ISSN: 2082-7407

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Nr 8(36)/2018 wrzesień/październik
Miejski Biuletyn Informacyjny
Egzemplarz bezpłatny

Nowy inwestor,
dwieście miejsc pracy

Brytyjska firma DS Smith Polska wybuduje
fabrykę w bełchatowskiej strefie inwestycyjnej
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019. W sumie w bełchatowskich szkołach i przedszkolach
uczy się siedem tysięcy uczniów

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Memoriał Henryka Łasaka

Koncert Rynkowskiego

Teatralna jesień

Kolarze wyruszą na
trasę 14 października w godz. 11-14.
Pojadą z Rynku Grocholskiego
ulicami
Częstochowską, Południową, przez Mazury, Augustynów,
Kielchinów, Zdzieszulice Górne i Dolne. Organizatorami wydarzenia są MCS Bełchatów
oraz LKS Stomil Bełchatów.

Zapraszamy na spotkanie z Ryszardem
Rynkowskim.
Ten
znakomity piosenkarz zaśpiewa dla
bełchatowskiej publiczności 19 października o godz. 19
w sali widowiskowo-teatralnej MCK PGE
Giganty Mocy. Bilety kupić można w kasie
MCK PGE Gigantów Mocy.

Na święto teatru
zaprasza
Miejskie
Centrum
Kultury
w Bełchatowie. Jesienne
Spotkania
Teatralne odbywać
się będą od 5 do 25
października. Wystąpi m.in. Teatr Wierszalin, Teatr Biuro
Podróży, teatr dla dzieci Trip oraz bełchatowski BAT.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Z radością i satysfakcją dzielę się dzisiaj dobrą wiadomością. Po wielu miesiącach
starań mamy w bełchatowskiej strefie inwestycyjnej nowego inwestora. 6 września
brytyjska firma DS Smith podpisała akt notarialny, na mocy którego kupiła od miast
teren inwestycyjny o powierzchni 12,5 ha. Bardzo się cieszę, że DS Smith Polska, wiodący
producent opakowań z tektury falistej w Europie, wybrała Bełchatów na lokalizację swojej
kolejnej inwestycji.
To również bardzo istotna wiadomość dla wszystkich bełchatowian. Budowa
nowego zakładu oznacza powstanie miejsc pracy. Negocjacje z firmą DS Smith rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. W tym czasie odbyliśmy kilka spotkań, ich efektem jest podpisanie aktu notarialnego i zapowiedzi budowy fabryki, w której pracę znajdzie dwieście osób.
Co ważne inwestor zapowiada, że będzie szukać pracowników w Bełchatowie i regionie, oferując szkolenia oraz kursy.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość, bo wiem, że wszyscy spoglądali na puste
tereny inwestycyjne przy ul. Czaplineckiej w nadziei na ich szybkie zagospodarowanie. Głosy mieszkańców, zarówno
te pozytywne, jak i negatywne, z pewnością motywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego
miasta.

Budżet na 2019 rok: zgłoś swój pomysł
To już ostatni moment, aby zgłosić swoje
propozycje do przyszłorocznego budżetu
miasta. Na wnioski mieszkańców, a także
m.in. radnych i jednostek budżetowych
magistrat czeka do 1 października. Warto
skorzystać możliwości współdecydowania
o mieście.
Budżet miasta to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu.
Dlatego, przygotowując jego projekt,
magistrat zaprasza do składania swoich
propozycji m.in. mieszkańców i miejskich
radnych. Bełchatowianie co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej
dotyczą one remontów dróg i chodników,
nowych miejsc parkingowych czy budowy
placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 1 października. Trzeba pamiętać, że propozycje, które wpłyną po tym
terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór wniosku - można
go pobrać z miejskiej strony internetowej
www.belchatow.pl.
Swoje wnioski składają również jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. I w tym przypadku
dokumenty będą przyjmowane do 1 października. Później wszystkie złożone pro-

Co roku mieszkańcy zgłaszają do budżetu około stu propozycji
pozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowych możliwości ich
realizacji. Priorytetowo traktowane będą
zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
Z kolei stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące
realizacji zadań publicznych. Zespół ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie na nie czekać przez 21 dni od

ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa
otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z założeniami projekt budżetu
na 2019 rok do 15 listopada ma trafić do
miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szczegółowe założenia i wytyczne do projektu budżetu Bełchatowa
na 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Miasta Bełchatowa dostępne są na oficjalnej
stronie miasta www.belchatow.pl.
AD-A
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Dwieście miejsc pracy utworzy nowy inwestor w Bełchatowie. DS Smith Polska, firma produkują
Wartość planowanej inwestycji to ok. 250 mln zł

Brytyjski inwestor w bełchatowskiej

Prezydent Bełchatowa umowę z inwestorem podpisała na początku września

Nowe miejsca pracy to ważny temat dla bełchatowian

Władze DS Smith są pod wrażeniem podejścia miasta do

Bełchatów pozyskał kolejną firmę,
która zainwestuje w strefach przemysłowych. Należąca do międzynarodowego koncernu DS Smith Polska
Sp. z o.o. kupiła 12,5 ha gruntu za 3 mln
800 tys. zł netto. 6 września Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, i Krzysztof Sadowski, prezes DS Smith Polska,
podpisali akt sprzedaży działki.
- Bardzo się cieszę, że firma DS Smith
Polska wybrała Bełchatów na lokalizację
swojej inwestycji. Budowa zakładu oznacza powstanie nowych miejsc pracy, a na
tym nam bardzo zależy – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Inwestor planuje budowę fabryki o powierzchni 3,5 tys. mkw. Produkcja ma się
rozpocząć w drugiej połowie 2020 roku.
W Bełchatowie powstawać będą wysokiej

Bełchatów ma blisko 100 ha terenów inwestycyjnych
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jakości tekturowe opakowania, przeznaczone do szybkiego obrotu (FMCG), przemysłowo-transportowe oraz spersonalizowane opakowania ochronne.
- Dosyć długo szukaliśmy lokalizacji dla
naszej nowej fabryki, Bełchatów był ostatnim miejscem na drodze tych poszukiwań
– mówi Krzysztof Sadowski, prezes DS
Smith Polska. - Od samego poczatku byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni dwiema rzeczami: doskonałym położeniem
działki pod względem logistycznym, wspaniałym terenem, który bardzo odpowiada
naszym wymogom, jeśli chodzi o budowę
fabryki, ale przede wszystkim pozytywnym
podejściem władz miasta, życzliwością,
zrozumieniem, chęcią pomocy ze strony
przedstawicieli urzędu i to był ostatecznie
decydujący czynnik, dla którego chcieliśmy
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dukująca opakowania z tektury falistej, wybuduje fabrykę w bełchatowskiej strefie przemysłowej.

iej strefie zatrudni dwieście osób

miasta do inwestorów

jnych

inwestować właśnie tu – podkreśla prezes.
W Bełchatowie DS Smith Polska planuje zatrudnić dwieście osób. Dodatkowych sto osób powinno znaleźć pracę
w firmach współpracujących, czyli transportowych, sprzątających czy ochroniarskich. Potrzebni będą m.in. inżynierowie,
ekonomiści, pracownicy obsługi sprzedaży
i klienta, a także operatorzy maszyn oraz
wózków widłowych. Zdecydowana większość pracowników rekrutowana będzie
w Bełchatowie. - Nie oczekujemy doświadczenia w pracy przy opakowaniach
tekturowych. Mamy dobrze rozwinięty
system szkoleń, więc nie będziemy wymagać specjalistycznej wiedzy – mówi prezes
Krzysztof Sadowski.
DS Smith Polska wchodzi w skład międzynarodowego koncernu DS Smith Plc,
który łącznie zatrudnia blisko 28,5 tys. pracowników w 37 krajach. W Polsce firma
obecna jest od 1971 roku i obecnie liczy
ponad 1250 pracowników w fabrykach
produkcyjnych i centrach usługowych
w dziewięciu lokalizacjach, m.in. Kielcach
i Kutnie. To kolejna firma, która inwestuje
w strefach inwestycyjnych przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Łączna wartość
wszystkich inwestycji wynosi ok. 290 mln
zł. Docelowo w sześciu firmach zatrudnionych będzie ok. 360 osób.
Bełchatów konsekwentnie stawia na
rozwój gospodarczy i bliską współpracę
z przedsiębiorcami, za co był wielokrotnie nagradzany. Instytut Europejskiego
Biznesu przyznał miastu tytuł Samorząd
Przyjazny Firmom 2017, a Szkoła Główna
Handlowa uznała, że jest w gronie samorządów, które najlepiej zajmują się potencjalnym inwestorem.
W marcu Bełchatów dołączył do miast
partnerskich Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu (PAIH). - Dzięki porozumieniu
możemy lepiej promować nasze tereny nie tylko w kraju, ale także za granicą.
W przyszłości zaowocuje to kolejnymi inwestycjami w Bełchatowie – mówi prezydent Mariola Czechowska.
Al/AP

