Miasto już pracuje nad miejskim budżetem na 2023 rok
Mieszkańcy, jak zawsze mają szansę, by
uczestniczyć
w
jego
tworzeniu.
Do 20 września magistrat przyjmuje propozycje zadań, które bełchatowianie
chcieliby, aby miasto zrealizowało w przyszłym roku.
– Do składania swoich projektów zachęcam wszystkich bełchatowian, a także
miejskich radnych. Tylko w ubiegłym roku
takich wniosków wpłynęło blisko 500.
Najczęściej dotyczyły one remontów dróg
i chodników, budowy nowych miejsc parkingowych, zatoczek postojowych, placów zabaw. Liczę, że i tym razem mieszkańcy zaproponują kolejne zadania –
mówi prezydent Mariola Czechowska.
Aby zgłosić projekt trzeba złożyć do
tutejszego urzędu miasta wypełniony
i podpisany wniosek (druk można pobrać
z miejskiej strony belchatow.pl). Musi on
zawierać m.in. opis proponowanego zadania, jego szacunkową wartość, miejsce realizacji. Trzeba też pamiętać, że miasto
pod uwagę może wziąć wyłącznie propozycje inwestycji i remontów o charakterze
publicznym, związane z realizacją zadań
gminy. Co równie ważne wnioski, które
wpłyną po 20 września br., nie będą rozpatrywane.
Na etapie planowania budżetu swoje

Projekt przyszłorocznego budżetu musi być gotowy najpóźniej do 15 listopada
propozycje składają także jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury, spółki
miejskie oraz osoby prawne. I w tym przypadku urząd będzie przyjmował dokumenty do 20 września 2022 roku. Po tym
terminie wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane. Będą także oceniane pod kątem finansowym, a dokładnie
czy miasto ma realne możliwości realizacji
poszczególnych propozycji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte
m.in. w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Bełchatowa, Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Miasta Bełchatowa.
Budżet miasta to najważniejszy finansowy dokument każdego samorządu. To
właśnie w nim szczegółowo określane są
planowane dochody, a także wydatki miasta na dany rok. Zapisuje się w nim m.in.
jakie inwestycje będą realizowane, jakie
ulice przejdą przebudowę, ile gmina przeznaczy na zielone inwestycje, remonty czy
zadania z zakresu pomocy społecznej.
ADA

INWESTYCJE
Zakup zeroemisyjnych autobusów, montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków komunalnych – to
część projektów, na jakie miasto chciałoby zdobyć unijne pieniądze w ramach ZIT MOF. Do pozyskania jest 30 mln zł

Fot. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto walczy o unĳne dofinansowania

Bełchatów, dzięki staraniom prezydenta
Marioli Czechowskiej, został wpisany do
MOF-u, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski
– Bełchatów. To bardzo ważne dla miasta,
bo to właśnie do samorządów ujętych we
wspomnianych MOF-ach mają popłynąć
znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W styczniu tego
roku 25 gmin, a wśród nich także Bełchatów, podpisało porozumienie w sprawie
utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Daje to szasnę na skorzystanie z unijnego wsparcia na
realizację wspólnych inwestycji, dotyczących m.in. transportu publicznego czy poprawy środowiska przyrodniczego.
Za Komitetem Sterującym ZIT MOF
już kilka roboczych spotkań, odbywają się
one regularnie. Ostatnie z nich dotyczyły
prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych naszego MOF-u. Dokument ten m.in. ma zawierać wszystkie
wspólne projekty, na jakie będzie można
pozyskać unijne dofinansowanie. Samorządy wypracowały już konkretne propozycje lokalnych zadań, które chciałyby realizować w ramach MOF-u i środków, jakie
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mogą do nich trafić. W przypadku Bełchatowa mowa o 30 mln. zł. – Chodzi o to, by
wybrać te projekty, które w stu procentach wpisują się w założenia strategii województwa łódzkiego. Mowa tutaj o działaniach m.in. z takich obszarów jak efektywność energetyczna, termomodernizacje, odnawialne źródła energii, adaptacja
do zmian klimatu czy transport, kultura,
turystyka – mówi Dariusz Matyśkiewicz,
wiceprezydent Bełchatowa.
Miasto przygotowało propozycję pięciu projektów, kilka kolejnych wpisało też
na listę rezerwową. Wśród głównych znajdują się m.in. budowa węzła przesiadkowego wraz z budynkiem dworca kolejowego i niezbędną infrastrukturą do obsługi pasażerów – mowa tu m.in. o dojściach
do peronu czy parkingu. Zadanie to będzie
uzupełnieniem innego projektu, który
wkrótce będzie realizowany w Bełchatowie, czyli przywrócenie i modernizacja linii
kolejowej nr 24 na trasie Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Zakup zeroemisyjnych emzetek
oraz termomodernizacja miejskich budynków komunalnych połączona z montażem
instalacji OZE i wymianą wyposażenia
tych obiektów na energooszczędne, to

kolejne proponowane działania. Miasto
chciałoby również, aby termomodernizację wraz z montażem pompy ciepła,
instalacji PV i magazynem energii przeszły też budynki mieszkalne na terenie
Bełchatowa. Ostatnie zadanie wpisane
przez magistrat to modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy, które obejmować miałoby także zmianę aranżacji
ekspozycji. Propozycje te muszą być teraz skonsultowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Miasto czeka właśnie na ewentualne uwagi
czy dodatkowe ustalenia. Po ich otrzymaniu i wprowadzeniu, będzie można ruszyć
z kolejnym etapem prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
naszego MOF-u.
- Liczymy, że wszystkie zaproponowane przez nas projekty uda się wpisać do
wspomnianej strategii. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować znaczące dla naszego miasta zadania przy niewielkim zaangażowaniu środków z miejskiej kasy.
30 mln zł, które mamy szansę pozyskać, to
spore pieniądze. Będziemy robić wszystko,
by te środki do Bełchatowa trafiły – dodaje wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
ADA

INWESTYCJE
Rozpoczyna się remont siedmiu ulic na Binkowie. W związku z tym na Złotej, Jurajskiej, Dolomitowej, św. Kingi,
Rubinowej, Jana Kiepury oraz na ulicy, która nie ma jeszcze nazwy, ustawione zostały znaki informujące o robotach

Rusza pierwszy etap robót na Binkowie
- Ponieważ nasza inwestycja obejmie aż
osiem osiedlowych ulic, w tym także tę
największą i najbardziej obłożoną ruchem
Budryka, zależy nam, by maksymalnie
ograniczyć możliwe uciążliwości i utrudnienia związane z przebudową. Zdajemy
sobie sprawę z dużego zakresu prac oraz
ich złożoności, dlatego też postanowiliśmy
prowadzić je etapami. Już dziś prosimy
mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, bo rozpoczynający się właśnie remont pozwoli, by w przyszłości po Binkowie jeździło się bezpiecznie i komfortowo – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz,
wiceprezydent Bełchatowa.
Najpierw budowane będą boczne osiedlowe ulice. Remontowane będą: Złota, Jurajska, Dolomitowa, św. Kingi, Rubinowa,
Jana Kiepury oraz ulica, która nie ma jeszcze
nazwy. W ich obrębie wprowadzona została
tymczasowa organizacja ruchu. Znaki informują o prowadzonych w tym rejonie pracach
budowlanych oraz o zakazie wjazdu w uliczki
z wyjątkiem mieszkańców.
Wykonawca najpierw zajmie się m.in.
robotami sanitarnymi, budową hydrantów,
spustów oraz odwodnieniem. Później przyjdzie czas na prace drogowe, czyli wykonanie konstrukcji drogi, podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni. Jako ostatnie wykonane będą chodniki.
Jeśli chodzi o ulicę Budryka, remonto-

Kierowcy nie powinni odczuć większych utrudnień na remontowanych uliczkach
wany będzie odcinek od skrzyżowania ze
Staszica do Skaleniowej. Wstępny projekt
tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie Binkowa jest już prawie gotowy. O planowanym terminie rozpoczęcia prac będziemy informować na miejskiej stronie
belchatow.pl.
Przebudowa ulic na osiedlu Binków to
największa od lat miejska drogowa inwe-

stycja i ogromne wyzwanie dla miasta, także pod względem finansowym. Koszt inwestycji sięga bowiem prawie 24 mln zł.
Jej przeprowadzenie byłoby niemożliwe
bez środków, jakie prezydent Bełchatowa
pozyskała w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - mowa oblisko 18 mln zł.
AP

