwach Polski w Ultramaratonie Nordic Walking, jakie miały
miejsce 25 września w Lublińcu, bełchatowianka
Agnieszka Krawętek wystartowała w sztafecie kobiet. Każda z zawodniczek miała do pokonania dystans 14 km. Ostatecznie sztafeta osiągnęła
czas 6 h 33 min 4 s. Z kolei Krzysztof Marczak stanął na linii startu
sztafety mieszanej – na czterokrotne pokonanie 14 km team
potrzebował zaledwie 6 h 13 min i 23 s.
AP
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mogli korzystać z rolkowiska. Jednakże
jeśli drugi etap modernizacji obiektu
będzie przebiegać bez opóźnień, to uruchomienie lodowiska będzie możliwe
w trakcie sezonu zimowego.
KR

WCZORAJ I DZIŚ
35 lat temu, w październiku 1986 roku, szpital rejonowy w Bełchatowie przyjął pierwszego pacjenta. W tamtych
latach bełchatowska lecznica była największą placówką w kraju. Choć jeszcze kilkanaście lat wcześniej wybudowanie szpitala w małym, prowincjonalnym wówczas miasteczku, wydawało się czymś niemożliwym do zrealizowania

Projekt specjalny: szpital w Bełchatowie
Na początku lat siedemdziesiątych, kiedy
bełchatowskie zagłębie węglowo-energetyczne było dopiero w powijakach,
nikt nie przypuszczał, że w niedalekiej
przyszłości wybudowany zostanie tu największy wówczas szpital w Polsce. Decyzja o powstaniu kopalni i elektrowni
z pewnością dyskusję na ten temat ułatwiła. Jak to się jednak stało, że w lecznicy
- przewidzianej na 610 łóżek - w ostatecznym założeniu miało ich być nawet 950?
Wpływ na to miały z pewnością przewidywania, że w połowie lat osiemdziesiątych w obydwu zakładach kombinatu
zatrudnionych będzie około 30 tys. osób,
a co za tym idzie - liczba mieszkańców
Bełchatowa może przekroczyć 50 tys.
Argument ten sam w sobie był jednak
niewystarczający. W grę bowiem wchodziła rywalizacja między partyjnymi działaczami w naszym mieście oraz pobliskim
Piotrkowie Trybunalskim. Jednak w 1977
roku oficjalnie ogłoszono, że Bełchatów
będzie mieć swój szpital. Bez wątpienia
znaczenie miała także współpraca, jaką
bełchatowska
kopalnia
nawiązała
z łódzką Akademią Medyczną już na początku lat siedemdziesiątych. Na jednym
z nieoficjalnych spotkań postanowiono
ponoć, że w Bełchatowie miałaby powstać ogromna placówka medyczna –
Szpital Zapasowy Układu Warszawskiego, w której na wypadek konfliktu zbrojnego leczeni mieliby być żołnierze
wszystkich państw układu. Fakt, że placówka miała być medycznym zapleczem
wojskowym, pociągnął za sobą pewne
wymagania, jakie postawiono przed architektami. Chodzi między innymi
o osobne i niezależne podłączenia do
sieci wodociągowej i ciepłowniczej.
Dodatkowym utrudnieniem było
znalezienie odpowiedniej firmy budowlanej, która po pierwsze podjęłaby się tak
dużego przedsięwzięcia, a po drugie
wszystkie roboty przeprowadziłaby tak,
jak należy (co w czasach „słusznie minionych” graniczyło niemal z cudem). Udało
się dopiero po zagwarantowaniu wykonawcy dodatkowego, lukratywnego kontraktu w Iraku.
Sama budowa ruszyła w 1979 roku.
Co ciekawe, do planowanych 950 łóżek,
dołożono także opcję zapewnienia możliwości leczenia kolejnych 350 pacjentów
– oczywiście w razie potrzeby. Żeby mieć
lepsze wyobrażenie, jak ogromna to skala, przypomnijmy, że w łódzkim szpitalu
Kopernika jednocześnie hospitalizowanych mogło być wówczas „zaledwie” 700
osób.
Plan był prosty – za pięć lat szpital

Budowa szpitala rozpoczęła się w roku 1979 / fot. Główna Biblioteka Lekarska

Widok szpitala w połowie lat 90. / fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie
przyjmie pierwszego pacjenta. Ze względu jednak na trudną sytuację gospodarczą w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, terminu nie udało się dotrzymać.
Całkowite ukończenie części budynku
przeznaczonego na poradnie pozwoliło
w lipcu 1984 r. uruchomić Przychodnię
Przyszpitalną z poradniami specjalistycznymi, które bardzo szybko rozpoczęły
pracę. Uruchomiono również całodobowe dyżury ambulatorium chirurgicznego
dla rejonu ZOZ Bełchatów. Dyrektorem
naczelnym szpitala został wówczas Dr.
Józef Zochniak. Lata 1985 i 1986 to czas
intensywnego kompletowania i wyposażania szpitala w sprzęt.
Ostatecznie pierwsze oddziały (neurologiczny, dermatologiczny, chirurgii

ogólnej, anestezjologii i intensywnej
opieki medycznej oraz z blok operacyjny)
rozpoczęły pracę 9 października 1986 r.
Dziś, po 35 latach, w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II, działa 26 oddziałów szpitalnych, zakład opiekuńczoleczniczy, a także 37 poradni specjalistycznych, które od 2000 roku zostały
włączone w strukturę organizacyjną oddziałów szpitalnych o tym samym profilu.
Dzięki temu bełchatowianie mają zapewnioną opiekę stacjonarną z pełnym
zapleczem diagnostycznym.
AP
Źródła:
szpital-belchatow.pl
Analiza działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie za lata 2003-2005, praca zbiorowa pod red. E.
Zaleskiej
Kronika szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
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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