Strefa otwarta
na inwestorów
Bełchatów ma ponad 95 ha terenów
inwestycyjnych (miejskich i prywatnych). Co ważne, dla potencjalnych
inwestorów, całe miasto jest pokryte
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwia podjęcie decyzji o zainwestowaniu
w Bełchatowie. W strefach przemysłowych są łącznie 33 ha, z czego 11
ha zostało wprowadzonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działki są uzbrojone w kanalizacje
sanitarną i deszczową, jest również sieć wodociągowa i oświetlenie. W przyszłym roku doprowadzona zostanie sieć gazowa.
Za ulokowaniem biznesu w Bełchatowie przemawia korzystna dla transportu lokalizacja w centrum Polski.
W strefie przy ul. Czaplinieckiej działa
już 5 firm: Frame Factory, Datum Logistic, Przemysław Doman, Elektroteam
i F.P.H.U. Bogusław Pasiński. Teraz
dołączył do nich DS Smith. Docelowo w sześciu firmach zatrudnionych
będzie ok. 360 osób. Łączna wartość
wszystkich inwestycji w strefie przemysłowej to ok. 290 mln złotych.
Ponadto przy ul. Przemysłowej
zainwestował HerbsLand, a przy
Radomszczańskiej DINO Polska. Co
ważne, wszystkie inwestycje są na terenach miasta (nieobjętych Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną). Oznacza to,
że po rozpoczęciu działalności przedsiębiorcy będą mogli starać się o zwolnienia z podatku od nieruchomości.
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Militaria, numizmaty, dzieła sztuki, pocztówki i kilka perełek można było wylicytować na
stacjonarnej w Muzeum Regionalnym. Pod młotek poszło ponad sto przedmiotów

czwartej aukcji

Licytowali na budowę posągu Piłsudskiego
W listopadzie, w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, w Bełchatowie odsłonięty zostanie posąg marszałka.
W aukcję zbiórki funduszy na ten cel już
po raz czwarty włączyło się bełchatowskie
Muzeum Regionalne.
- Jestem bardzo zadowolona z odzewu mieszkańców - podkreśla Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa. –
Ten sposób zbiórki pieniędzy spotkał się
z dużym zainteresowaniem, co pokazuje,
że bełchatowianie chcą mieć w niej swój
udział. Na postumencie, na którym stanie posąg, umieszczona zostanie tablica z
podpisem „Marszałkowi w setną rocznicę
niepodległości – mieszkańcy Bełchatowa”.
Aukcja miała charakter otwarty. Na
licytujących czekało ponad sto przedmiotów podarowanych w większości przez
anonimowych kolekcjonerów. Nie zabrakło obrazów, ceramiki i numizmatów, a
także filatelistyki i… „kota w worku”, którym okazała się rzeźba strażaków z Aubergenville z Francji, jednego z miast partnerskich Bełchatowa.
- Ceny były bardzo okazyjne, więc
emocji nie brakowało – mówi prowadzący
aukcję Marek Tokarek, dyrektor Muzeum
Regionalnego. - To jest specyfika aukcji
stacjonarnych, że rywalizacji często towa-