Park Jeziorańskiego wkrótce zmieni swoje oblicze
Miasto przystępuje do drugiego etapu
modernizacji parku im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który znajduje się na os. Dolnośląskim w pobliżu Miejskich Kortów Tenisowych. Przypomnijmy, że pod koniec
ubiegłego roku wymienione zostało parkowe oświetlenie – stare słupy zdemontowano, a w ich miejsce postawiono 60 nowych lamp wyposażonych w nowoczesne,
dające kierunkowe światło, oprawy. Co
ważne dają one światło kierunkowe na
alejki oraz znajdujące się w parku boiska.
Teraz przyszedł czas na remont parkowej
infrastruktury.
Zakres prac, jakie zostaną w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzone, jest
szeroki. W ramach remontu dwóch boisk
wymienione zostaną ich nawierzchnie, zestawy do koszykówki oraz piłkochwyty.
Pojawi się także dodatkowe oświetlenie.
Natomiast w sąsiadującym z boiskami miasteczku rowerowym wykonane będą
nowe oznakowanie – zarówno pionowe,

Park zyska m.in. nowe nasadzenia

jak i poziome. Dobra wiadomość dla najmłodszych bełchatowian. Na placu zabaw
pojawią się nowe urządzenia, m.in. huśtawka wahadłowa, trampoliny, zestaw ze
zjeżdżalnią, tunelem i mini ścianką wspinaczkową. Wszystko zamontowane zostanie na bezpiecznej dla dzieci nawierzchni
poliuretanowej, która amortyzuje ewentualny upadek. Modernizacja parku przewiduje również wymianę przyłączy w fontannie, pielęgnację zieleni i nasadzenia,
a także montaż nowych ławek i koszy.
Zadanie będzie kosztować miasto
1 mln 350 tys. zł. - Planujemy, aby
pierwsze roboty w parku Jeziorańskiego
ruszyły we wrześniu. Tak, by zdążyć ze
wszystkimi pracami jeszcze przed
sezonem zimowym. Liczymy, że jeszcze
w tym roku bełchatowianie będą mogli
cieszyć oko nową aranżacją tego miejsca
- mówi Zbigniew Pożycki, dyrektor Wydziału Inżynierii i Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
AP
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INWESTYCJE
Kolorowy, nowoczesny, doskonale wyposażony i przede wszystkim bezpieczny – tak po gruntownej przebudowie
i remoncie można opisać – miejski żłobek „Jaś i Małgosia”. W placówce powstały też dodatkowe miejsca

Więcej miejsc i jeszcze lepsze warunki
Miejski żłobek „Jaś i Małgosia” przeszedł
gruntowną modernizację. Prace trwały kilka dobrych miesięcy, ale zakres przebudowy i remontu był ogromny. Między innymi
wymienione zostały instalacje – począwszy od elektrycznej, przez teletechniczną,
po wodociągową. Położono nowe podłogi,
od podstaw wyremontowano łazienki, zamontowano windę dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno z pomieszczeń,
gdzie kiedyś mieściła się pralnia, zostało
przebudowane i zaadaptowane na nową
salę. Zmodernizowana została też szatnia
i pomieszczenie podręcznej kuchni. Do
tego miasto przeprowadziło jeszcze sporo drobnych robót takich jak malowanie,
zakup mebli, zabawek oraz materiałów dydaktycznych. „Jaś i Małgosia” zyskał również nowy plac zabaw, a także kilkanaście
miejsc parkingowych, co zdecydowanie
ułatwi parkowanie w tej okolicy.
– Dziś nasz żłobek jest piękny, kolorowy, nowoczesny. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb naszych małych podopiecznych. Efekty remontu cieszą ogromnie – mówi Anna Majchrzak, dyrektor
żłobka „Jaś i Małgosia”. Wiceprezydent
Łukasz Politański podkreśla, że dzięki inwestycji zmienił się wygląd placówki, ale
też zyskała ona dodatkowe miejsca. - Po
remoncie i przebudowie nie 75, a 90
miejsc czeka na maluchy. Ostatnie nabory
pokazały, że tworzy się lista rezerwowa
dzieci chętnych do korzystania z naszego
żłobka. Dlatego zabiegaliśmy o to, by
utworzyć kolejne oddziały. Stało się to

Dziś siedziba miejskiego żłobka „Jaś i Małgosia” jest bezpieczna, funkcjonalna i kolorowa
możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy z programu „Maluch+”. Dziś
z tych dodatkowych miejsc już korzystają
mali bełchatowianie, co nas ogromnie cieszy – mówi wiceprezydent Politański.
Wszystkie prace kosztowały ponad
2,2 mln zł, ale znaczną część pieniędzy na
kompleksową modernizację żłobka, miasto pozyskało jeszcze z jednego rządowego programu, dokładnie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Komfort i bezpieczeństwo maluchów, które przebywają w naszych miejskich placówkach, są dla nas ogromnie

ważne. Dlatego tak bardzo cieszy efekt
tego remontu. Dziś, oprócz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, długoletniej tradycji, posiłkach gotowanych na
miejscu nasz żłobek może się również pochwalić pięknym, kolorowym, a przede
wszystkim bezpiecznym budynkiem –
mówi prezydent Mariola Czechowska.
– Cieszę się, że „Jaś i Małgosia” wzbogacił
się także o dodatkowe miejsca. Było to dla
mnie ważne. W ten sposób ułatwiamy rodzicom dostęp do jedynego miejskiego
żłobka w mieście - dodaje prezydent Czechowska.
ADA

Najmłodsi będą mieć kolejne miejsca do zabaw
Jeszcze w tym roku nowy plac zabaw będzie mieć Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3. Miasto gruntownie przebuduje instniejące miejsce do zabaw. W planach jest wydzielenie dwóch stref - dla
dzieci starszych i młodszych. W części dedykowanej najmłodszym znajdzie się wielofunkcyjny zestaw zabawkowy w formie
toru przeszkód i dwie podwójne huśtawki.
Natomiast w miejscu, gdzie bawić się będą
starsze dzieci, pojawi się piaskownica,
a także tor przeszkód, karuzela z siedziskiem i bujak typu „koniczynka”. Całości
dopełni mała architektura, czyli ławki
z oparciem, kosze na śmieci i tablica z regulaminem. Wszystko ma być gotowe do
końca listopada. Zadanie będzie kosztować
miasto nieco ponad 270 tys. zł. Zadanie zo-
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Plac zabaw przy IPS zmieni się nie do poznania

stało dofinansowane ze środków Gminy
Bełchatów.
Dobre wieści mamy także dla najmłodszych mieszkańców os. Czaplinie ckiego. W rejonie bloków nr 2 i 3 pojawią się nowe urządzenia zabawowe.
Dzieci będą mieć do dyspozycji między innymi statek z piaskownicą, huśtawkę, karuzelę, trampolinę i mini wyspę. Nieco
starsi zaś będą mogli skorzystać z siłowni
pod chmurką. Aktywny wypoczynek zapewnią im orbitrek, wyciąg górny, wahadło, wioślarz oraz drążki. Przebudowa placu zabaw ma się rozpocząć na przełomie
października i listopada. Koszty, jakie poniesie miasto w ramach tego zadania to
prawie 460 tys. zł.
AP

INWESTYCJE
Szansa na zakup mieszkania z dużym upustem stoi przed najemcami lokali komunalnych. Bonifikata waha się od
65 do 75 proc. Chęć wykupu można zgłaszać do 31 stycznia 2023 roku, warto jednak załatwić to szybciej

Wykup mieszkanie ze sporym rabatem
W zasobach miasta jest jeszcze około 900
lokali komunalnych. Teraz ich najemcy,
w ramach pierwokupu, mogą je nabyć na
własność. – Po raz kolejny już wprowadzamy taką możliwość. Oferta jest atrakcyjna.
Warto z niej skorzystać, bo mieszkanie
można kupić ze sporą bonifikatą, znacznie
taniej niż na rynku nieruchomości – mówi
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Miasto wprowadziło trzy rodzaje upustów, które wahają się od 65 do 75 procent wartości wycenionego przez rzeczoznawcę mieszkania. Co to oznacza w praktyce dla najemców lokali komunalnych?
Przykładowo korzystając z 85 proc. bonifikaty za mieszkanie, które na wolnym rynku
warte jest 250 tys. zł, trzeba będzie zapłacić 37,5 tys. zł. W ten sposób zaoszczędzić
można ponad 212 tys. zł.
Najniższa bonifikata – 65 proc. – dotyczy lokali komunalnych na osiedlu Binków.
Przy czym przed zawarciem umowy trzeba
wpłacić 35 proc. wartości mieszkania. Na
upust 70 proc. mogą liczyć najemcy lokali
mieszczących się na osiedlach: Dolnośląskim, Przytorze, Okrzei oraz przy ulicach:
Czaplinieckiej, Kwiatowej i Pabianickiej.
W tym przypadku warunkiem skorzystania
z bonifikaty jest jednorazowa wpłata
w wysokości 30 proc. przed zawarciem
umowy. Najwyższą bonifikatą sięgającą
75 proc. wartości mieszkania objęte są lokale na osiedlach 1000-lecia, Wolność,
1 Maja, Budowlanych, Żołnierzy POW
oraz przy ulicach: Fabrycznej, Sienkiewicza, Czyżewskiego, a także w tych kamie-

Korzystając z bonifikaty najemca może zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych
nicach, w których jest do 10 mieszkań. Tu
warunkiem skorzystania ze zniżki jest jednorazowa wpłata 25 proc. wartości lokalu,
przed zawarciem umowy.
Warto dodać, że na kolejne 5 proc.
upustu mogą liczyć rodziny wielodzietne
(tj. rodziny z minimum 3 dzieci zamieszkujących wspólnie w lokalu), a także kombatanci, ofiary represji wojennych i powojennych. Z tym zastrzeżeniem, że te dodatkowe bonifikaty nie mogą być łączone.
Co najważniejsze, by skorzystać z upustu, trzeba najpóźniej do 31 stycznia 2023
roku złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa specjalny wniosek. Czas na analizę dokumentów i przeprowadzenia sprzedaży

zakończony sporządzeniem aktu notarialnego miasto ma natomiast do końca
czerwca przyszłego roku. Trzeba pamiętać,
że uchwała dotyczy najemców lokali komunalnych, którzy nie posiadają zaległości
w opłatach czynszu. Nie obejmuje ona
również budynków m.in. przeznaczonych
do rozbiórki, lokali socjalnych, zastępczych
i zamiennych.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta Bełchatowa
(ul. Kościuszki 1, pokój 408, III piętro) telefonicznie pod numerem tel. 44 733 5178.
ADA

Cztery nowe mieszkania powstaną w Odrze
- Kilka lokali usługowych w Odrze od pewnego czasu stało pustych. Dlatego też biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe
naszych mieszkańców podjęliśmy decyzję
o przekształceniu tych nieużywanych pomieszczeń na lokale mieszkaniowe. Jeszcze w tym roku powinniśmy pozyskać dodatkowe cztery mieszkania. Co ważne,
jedno z nich będzie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia nowych mieszkań będzie się
wahać od 45 do 47 mkw – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Nowi mieszkańcy do wspomnianych lokali
prawdopodobnie wprowadzą się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Zakres prac jest dość szeroki. To bowiem nie tylko przebudowa samych ścian,

Roboty mają potrwać do końca grudnia

budowa ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych oraz ich pomalowanie
czy montaż stolarki drzwiowej. W ramach
robót położone zostaną również instalacje
elektryczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa, a także wentylacja mechaniczna. Ponadto w mieszkaniach zamontowane zostaną toalety, umywalki i zlewozmywaki
wraz z bateriami, kabiny natryskowe oraz
kuchenki gazowe z piekarnikiem. Przyszli
lokatorzy otrzymają więc lokale częściowo
już gotowe do zamieszkania.
Wszystkie prace związane z przebudową lokali usługowych na mieszkania powinny zakończyć się w grudniu. Zadanie
jest współfinansowane ze środków Gminy
Bełchatów.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Bełchatów, jako jeden z pierwszych ośrodków w województwie, przeprowadził operację z wykorzystaniem nowoczesnego robota. Dla pacjenta oznacza to wiele zdrowotnych korzyści, m.in. redukcję bólu

Każdego roku na oddziale urologicznym
bełchatowskiego szpitala leczonych jest
ponad 3 tys. pacjentów. Dzięki nowoczesnemu robotowi Versius, który pod koniec lipca trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, lekarze mogą im
zaoferować najnowocześniejszą obecnie
technikę leczenia operacyjnego. Wspomniany robot składa się z trzech zrobotyzowanych ramion, mobilnej kolumny z kamerą i konsoli, przy której lekarz monitoruje przebieg operacji. Dla pacjentów,
szczególnie tych zmagających się z rakiem
prostaty, oznacza to szereg zdrowotnych
korzyści. Zabiegi wykonywane przy użyciu
robota charakteryzują się m.in. zmniejszeniem krwawienia, redukcją bólu, minimalizacją ryzyka infekcji oraz możliwością
szybszej rehabilitacji. W efekcie pacjenci
mogą skrócić swój pobyt w szpitalu i szybciej wrócić do normalnego życia.
- Robot daje nam znaczną przewagę
nad zwykłą operacją, a nawet laparoskopową. Mamy większy wgląd w tkanki, możemy w środku manipulować, wyginać narzędzia. Daje nam to precyzję w oddzieleniu zdrowej tkanki od chorej – powiedział
tuż po pierwszym w bełchatowskiej lecznicy zabiegu przy użyciu robota medycznego dr n. med. Mateusz Jobczyk. Do tej
pory operacje z wykorzystaniem robota
medycznego były realizowane jedynie
w prywatnych klinikach, teraz można
z nich skorzystać również na NFZ, m.in.
w bełchatowskim szpitalu. Dyrekcja planuje, że końca roku może się odbyć od
50 nawet do 100 operacji tego typu. Póki
co robot jest wypożyczony, ale nie wykluczone, że trafi do niego na stałe.
Jak mówi dyrektor lecznicy, to kolejne
z działań, które ma podnieść jakość świad-

Fot. Szpital Wojewódzki w Bełchatowie

Przełomowa operacja w bełchatowskim szpitalu

Szpital planuje, że do końca roku przeprowadzi nawet 100 zabiegów z udziałem robota
czonych w naszym szpitalu usług medycznych, także tych onkologicznych.
- To historyczny moment dla naszego
szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów, którzy od dziś mogą być leczeni właśnie tą metodą. Wszystkie nasze działania
zmierzają do tego, aby chorzy pacjenci byli
jak najlepiej zaopiekowani i aby mogli korzystać z osiągnięć najnowocześniejszej
medycyny. Mamy w planie kolejne projekty i pomysły na wprowadzenie następnych
nowoczesnych procedur medycznych dla
naszych pacjentów. Oprócz onkologii,
idziemy także w kierunku rozwoju kardiologii, również tej inwazyjnej, a także neurologii – tłumaczy dr n. med. Andrzej Kowal-

ski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
Rozwój bełchatowskiej lecznicy od lat
wspierają prezydent Mariola Czechowska
oraz miejscy radni. - Wszystkie inicjatywy
podejmowane przez dyrekcję oraz cały
personel medyczny, a mam tutaj na myśli
modernizację bloku operacyjnego, wielu
oddziałów, m.in. SOR-u, powstanie pododdziałów onkologicznych na ginekologii
i chirurgii i dzisiaj pierwsza tak innowacyjna operacja na oddziale urologicznym pokazują, jak bardzo wzrasta poziom usług
w tej placówce – mówi prezydent Mariola
Czechowska.
ADA