Bełchatowianie aktywnie włączają się w akcję budowy posągu marszałka Piłsudskiego
rzyszy dość wysoki poziom adrenaliny. Tu
często nie liczą się pieniądze, tylko po prostu zwycięstwo.
Kilka obiektów zostało sprzedanych za
kilkaset złotych, m.in. dwudziestozłotowy
banknot z marszałkiem Józefem Piłsudskim i obrączka z 1918 roku „Złoto ojczyźnie”. Takie obrączki otrzymywali Polacy,
którzy przekazali swoje prywatne, złote
przedmioty na armię powstającą po odzy-

skaniu niepodległości.
Dochód z aukcji w wysokości 3 tys.
476 zł w całości został przekazany na budowę posągu marszałka Józefa Piłsudskiego. W sumie na ten cel podczas wszystkich
czterech aukcji zebrano ok. 19 tys. złotych.
Budowę może wesprzeć każdy bełchatowianin, wpłacając darowiznę na specjalne
konto. Wszystkie informacje są na stronie
Komitetu: www.pilsudski.belchatow.pl.
AP

Mamy rondo prezydenta Kaczorowskiego i ulicę Laury
Miejscy radni ustalili nazwę dla nowego
ronda i jednej z bełchatowskich ulic. Rondo
przy markecie E.Leclerc, którym jeździmy
od grudnia ubiegłego roku, zostało nazwane imieniem Ryszarda Kaczorowskiego,
ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na Uchodźstwie. Jego prezydentura trwała od 19 lipca 1989 r. do 22 grudnia
1990 r., kiedy to uroczyście złożył urząd
na ręce pierwszego prezydenta wybranego
w wolnych wyborach Lecha Wałęsy.
Kaczorowski pozostał na emigracji,
jednak intensywnie uczestniczył w życiu
politycznym, społecznym i naukowym
w kraju. Wielokrotnie odznaczony za swą
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Radni wybrali nazwę dla nowego ronda

działalność na rzecz brytyjskiej Polonii.
Wyróżnienia odbierał m.in. z rąk królowej
Elżbiety II i papieża Jana Pawła II. W maju
2009 r. otrzymał tytuł Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego. Zginął 10 kwietnia
2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Nazwę otrzymała też jedna z bełchatowskich ulic. Od 1 stycznia 2019 roku
mieszkańcy ulicy dochodzącej do ul. Wojska Polskiego, prostopadłej do ulic Kraszewskiego, Chełmońskiego, będą mieszkać przy ul. Laury.
KZB
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Lasek na os. Dolnośląskim to jeden
z realizowanych w tym roku projektów

Zakończyło się głosowanie na tegoroczny budżet obywatelski. Bełchatowianie
wybierali spośród 34 projektów. Wyniki poznamy 1 października

Obywatelskie 1,5 mln złotych
Na co w tym roku mogli głosować mieszkańcy? Obok tradycyjnych projektów
pojawiło się kilka nowatorskich pomysłów.
Należą do nich z pewnością: park dla psów,
na którym stanąć miałyby tory przeszkód,
zabawki i toalety, oraz montaż inteligentnych ławek solarnych z funkcją ładowania
telefonów komórkowych i bezpłatnym
dostępem do internetu. Nowością są również: ogród semiotyczny z przeznaczeniem
na warsztaty twórcze, plenery, prezentacje
dzieł sztuki czy propozycja zasadzenia w
Bełchatowie kilkuset sosen zwyczajnych.
W tym roku bełchatowianie mogli także
zagłosować na budowę kolejnych trzech
tężni solankowych. Pierwsza została niedawno otwarta w parku na os. Budowlanych.
Były także propozycje znane z wcześniejszych edycji budżetu, m.in. place zabaw, budowa kolejnych siłowni plenerowych, miejsc przeznaczonych do rekreacji,
boisk sportowych, parkingów i remonty
dróg osiedlowych.
W sumie mieszkańcy wybierali spośród
9 projektów miękkich i 25 twardych. Które ze
zgłoszonych wniosków zostaną zrealizowane

w 2019 roku, dowiemy się 1 października.
Przypomnijmy, że do tegorocznej, szóstej
już, edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa zgłoszono 49 wniosków – 37
twardych (np. remonty, budowy, modernizacje ulic, chodników, placów zabaw,
skwerów, siłowni zewnętrznych) i 12
miękkich (np. imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne).
- Dziękuję za wszystkie propozycje.
To najlepszy dowód na to, że mieszkańcy
czują potrzebę większego angażowania się
i działania na rzecz miasta – podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Wszystkie propozycje przeszły merytoryczną weryfikację. Sprawdzano m.in.
możliwość realizacji w ciągu jednego roku
budżetowego, teren planowanej inwestycji
(czy jest własnością miasta), a także ewentualne koszty, jakie projekt generowałby
w przyszłości. Spośród wszystkich zgłoszonych do tegorocznej edycji 49 propozycji, pod głosowanie poddano 34 (13 projektów odrzucono, ponieważ nie spełniały
wymogów merytorycznych, natomiast
4 projekty zostały połączone ze względu
na zbliżone propozycje).
Nowością tegorocznej edycji budżetu

obywatelskiego był wymóg dołączenia do
wniosku tzw. listy poparcia z podpisami
co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców.
Wiele propozycji zdecydowanie przekroczyło wymaganą liczbę podpisów popierających dany projekt – pod kilkoma projektami znalazło się ponad sto podpisów.
AP

Ponad trzysta propozycji
mieszkańców
Od 2014 roku przeprowadzono pięć
edycji budżetu obywatelskiego. We
wszystkich mieszkańcy złożyli w sumie
325 propozycji, z których w głosowaniu wybrali 33 projekty. Do tej pory
zrealizowano już 27 z nich, m.in. kilka
placów zabaw, dwie zatoczki postojowe „Pocałuj i jedź”, oświetlenie ciągu
pieszego łączącego os. Dolnośląskie
z os. Okrzei, zakup defibrylatorów zewnętrznych czy powstanie Cafe Senior
Raj – Centrum Aktywności Seniora
i badania wad postawy u przedszkolaków. W 2018 roku finalizowanych
będzie kolejnych sześć projektów.
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Którędy iść, co zwiedzić, w którym miejscu zatrzymać się na dłużej, jakie ciekawostki kryją trzy nowe bełchatowskie szlaki turystyczne - na te i wiele innych pytań odpowie nam darmowa, mobilna aplikacja

Spacer po mieście z mobilną aplikacją
Bełchatów, podobnie jak wiele polskich
miast, sięga po nowoczesne rozwiązania
turystyczne. Miejskie szlaki (historyczny,
sportowo-rekreacyjny oraz rodzinny) wyposażone są już w aplikację, którą zainstalujemy na swoim telefonie.
To narzędzie, które pełni funkcję
przewodnika. Po uruchomieniu nagrania turysta najpierw uzyskuje informację
o aktualnej lokalizacji, a następnie zgodnie ze wskazówkami lektora może przejść
wybrany szlak. Aplikacja w języku polskim
i angielskim jest do pobrania bezpłatnie na
urządzenia mobilne (smartfony i tablety
w systemach Android oraz iOS) z internetowego sklepu Google Play. Umożliwia ona
zwiedzanie miasta we własnym tempie,
w dogodnym czasie.
Narracja prowadzona przez profesjonalnych lektorów, nagrania przystosowane do odsłuchu w otwartej przestrzeni,
słuchowiska wzbogacone o podkład muzyczny, merytoryczne opisy i prezentacja
atrakcji znajdujących się na każdej trasie,
a także komentarze, wskazówki i zagadki to tylko niektóre cechy wprowadzanej aplikacji. Każde nagranie trwa od 30 do 60 min.
W razie potrzeby w CIT można wypożyczyć sprzęt z wgraną już aplikacją. Miasto przygotowało 60 takich urządzeń.
KZB

Trzy szlaki poprowadzą przez miasto
Dla ciekawych dziejów Bełchatowa otwarta została trasa historyczna ,,Bełchatów
wczoraj i dziś", dla miłośników aktywności
fizycznej - sportowo-rekreacyjny szlak
,,Energia jest tu". Jest też specjalny odcinek
turystyczny
dedykowany
rodzinom
,,Bełchatów pełen dobrej energii". Wszystkie szlaki prowadzą do Jabłoniowe-

go Sadu, w którym zasadzono dziesięć
odmian jabłoni domowych, siedem gatunków krzewów owocowych oraz pnącza
winorośli. Szlaki, sad i aplikacja składają się na unijny projekt. Jego koszt to
2 mln 13 tys. zł. Na jego realizację miasto
dostało 1 mln 244 tys. zł z Unii Europejskiej.