Miejskie wsparcie dla policji i strażaków
80 tys. złotych – taką kwotę przekaże miasto dla bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. Większość, bo 60 tysięcy, przeznaczona zostanie na zakup nowego samochodu służbowego.
– Będzie to radiowóz oznakowany klasy C, który wykorzystywany będzie przez
wydział prewencji oraz dzielnicowych. Połowę jego wartości pokryją środki w Komendy Głównej, a pozostałą część sfinansuje miasto. Bardzo cieszymy się z tak dużego wsparcia urzędu miasta, które nasza
bełchatowska jednostka otrzymuje od lat.
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Dzięki temu możemy razem skutecznie
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców –
mówi komendant bełchatowskiej policji
insp. Grzegorz Czubakowski. Pozostałe 20
tys. zl z miejskiej kasy pozwoli na realizowanie przez policję tzw. patroli ponadnormatywnych. W konsekwencji więcej funkcjonariuszy będzie zabezpieczać różnego
rodzaju imprezy masowe, sportowe czy
kulturalne. Częściej będą również patrolować pieszo bełchatowskie ulice.
Miasto finansowo wesprze również
bełchatowską Komendę Powiatową Pań-

stwowej Straży Pożarnej - zdecydowała
prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Dzięki dofinansowaniu z miejskiej
kasy - mowa o 65 tys. zł - PSP zmodernizuje drabinę wozu pożarniczego. Dzięki
temu strażacy będą mogli szybciej
i sprawniej walczyć z pożarami czy usuwać
skutki wichur, a co za tym idzie – skuteczniej ratować ludzkie życie i zdrowie. Umowa pomiędzy miastem, a bełchatowską
PSP ma być podpisana w połowie września.
AP

SPRAWY SPOŁECZNE
Kolejne obywatelskie pomysły mają szansę na realizację. Wystarczy na nie zagłosować w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Każdy ma do dyspozycji dwa głosy – po jednym na projekt twardy i miękki

Oddaj swój głos na obywatelskie projekty
Spośród 21 zgłoszonych wniosków, do
głosowania miasto zakwalifikowało 18 zadań – 8 twardych oraz 10 miękkich.
Wśród projektów twardych bełchatowianie mogą wybierać pomiędzy pomysłami dotyczącymi m.in. budowy miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznych czy tężni. Dokładnie w grupie tej znalazły się: modernizacja i przebudowa miejsc postojowych przed blokiem nr 137 na os. Dolnośląskim, budowa parkingu, montaż oświetlenia i/lub monitoringu wizyjnego na
ogólnodostępnej przestrzeni terenów zielonych, siłownia plenerowa na os. Przytorze, modernizacja placu zabaw na os. Budowlanych, budowa tężni solankowej na
os. Olsztyńskim, „Naukowy Plac Zabaw –
Młodzi odkrywcy”, przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Paderewskiego.
Jeśli zaś chodzi o propozycje miękkie,
mieszkańcy mają do wyboru 10 pomysłów:
badania przesiewowe zdolności psychomotorycznych u dzieci i młodzieży, „AED
– Bełchatów Bezpieczne Miasto”, „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej –
od juniora do seniora”, „Zdrowy Bełchatów
na PLUS”, organizacja fes�walu kulturalnego „Młodzi dla sztuki”, trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dla
dzieci, Bełchatowski Turniej Szachowy,
Sercański Ośrodek Rodzin, orkiestrowe
granie, osiedlowy trener senioralny.
Kto może głosować? Gdzie oddać swój
głos?
Głosowanie trwa do 16 września do
północy. Swój głos może oddać każdy bełchatowianin bez względu na wiek. Wystarczy wejść na stronę glosujemy.belchatow.pl, gdzie oprócz nazw zadań dostępne

Aby zagłosować trzeba wejść na stronę glosujemy.belchatow.pl
są także opisy poszczególnych projektów
oraz kwoty ich realizacji. Przy głosowaniu
trzeba będzie podać swoje imię i nazwisko, a także numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie
kod weryfikacyjny. Co ważne jeden numer
telefonu będzie można wykorzystać wyłącznie pięciokrotnie. Każdy do dyspozycji
ma dwa głosy – jeden na projekt miękki,
jeden na projekt twardy.
Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu
do internetu, mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego w urzędzie. Tradycyjnie ustawione jest ono na parterze
w głównym budynku magistratu.
- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

Bełchatowa mieszkańcy mają realny
wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich
okolica. Dziękujemy mieszkańcom za tak
duże zaangażowanie, bo spektrum działań, które zostały przedstawione w zakwalifikowanych zadaniach, jest ogromne
i skierowane do niemal do wszystkich bełchatowian – podsumowuje Iwona Nowak,
dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Bełchatowa.
Nazwy projektów, które uzyskały najwięcej głosów i tym samym będą realizowane w przyszłym roku, poznamy 23 września. Wyniki podamy na miejskiej stronie
belchatow.pl.
ADA

Partnerskie wsparcie dla mieszkańców Ukrainy
Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę, miasto wspólnie z mieszkańcami, zaangażowali się w pomoc naszym sąsiadom. Wsparcie prowadzone było wielotorowo. Zbiórki darów, schronienie dla uciekających przed wojną i pomoc żywnościowa to tylko niektóre z inicjatyw. Prezydent
Mariola Czechowska jest także w stałym
kontakcie z władzami naszych ukraińskich
miast partnerskich – Jużnoukraińska oraz
Nowogrodu Wołyńskiego.
W ramach pomocy Bełchatów odwiedziła grupa dzieci, która spędziła w na-

szym mieście kilkanaście wakacyjnych dni.
Wcześniej miasto gościło delegację władz
Nowogrodu Wołyńskiego. Zdecydowano
wówczas o organizacji w Bełchatowie forum inwestycyjnego. To właśnie ono było
głównym tematem ostatniej telekonferencji, jakie systematycznie prowadzi prezydent Czechowska z władzami Nowogrodu. – Po zakończeniu wojny, które mamy
nadzieję nastąpi szybko, kluczowa dla odbudowy i rozwoju naszego miasta będzie
prężnie działająca gospodarka. Liczymy,
że forum będzie okazją do tego, by nasi

przedsiębiorcy nawiązali kontakty z tutejszymi inwestorami – mówił podczas spotkania online mer Nowogrodu Mikoła Borowiec.
W trakcie forum, które planowane jest
na 11 i 12 października, zaprezentowany
zostanie potencjał gospodarczy Nowogrodu Wołyńskiego, w którym prężnie rozwijają się m.in. transport, budownictwo,
przemysł drzewny. Do udziału w forummiasto zaprosiło także bełchatowskich
i lokalnych inwestorów.
ADA/AP
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Wakacje w mieście upłynęły pod znakiem osi
Miasto zadbało o to, by bełchatowskie lato pełne było różnorodnych i ciekawych wydarzeń. Największym zainteresowaniem cieszył się cykl plenerowych
imprez „Osiedlowe lato w mieście”.
Ta nowa propozycja prezydent Marioli
Czechowskiej gościła niemal w każdy
wakacyjny weekend w różnych częściach miasta. Mega gry, uwielbiane
przez dzieci dmuchańce, sportowe zawody, ogromne bański mydlane - to tylko część atrakcji, jakie podczas osiedlowego lata czekały na całe rodziny.
Były też koncerty ze stypendystami
i wspólne „wyśpiewanie pamięci” o bohaterach Powstania Warszawskiego.
Sporo mieszkańców bawiło się też na pikniku ekologicznym, a także słowiańskim
„Sierpniowa Spasówka”. Kino pod chmurką
oraz szereg warsztatów od plastycznych,
przez muzyczne, po teatralne czekało na
najmłodszych i tych nieco starszych w muzeum, MCK-u, Miejskiej I Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz Gigantach Mocy.
Nie zabrakło również wielu sportowych
emocji, które dostarczyły ogólnopolskie
zawody rowerowe na pumptrucku, Puchar Polski w tenisie ziemnym na wózkach czy międzynarodowe zmagania
w nordic walking.
ADA

Sierpniowa Spasówka była okazją do poznania tradycji słowiańskich oraz wysłuchania koncertu r

Z kijkami poszli po puchar świata
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Warsztaty z placówkami kultury były różnorodne i ciekawe

Podczas ekopikniku m.in. uczyliśm

MIEJSKA MIGAWKA

iedlowych zabaw, pikników i sportu

regionalnych zespołów ludowych

Na bełchatowskim pumptrucku po raz kolejny ścigali się rowerzyści z różnych stron kraju

my się jak przygotować „las w słoiku”

„Osiedlowe lato w mieście” okazało się strzałem w dziesiątkę

Wyśpiewaliśmy pamięć o powstańcach
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SPÓŁKI MIEJSKIE

Rozbudowa i modernizacja systemu
ciepłowniczego w Bełchatowie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Bełchatowie sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci ciepłowniczej oraz likwidacją grupowych węzłów cieplnych. Inwestycje te
mają na celu zwiększenie efektywności
bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Ich realizacja pozwala na znaczne
zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ogranicza straty energii powstające w procesie przesyłania oraz zmniejsza
ryzyko występowania awarii w kolejnych
latach.
Budowa węzłów
indywidualnych
umożliwia zaś precyzyjne dopasowanie
parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co
w istotny sposób podnosi komfort użytko-

wania i optymalizuje koszty ogrzewania
mieszkań.
W ramach otrzymanego dofinansowania w 2022 roku spółka PEC realizuje następujące zadania:
- Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza
- Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych
od komory w ul. Mielczarskiego do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6–9
- Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego
w bl. 223 do budynków os. Dolnośląskie
222–224
- Likwidacja węzła grupowego i budowa
węzłów indywidualnych w blokach os. Dolnośląskie 222, 223, 224.

Wrócił szkolny rozkład jazdy emzetek
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wraz z nim miejskie emzetki wróciły do zwykłego rozkładu jazdy. Oznacza to, że na bełchatowskie ulice ponownie wyjechały
emzetki linii nr 1, 4, 6 i 7. Miejski Zakład Komunikacji wznowił także zawieszone
na czas wakacji kursy „dwójki” i „piątki”. Dobrą wiadomość mamy również dla pasażerów podróżujących „dziewiątką” – ponownie jeździ ona na ul. Grabową.
Z kolei autobusy obsługujące linie nr 3 i 10 kursują bez zmian.
Wszystkie informacje na temat aktualnie obowiązującego rozkładu, a także
ewentualnych jego zmian, znaleźć można na stornie miejskiego przewoźnika –
mzk.belchatowpl.
AP
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Łącznie zmodernizowane zostaną prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz powstaną 3 nowe indywidualne węzły cieplne do
każdego z bloków. Po wyłonieniu wykonawców robót na drodze przetargów publicznych, łączna wartość realizowanych
zadań wynosi ponad 5,6 mln złotych. Uruchomienie dostaw ciepła planowane jest
najpóźniej na początku września, przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego.
To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
PEC

SPÓŁKI MIEJSKIE

Bądź eko i zbieraj deszczówkę
W okresie nie tylko inflacji, ale też i coraz
częściej występującej suszy warto wykorzystać wodę, którą mamy całkowicie za
darmo, czyli deszczówkę. To nie tylko spora oszczędność pieniędzy, ale również
dbałość o środowisko, niezależnie od tego,
czy jesteśmy posiadaczami przydomowego ogrodu, działki na ogródkach działkowych, czy dużego gospodarstwa.
Dlaczego warto zbierać deszczówkę?
Składa się na to wiele powodów:
• jeśli deszczówki nikt nie zbierze, spłynie ona do rzek, a potem trafi do morza i nikt już jej nie wykorzysta.
A szkoda tracić bogactwo, jakie spada
nam z nieba i jest jedynym odnawialnym źródłem wody w przyrodzie;
• gromadząc wody opadowe zyskujemy
niezależność w czasie suszy;
• rośliny wolą deszczówkę od kranówki. Deszczówka to woda miękka, która dopiero przez kontakt z podłożem
i dalsze procesy swoją naturalną
miękkość traci. Korzystając z zapasów
wody deszczowej zyskujemy zatem
dostęp do wody bardziej sprzyjającej
naszym roślinom;
• wykorzystując deszczówkę oszczędzamy wodę z kranu, a to automatycznie pozwala zmniejszyć rachunki
za wodę z wodociągu. Dodatkowo
zmniejsza się opłata za podlicznik
wody ogrodowej, który powinniśmy
zainstalować. Ile możemy zaoszczędzić? To zależy od zużycia wody, ale
oszczędności mogą sięgać kilkuset
złotych rocznie;
• zebraną deszczówką możemy nie tylko podlać kwiaty, czy trawnik, możemy ją również wykorzystać do mycia
samochodu, chodników i podjazdów
z kostki betonowej, do spłukiwania

•

toalet, czy uzupełnić wodę w ogrodowym basenie;
inwestycja w system do zbierania
deszczówki jest jednorazowa, a korzystać z niej będziemy przez lata. Jeśli zaczniemy od zbierania wody do
beczki lub zbiornika, który już mamy,
początek przygody z wodami opadowymi będzie w naszym przypadku
bezpłatny.

Jak łapać i gromadzić wody deszczowe? Możemy zamontować instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody
deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę.
Inną metodą jest budowa podziemnych,
lub naziemnych zbiorników do magazynowania wody deszczowej i roztopowej. Mo-

żemy również wykonać instalacje i obiekty
służące retencjonowaniu wód takie jak
stawy, ogródki deszczowe, oczka wodne,
studzienki chłonne.
Korzyścią tych rozwiązań jest zatrzymanie wody deszczowej do późniejszego
jej wykorzystania. Zgromadzona w instalacjach i obiektach woda (np. oczko wodne)
ulega samoczynnemu rozsączaniu, wpływając na poprawę warunków wodnych
w glebie, dodatkowo poprawia się mikroklimat otoczenia naszego domu oraz walory krajobrazowe. Rosnąca świadomość
ekologiczna pozwala nam dbać o naszą
planetę, a przy okazji zyskujemy coś jeszcze – bycie eko, to również możliwość
oszczędności i to nie małych pieniędzy.
WOD.-KAN.

#PSYgotowani na adopcję? Schroniskowe wskazówki
Bełchatowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt na swoim facebook’owym
profilu publikuje cykl sprawdzonych behawioralnych porad. Mają one pomóc zarówno przyszłym, jak i obecnym właścicielom radzić sobie w różnych sytuacjach ze
swoim pupilem. Wskazówki dotyczą m.in.
głaskania, gryzienia, aktywności fizycznej
czy transporcie. Jedna z nich dotyczy adaptacji zwierzaka w nowym domu.
Po adopcji pies powinien mieć czas na
zaaklimatyzowanie się. Czworonóg sam
musi zadecydować, kiedy nawiąże znajomość z innymi zwierzętami w jego otocze-

niu. Należy obserwować zachowanie psa
i wyciągać wnioski, jak czuje się w danym
miejscu i z danymi zwierzętami oraz ludźmi.
Podczas spacerów nie można od razu
spuszczać psa ze smyczy. Najpierw trzeba
wyćwiczyć jego posłuszeństwo, np. przez
zastosowanie komendy „do mnie”. Prostym sposobem na jej naukę będzie początkowo odchodzenie od psa na kilka
kroków, wołanie „do mnie” i nagradzanie
go, kiedy się zbliży. Może być to poprzedzone wypowiedzeniem jego imienia. Należy stopniowo wydłużać odległość, na

którą przywołujemy psa. Najpierw komendę ćwiczmy w mało interesującym dla niego terenie takim jak dom, później można
przenieść się np. na podwórko.
Wraz z postępami w nauce warto
zwiększyć poziom trudności, zarówno jeśli
chodzi o zróżnicowanie środowiska, jak
I odległość od psa.
Jeśli ma on mieszkać na podwórku, to
obserwujmy jego zachowanie w nowym
miejscu, czy nie będzie chciał uciec, wspinając się na ogrodzenie bądź podkopując
je.
Schronisko Bełchatów
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EDUKACJA
Uczniowie wrócili do szkół, a do przedszkoli najmłodsi bełchatowianie. W miejskich placówkach oświatowych
wakacyjna przerwa upłynęła pod znakiem remontów, awansów nauczycieli i konkursów na dyrektorów