Sprawdź cholesterol, zbadaj słuch, zapytaj lekarza
Już po raz kolejny bełchatowianie będą
mieli szansę na bezpłatne badania profilaktyczne i konsultacje ze specjalistami.
Festyn „Zdrowa Niedziela” odbędzie się
7 października.
Na placu Narutowicza oraz w Miejskim
Centrum Kultury będzie można poczuć się
jak w przychodni zdrowia. Każdy będzie
mógł się zbadać i uzyskać bezpłatną poradę lekarską. Na najmłodszych czekać będą
m.in. stomatolog, fizjoterapeuta, logopeda,
a także pedagog i psycholog. Dorośli natomiast będą mogli skorzystać z konsultacji
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To już dziewiąta edycja ,,Zdrowej Niedzieli"

laryngologicznej, endokrynologicznej, neurologicznej czy kardiologicznej.
W specjalnie przygotowanych punktach medycznych w godz. 15-19 będzie
można zmierzyć poziom glukozy we krwi,
cholesterol, wykonać badanie słuchu,
mammografię, usg tarczycy czy sprawdzić
pojemność płuc. Co ważne, wszystkie badania będą bezpłatne. To już dziewiąta
edycja festynu. W ubiegłym roku specjaliści udzielili blisko 500 porad. Wykonano też
prawie 900 badań profilaktycznych.
KZB

WYDARZENIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Można już korzystać z pierwszej bełchatowskiej tężni solankowej. Pomysł spodobał się mieszkańcom, chętnych
do inhalacji nie brakuje

Wdychaj jod w miejskim parku
Drewniana konstrukcja stanęła w parku na
os. Budowlanych. Ma 6 metrów wysokości i około 8 metrów długości. Wykonana
jest z suszonego drewna świerkowego,
a solankę – wodę m.in. z jodem, żelazem
i magnezem, pompują specjalne urządzenia. I to właśnie dzięki nim osadza się ona
na gałązkach tarniny, by później naturalnie
odparować. Powstałymi oparami, nasyconymi właśnie jodem i innymi cennymi dla
zdrowia mikroelementami, będzie się mógł
inhalować każdy, kto do niej przyjdzie.
Wokół tężni zamontowano pięć ławek,
a konstrukcja jest zadaszona. Miasto zadbało o oświetlenie.
- Tężnia z pewnością przyciągnie wielu
bełchatowian chcących skorzystać
z dobrodziejstw solnego mikroklimatu
– mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa. - Jestem przekonana, że z
chęcią zajrzą do niej także turyści, stąd pomysł na taką inwestycję.
Budowa konstrukcji kosztowała magistrat 150 tys. zł. Jeśli pomysł się przyjmie
i spodoba, niewykluczone, że tężnie pojawią się także w innych częściach miasta.
Budowa tężni wpisuje się także w miejskie
działania na rzecz walki ze smogiem, takie
konstrukcje działają bowiem jak filtr powietrza.
Tężnie to drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny. Początkowo służyły

Bełchatowianie chętnie korzystają z pierwszej w mieście tężni solankowej
do zagęszczania solanki w produkcji soli
konsumpcyjnej oraz leczniczej. Dzięki
temu odkryto ich walory prozdrowotne,
ponieważ powietrze wokół nich nasycone jest aerozolem z solanki, która - obciekając po elementach budowli - ulega
naturalnemu
odparowaniu.
Mikroklimat wytwarzany przez tężnie jest więc
zbliżony do tego, który zażywamy podczas

nadmorskich podróży. Godzinny pobyt
w tężni solankowej odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem. Tego rodzaju
wzbogacone powietrze jest szczególnie
wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy,
osób pracujących w znacznym zapyleniu
i wysokiej temperaturze.
AD-A