Miejskie szkoły już pracują pełną parą
Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty.
Z miejskich szkół i przedszkoli korzysta blisko 7 tys. dzieci, dla których miasto uruchomiło ponad 300 oddziałów. Najwięcej
– bo prawie 5 tys. osób – to uczniowie
dziewięciu publicznych podstawówek.
W miejskich przedszkolach miejsce znalazło 1,4 tys. dzieci, zaś w III Liceum Ogólnokształcącym prawie 500 uczniów.
Dla miejskiego liceum ten rok szkolny
okazał się wyjątkowy. Wyniki naboru pokazały, że chętnych, by uczyć się właśnie
w III LO jest zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Aby dać szansę wszystkim zainteresowanym nauką w Mickiewiczu, prezydent Mariola Czechowska zdecydowała, że w placówce powstanie aż
siedem klas pierwszych, czyli o cztery więcej niż pierwotnie planowano. Wpływ na
tak bogaty nabór miało kilka czynników. –
Zawsze wychodzimy do uczniów z szeroką
ofertą. Staramy się, by szkoła była dla
dziecka drugim domem, by atmosfera
w naszym Mickiewiczu była przyjazna i by
każdy czuł się tutaj dobrze. Myślę, że nasi
przyszli pierwszoklasiści docenili to i stąd
tak duże zainteresowanie naszą szkołą. Trzeba też dodać, że w czerwcu ósmą
klasę skończyło 1,5 rocznika. Atutem
z pewnością były także wyniki tegorocznych matur, które abiturientom z Mickiewicza poszyły bardzo dobrze. Pokazały
one, że poziom nauczania w placówce jest
wysoki, a indywidualne podejście do potrzeb i pasji uczniów – na co kadra III LO
stawia – przekładają się na świetne rezultaty – mówiła po rekrutacji Ewa Mękarska,
dyrektor Mickiewicza.
Od września naukę w miejskich szkołach podjęło także ok. 120 osób z Ukrainy. Uczyć się one będą razem z polskimi
dziećmi, co pozwoli na lepszą integrację
z naszą lokalną społecznością.
Wakacyjne remonty i modernizacje
Lato w miejskich placówkach oświatowych to tradycyjnie czas intensywnych
prac remontowych. Wszystko po to, by
uczniowie mieli zapewnione dobre oraz
bezpieczne warunki do nauki. Malowanie
korytarzy, naprawa sprzętu, doposażenie
sal i gruntowne sprzątanie – to tylko
część robót, jakie prowadzone były zarówno w szkołach, jak i przedszkolach.
Tam, gdzie było to potrzebne, miasto
przeprowadziło też znacznie większe roboty. Wśród nich m.in. naprawa dachów
w SP 4, 12 i 13, modernizacja i przebudowa bloku kuchennego w Dziewiątce czy
naprawa dźwigu towarowego
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Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dobrego oraz spokojnego roku szkolnego
w PS nr 1. Wszystkie modernizacje kosztowały miasto blisko 1 mln zł. Część prac
prowadzona będzie jeszcze po pierwszym
wrześniowym dzwonku – jak budowa placu zabaw przy IPS nr 3. W planach jest
również remont kolejnego pionu sanitariatów w SP nr 12 oraz uporządkowanie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 4, tak aby
był on bezpieczny, a liczba miejsc parkingowych wystarczająca. Kolejne placówki –
tym razem PS nr 4 i PS nr 5 – zyskają
w swoich ogrodach nowe punkty dydaktyczne. – Remontujemy i modernizujemy
po to, by miejskie szkoły i przedszkola wyglądały coraz lepiej, a przede wszystkim,
by były coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla naszych uczniów – mówi wiceprezydent Łukasz Politański.
Miejscy nauczyciele z zawodowymi awansami
Wielu nauczycieli wakacyjny czas wykorzystuje nie tylko na odpoczynek, ale też
na podniesienie swoich zawodowych
kwalifikacji. Tak właśnie zrobiło 11 pedagogów, którzy w lipcu podeszli do egzaminu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Wszyscy zdali go pomyślnie, tym samym otrzymali awanse.
– Dowodzi to, że bełchatowscy nauczyciele nie spoczywają na lurach, że zależy im na samorozwoju i efektywnej
współpracy z uczniem. Te jedenaście egza-

minów pokazuje również, że mamy nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje
umiejętności, zdobywać wiedzę przedmiotową, dydaktyczną, metodologiczną. Chcą
otwierać się na nowe metody pracy
z dziećmi i młodzieżą, stale podnosić kwalifikacje i jakość prowadzonych przez siebie zajęć. Taka kadra pedagogiczna to
ogromny plus dla uczniów, którzy mają
szansę uczyć się w nowoczesny sposób
dostosowany do ich potrzeb, umiejętności
i zainteresowań – tłumaczy Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Dwie podstawówki z nowymi dyrektorami
W czasie wakacyjnej przerwy miasto rozstrzygnęło także konkursy na dyrektorów
dwóch szkół podstawowych i dwóch
przedszkoli. W PS nr 1 ponownie wygrała
Izabela Czaja. Zmiany nie będzie również
w Szkole Podstawowej nr 8 – przez najbliższe pięć lat nadal kierować nią będzie
Maria Łazuga. Nowego dyrektora zyskała
Szkoła Podstawowa nr 5 i Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9. „Piątką” zawiadywać
będzie Agata Wojciechowska, która dotychczas była wicedyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 4. Natomiast w „Dziewiątce” konkurs wygrała Mariola Stelmaszczyk, dotychczasowa wicedyrektor
właśnie ZSP nr 9.
ADA

KULTURA
Fes�wal Sztuki Jabłka, czyli trzy dni z różnymi odsłonami sztuki już w weekend 23-25 września. Ale to nie
wszystko. Najbliższe miesiące w bełchatowskiej kulturze zapowiadają się niezwykle ciekawie

Jesień bogata w kulturalne wydarzania
Dużymi krokami zbliża się coroczny Fes�wal Sztuki Jabłka. To prawdziwe święto
bełchatowskiej kultury, ale też okazja do
promocji naszych regionalnych artystów.
Podobnie jak w latach poprzednich i tym
razem będzie to spora dawka kulturalnych
doznań. – Jak zawsze stawiamy na różnorodność i lokalność. Będzie muzycznie i literacko. Sięgniemy po fotografię, film i
sztukę – mówi Agnieszka Rogaczewska,
dyrektor Wydziału Promocji Kultury
i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
Pełny plan FSJ będzie można znaleźć na
miejskiej stronie belchatow.pl, gdzie
szczegółowo będziemy także opisywać
poszczególne wydarzenia.
Fes�wal Sztuki Jabłka to tylko jedno
z kulturalnych przedsięwzięć zaplanowanych na nadchodzącą jesień. Będzie się
działo i to sporo. Jeszcze we wrześniu
Muzeum Regionalne zaprasza na bełchatowską odsłonę Europejskiego Dnia Dziedzictwa. Muzealnicy ponownie szykują
coś co zaskoczy zwiedzających, ale też będzie nawiązywać do regionalnych zabytków. Kolejne wydarzenie to wystawa instrumentów muzycznych. Zobaczyć będzie można m.in. zabytkowe akordeony,
ale też posłuchać koncertu, jaki towarzyszyć ma wernisażowi. Muzeum planuje
również aukcję staroci, która będzie okazją, by kupić coś niespotykanego i oryginalnego.

Wiele wystaw, spektakli i koncertów
zapowiada również Miejskie Centrum Kultury. Jesienią nie zabraknie także „podwieczorków z gwiazdą”, wspólnych wypraw
razem z klubem podróżnika czy kulinarnych eksperymentów podczas warsztatów
w Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych. Najmłodsi już mogą wypatrywać
różnorodnych konkursów, a nieco starsi
stand-up i spektali, które będą gościć
w MCK-u.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkania

w ramach cyklu „Biblioteka miejscem spotkań”. Nie zabraknie również comiesięcznych wystaw, przeglądu twórczości literackiej i spotkań autorskich. W planach
jest także ogłoszenie kolejnych edycji konkursów literackich, m.in. na Bajkę dla braciszka i siostrzyczki.
To nie wszystko. Już 11 września na
biesiadzie bawić się będą bełchatowscy
seniorzy. Wkrótce ruszy też kolejny rok
pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W październiku zaś jak zawsze odbędą się
Bełchatowskie Dni Papieskie.
ADA

Sporo nowości na bibliotecznych półkach
Półki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publiczna wzbogaciły się o ponad 300 tytułów. Do zbiorów trafiły głównie nowości, ale też bestselery, tytuły poczytnych
autorów czy kontynuacje serii. Nie brakuje
również książek, o które posili czytelnicy,
nowych audiobooków i ebooków w postaci kodów do pla�ormy Legimi. Na tym nie
koniec, bo biblioteka szykuje się już do kolejnych zakupów.
– Do listopada będziemy regularnie
wzbogacać ofertę naszej placówki. Skorzystają z tego zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli – mówi Edyta Jasińska, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Bełchatowie.
Wszystko dzięki dotacji celowej

Nowości już można wypożyczać

jaką miejska placówka kolejny już raz pozyskała z „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Mowa o blisko 38 tys. zł na poprawę
oferty bibliotecznej. Pieniądze otrzymaliśmy w lipcu, część zakupów już udało się
zrealizować, kolejne będziemy realizować
regularnie do listopada – dodaje dyrektor
Edyta Jasińska.
Większość książek można już wypożyczać i czytać. Kolejne będą trafiać na półki
sukcesywnie. Warto zaglądać do katalogu
on-line na stronie biblioteki – www.biblioteka.belchatow.pl – dokładnie do zakładki „nowości”, gdzie dodawana są nowe woluminy.
ADA
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KULTURA/SPORT
Masz na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe? A może wyróżniasz się w działalności artystycznej? Jeśli tak,
to sięgnij po miejskie stypendium. Właśnie trwa nabór wniosków

Sięgnĳ po miejskie stypendium i nagrodę
Sportowcy i artyści mogą liczyć na finansowe wsparcie od miasta. Prezydent Mariola Czechowska ponownie przyzna miejskie stypendia, tym razem na 2023 rok.
– Bełchatów stoi uzdolnionymi, młodymi ludźmi. Wielokrotnie słychać o ich
wspaniałych medalowych startach, występach na ogólnopolskich scenach czy wystawach w galeriach na terenie całego kraju. Miejskie stypendia, które przyznajemy
co roku, mają uhonorować ich zasługi, ale
też pomóc w jeszcze lepszym przygotowaniu do udziału w planowanych startach
czy realizacji artystycznych projektów.
Dlatego zachęcamy wszystkich sportowców i artystów do ubiegania się o tę gratyfikację - powiedział Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Każdy, kto chciałby starać się o stypendium, musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wzór wniosku
można pobrać z miejskiej strony belchatow.pl). Trzeba także spełniać kilka warunków. Mieszkać w Bełchatowie, a w przypadku sportowców także – trenować jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym
wykazie sportów (wśród nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, pływanie czy taekwondo), mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej, zająć czołowe miejsce w mistrzostwach.
Z kolei o stypendium artystyczne
mogą się starać bełchatowianie – laureaci
ogólnopolskich lub międzynarodowych
przeglądów i konkursów artystycznych.
Skierowane jest ono także do osób, które
mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upo-

Każdego roku prezydent Bełchatowa nagradza stypendiami kilkadziesiąt osób
wszechniania kultury. Czas na złożenie
wniosków o stypendium artystyczne mija
10 października. W przypadku sportowych jest nieco więcej czasu, bo do 15
października.
Oprócz stypendiów sportowych każdego roku prezydent Bełchatowa przyznaje także miejskie nagrody. Mogą się o nie
ubiegać sportowcy, a także trenerzy i działacze sportowi. Gratyfikacją wyróżniani są
szkoleniowcy, których wychowankowie
zajęli medalowe miejsce na Mistrzostwach
Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie,

Paroolimpiadzie, Igrzyskach Olimpijskich
albo zostali powołani do kadry narodowej.
Wniosek najlepiej złożyć do 15 października. Nagrody Miasta Bełchatowa najczęściej wręczane są podczas uroczystej inauguracji roku sportowego, która zazwyczaj odbywa się na przełomie października
i listopada.
Dodatkowe informacje odnośnie miejskich stypendiów i nagród można uzyskać
w Wydziale Promocji Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 15 w bełchatowskim magistracie pod
nr tel. 44 733 51 01 i 44 733 51 09).
ADA

Odwiedź MCK, poznaj ofertę i zapisz się na zajęcia
Zapraszamy na Dzień Otwarty Miejskiego
Centrum Kultury. Będzie okazja, aby dowiedzieć się co placówka przygotowała na
nowy sezon, obejrzeć pracownie, poznać
instruktorów, zapisać się na zajęcia. Przygotowano także sporo darmowych atrakcji, m.in. zwiedzanie ekspozycji Giganty
Mocy, seans w Kinie Kultura, kreatywne
warsztaty. Będzie też wernisaż wystawy,
zaś Ci, którzy zgłodnieją będą mogli skorzystać z food trucków, które zaparkują na
placu za Gigantami Mocy. To wszystko już
w sobotę, 17 września w godz. 13:00-17:00.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie także Pik-
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MCK będzie prezentować swoją ofertę

nik Rodzinny „Każdy rower jest dobry”.
– Zapraszamy serdecznie, na nudę
czasu nie będzie. Szykujemy sporo niespodzianek. Każdy też, na spokojnie, będzie
mógł poznać naszą ofertę i zdecydować
z jakich zajęć chciałby korzystać. Nasi
instruktorzy opowiedzą czym się zajmują, pokażą sale warsztatowe i odpowiedzą na każde pytanie – podsumowuje
Jakub Kołodziejczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.
Więcej informacji można znaleźć na
belchatow.pl i mckbelchatow.pl.
ADA

SPORT
Drugi etap modernizacji miejskiego lodowiska dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, że już za kilka tygodni
ślizgawka ruszy pełną parą i ponownie będzie dostępna dla amatorów łyżwiarstwa

Miejskie lodowisko zmienia swój wygląd
Na finiszu są już wszystkie prace związane
z drugim etapem modernizacji lodowiska
miejskiego. Roboty powinny się zakończyć
jeszcze we wrześniu. W nowym sezonie
łyżwiarze będą już korzystać z odnowionego obiektu.
Zakres inwestycji był spory. – Zmienił
się nie tylko wygląd hali, ale również jej infrastruktury towarzyszącej – mówi Paweł
Woźniak, dyrektor Miejskiego Centrum
Sportu w Bełchatowie, które administruje
lodowiskiem.
Rozbiórka ścian i dachu hali, garażu
rolby, wykonanie płyty fundamentowej
wraz z topielnikiem oraz konstrukcji stalowej garażu – to tylko część modernizacyjnych prac. Do kolejnych należało wykonane instalacji deszczowej hali i garażu wraz
z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
wodociągowej i sanitarnej w pomieszczeniu na rolbę oraz elektrycznej wraz z rozdzielnią zasilającą. Przy lodowisku wybudowano również nowy chodnik. Wszystko
kosztowało miasto 800 tys. zł. Inwestycja
w części dofinansowana została przez województwo łódzkie w ramach programu
„Infrastruktura sportowa Plus”.
- Zadaszone miejskie lodowisko działa
od 2008 roku. Jego modernizacja była potrzebna nie tylko po to, by poprawić estetykę obiektu, ale również zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
Łyżwiarze z pewnością odczują różnicę –
tłumaczy dyrektor MCS Paweł Woźniak.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym
roku lodowisko również było remontowane. Pierwszy etap modernizacji obejmował dostosowanie obiektu do jazdy na rolkach w sezonie wiosennym i letni. Wówczas dotychczasowe podłoże wymienione

Miasto wymieniło dach i poszycie hali namiotowej, pod którą mieści się lodowisko
zostało na betonową, bezdylatacyjną, wykonaną jednoetapowo płytę mroźni. Ponadto zmodernizowano orurowanie służące do mrożenia lodowiska, a także wstawiono nowe i wyższe bandy posiadające
zabezpieczenie w formie siatek (krążkochwytów) i przegród z plexi. Na 2023 rok
planowany jest natomiast 3 etap modernizacji lodowiska. W planach jest przebudowa pomieszczeń socjalnych i szatni oraz
budowa tzw. „ciepłego holu”.
Na amatorów jazdy na łyżwach czeka
jeszcze jedna dobra wiadomość. Miejskie
Centrum Sportu rusza z przygotowaniami

do nowego sezonu.
– Chcielibyśmy, jak najszybciej gościć
łyżwiarzy. Planujemy, by lodowisko otworzyło swoje podwoje już na początku listopada.
Można więc już powoli szykować sprzęt. Liczymy, że warunki atmosferyczne pozwolą
na mrożenie i utrzymanie płyty. Mamy także
nadzieję, że nie zostaną wprowadzone żadne
obostrzenia covidowe, które uniemożliwiłyby nam ruszenie z nowym sezonem – tłumaczy dyrektor MCS Paweł Woźniak. Warto
więc śledzić miejskie strony belchatow.pl
i mcs.belchatow.pl
ADA

Bełchatowska Piętnastka. Ruszają zapisy na bieg
Biegowy sezon w regionie jak zwykle zamknie Bełchatowska Piętnastka. Jej tegoroczna edycja zaplanowana jest na 20 listopada.
– Przygotowania już idą pełną parą.
W tym roku szykujemy biegaczom nową
trasę, domykamy właśnie ustalenia dotyczące jej przebiegu. Startujący, szczególnie
Ci przyjezdni, będą więc mieć okazję, by
poznać nowe rejony naszego miasta – tłumaczy Paweł Woźniak, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu, które wspólnie z miastem oraz Bełchatowskim Klubem Lekkoatletycznym organizują tę biegową impre-

Piętnastka to sztandarowy bieg w regionie

zę. Zapisy na Piętnastkę ruszą jeszcze we
wrześniu. Nie ma jednak, co zwlekać ze
zgłoszeniem, bo na bieg główny obowiązuje limit 500 zawodników. Jak zawsze
miasto ma także alternatywę dla tych, którzy nie czują się, by pobiec 15 km, ale
chcieliby sprawdzić swoje siły. Równocześnie z Piętnastką wystartuje bieg towarzyszący na 5 km. Pobiec w nim będzie mogło
200 osób. Trasa również będzie prowadzić bełchatowskimi ulicami.
Więcej informacji na miejskiej stronie
belchatow.pl oraz mcs.belchatow.pl.
ADA
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ
18 sierpnia minęło 80 lat od likwidacji bełchatowskiego ge�a. W rocznicę tych okrutnych wydarzeń Bełchatów
odwiedzili potomkowie Żydów, którzy niegdyś mieszkali i żyli w naszym mieście. Dziś przywołujemy kilka wspomnień z tego okresu

Zagłada Żydów z bełchatowskiego getta
Do naszego miasta przyjechali na początku XIX wieku na zaproszenie ówczesnych
właścicieli Bełchatowa, rodu Kaczkowskich. Sto lat później stanowili niemal połowę ludności naszego miasta. Mowa
o bełchatowskich żydach, którzy ponad 80
lat temu stanowili o sile i różnorodności
naszego miasta. Wszystko zmienił wybuch
II wojny światowej.
Po zajęciu Bełchatowa 1 marca 1941
roku Niemcy utworzyli w mieście ge�o,
które mieściło się w granicach dzisiejszych
ulic Fabrycznej, Pabianickiej, Sienkiewicza
(dawniej ul. Ogrodowa) oraz placu Narutowicza. W Bełchatowi wciąż przybywało
Żydów. Według pierwszego okupacyjnego spisu ludności w naszym mieście
z 19 sierpnia 1940 roku było ich 5300
(przy 1150 Niemcach oraz 5000 Polaków), natomiast 21 stycznia 1942 roku –
już 5560.
Jak mówi dyrektor bełchatowskiego
Muzeum Regionalnego, Marek Tokarek,
mieszkańcy ge�a musieli przestrzegać ściśle określonych oraz rygorystycznie egzekwowanych przez okupanta reguł. - Mieli
obowiązek noszenia żółtej gwiazdy na
plecach, mogli chodzić tylko brzegiem ulic
i to wyłącznie w określonych godzinach.
Resztę czasu Żydzi musieli obowiązkowo
spędzać w domach.
Zarządzeniem amtskommissara całkowicie
pozbawiono ge�o opału, a wyznaczonych
robotników zmuszano do niewolniczej
pracy na terenie miasta. Dzienna racja
żywnościowa wynosiła wtedy 25 dag
chleba. Jesienią 1940 roku władze niemieckie rozpoczęły organizować na terenie ge�a rzemiosło. Otwarta została
szwalnia braci Frajtag. Niektórzy rzemieślnicy otrzymali pozwolenie na prace
w domu. Początkowo liczba zatrudnionych nie przekraczała stu osób. Ale nawet ta niewielka liczba osób pracujących
miała dla gminy żydowskiej, funkcjonującej na terenie ge�a, duże znaczenie, ponieważ zatrudnieni w ten sposób robotnicy otrzymywali dodatkowe przydziały
żywności. Były one przeznaczane dla całej
gminy. Szwalnia braci Frajtag pracowała na
rzecz armii niemieckiej całe dwa lata, pozostając w tym okresie największym zakładem na terenie Bełchatowa. Pod koniec
działalności szwalni pracowało w niej już
630 osób. Domy należące do bogatych Żydów oddano bełchatowskim Niemcom
oraz volksdeutchom. Żydom kazano wynieść święte księgi z synagogi i je spalić tłumaczy dyrektor Marek Tokarek.
Zamieszkałą w getcie społeczność
poddawano rozmaitym formom ekstermi-
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Likwidacja bełchatowskiego ge�a, sierpień 1942 r., ze biorów bełchatowskiego muzeum
nacji i masowych egzekucji. Częste też
były epidemie, spowodowane fatalnym
stanem sanitarnym i żywieniowym. W getcie działali żydowscy lekarze, którym zezwolono na kontynuowanie praktyk lekarskich, głównie ze względu na obawy przed
szerzącymi się epidemiami. Zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez administrację okupanta, w dniu 20 sierpnia
1941 roku na podwórzu fabryki Kluga
odbyła się selekcja Żydów, w której wyłoniono osoby zdrowe, przeznaczone do
obozu pracy. Ostatecznie wybrano siedemset osób i odesłano je w dwóch etapach do Poznania. Dokonano również wyboru i eliminacji osób uznanych za chore
psychicznie. Znaleźli się wśród tej grupy,
znani i cenieni w środowisku bełchatowskich Żydów: Izrael Przybylski, Szymon
Goldberger, Chaskiel Baum, Estera Szmulewicz, Sura Krzepicka i inni.
Praca zakładów szwalniczych, w których zatrudniano Żydów z ge�a, zaczęła
odgrywać istotne znaczenie podczas kampanii wojennej w Rosji. Pomimo tego wiosną 1942 roku władze niemieckie rozpoczęły przygotowania do likwidacji ge�a.
Początkowy etap tej likwidacji wiązał się
ze sprowadzeniem, wysłanych uprzednio
do obozów pracy m.in. w Poznaniu, Żydów
bełchatowskich. Wywołało to wzrost liczby przebywających w getcie Żydów do ponad 6 tysięcy osób. Równocześnie zaczęto
wywozić do łódzkiego ge�a zakłady rze-

mieślnicze wraz z ich wyposażeniem.
„Wyjrzałem zza rogu mojego domu
przy ulicy Pabianickiej numer 14 i zobaczyłem, jak pędzono mnóstwo Żydów, kobiety z dziećmi i starcami, okładając ich karabinami, batami, pałkami i innymi narzędziami. Nie mieliśmy nawet czasu na ubranie się”�.
Likwidacja bełchatowskiego ge�a rozpoczęła się 11 sierpnia 1942 roku, kiedy
to wywieziono do ge�a w Łodzi zakłady
krawieckie wraz z 852 pracującymi w nich
osobami. 15 sierpnia wywieziono zakład
stolarski wraz z 79 pracownikami. Później
pozostałych w getcie Żydów (ok. 5 tysięcy)
przetransportowano do obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem. Ostatni transport
do Chełmna odszedł 18 sierpnia 1942
roku. „Pierwsza grupa Żydów została odesłana niezwłocznie, bez jakiejkolwiek selekcji zapakowana do pojazdów i wysłana
w kierunku Zelowa i Łasku. Tamtędy biegnie droga do obozu śmierci w Chełmnie”�
– tak te tragiczne wydarzenia wspomina
Zukim Lieberman. Wszyscy wywiezieni
z bełchatowskiego ge�a Żydzi zostali zamordowani. Żydowska społeczność w Bełchatowie przestała istnieć.
AP
Źródła:
1) Wspomnienia Mendla Kaufmana zawarte w książce „Miasto
i ludzie V. Zagłada Bełchatowskich Żydów”. W. Selerowicza
(Warszawa 2020, s. 267), która dostępna jest w bełchatowskiej
MiPBP
2) Tamże, s. 267.
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