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów
Bełchatowianie powyżej 60. roku życia
będą mogli za darmo zaszczepić się przeciwko grypie. Aby zmniejszyć zachorowalność na grypę wśród najstarszych mieszkańców Bełchatowa, miasto po raz kolejny
organizuje akcję „Grypoodporni 60+”. W
tym roku włączyły się w nią bełchatowskie
Amazonki.
Akcja „Grypoodporni 60+” skierowana
jest do seniorów zameldowanych (na stałe
lub czasowo) w Bełchatowie. Szczepienia
są całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty

pokrywa urząd miasta.
Szczepienia będą wykonywane od
września do listopada w dwóch punktach
NZOZ „Puls”: przy ul. Energetyków 12
i Czaplinieckiej 28. Ponieważ liczba miejsc
jest ograniczona, warto wcześniej się zapisać. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi adresami oraz pod
numerami telefonów 44 712 00 95 i 510
723 003.
W ramach akcji „Grypoodporni 60+”
zaplanowano wykład na temat grypy i chorób grypopodobnych, z naciskiem na pro-

filaktykę. Zainteresowanych zapraszamy
4 października o godz. 18:15 do Cafe Senior Raj przy ul Energetyków 6.
Od 1 do 7 września w całej Polsce
odnotowano już 33 tys. 942 przypadków
wystąpienia grypy. Jak podkreślają lekarze,
w ostatnich latach stale zwiększa się liczba
zachorowań. Pacjenci częściej też trafiają do szpitali. Na komplikacje najbardziej
narażone są dzieci i osoby starsze, u nich
bowiem odporność jest znacznie słabsza.
KZB
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WYDARZENIA
Budynek komunalny przy ul. Czaplinieckiej 5, potocznie zywany „Odrą”, zostanie zmodernizowany. Na jego
remont miasto pozyskało blisko 5 mln zł unijnej dotacji

„Odrę” czeka kompleksowy remont
Należący do miasta blok przy Czaplinieckiej 5 to jeden z dawnych robotniczych
hoteli. Ponad 9 mln 200 tys. zł - z czego
prawie 4 mln 900 tys. zł to unijna dotacja
- pozwoli na jego kompleksową termomodernizację i poprawi komfort mieszkania
102 rodzin. Unijne pieniądze, jakie Bełchatów pozyskał, pochodzą z programu
gospodarki niskoemisyjnej i związane są
z proekologicznymi działaniami miasta.
W budynku mają być więc zastosowane
nowoczesne rozwiązania, aby zmniejszyć
zużycie energii i ograniczyć jej straty.
Mowa m.in. o zastosowaniu pomp ciepła
i rekuperatorów czy wymianie obecnych
świetlówek na oprawy ledowe.
Czas na remont „Odry” magistrat ma
do końca 2020 roku. Ale przetarg planuje ogłosić jeszcze w tym roku, bo zakres
robót jest spory. Planowa jest wymiana okien oraz drzwi, termomodernizacja
stropodachu, modernizacja instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodnej.
W częściach wspólnych budynku ma być
remontowane oświetlenie, zostanie też
zamontowane oświetlenie awaryjne. Do
wszystkich lokali zostanie doprowadzona
instalacja gazowa, a w mieszkalnych podłączona zostanie dodatkowo kuchnia gazowa. Wymiana wodomierzy i wykonanie
instalacji do cyfrowego odbioru telewizji

Przetarg na remont „Odry” miasto chce ogłosić jeszcze w tym roku
– to kolejne prace.
W sumie w budynkach komunalnych
miasto ma 655 lokali. Oprócz ,,Odry”
to m.in. byłe hotele robotnicze ,,Wisła”
i ,,Felek”, który był termomodernizowany
w ubiegłym roku, oraz bloki 100, 100a

i 100b przy ul. Czaplinieckiej. W sumie na
koniec roku 2017 w miejskich zasobach
były 2 234 mieszkania. Ich liczba zmienia
się, bo wielu mieszkańców korzysta z możliwości wykupu.
AD-A

Oceń pracę urzędu miejskiego - wypełnij ankietę
Wszyscy bełchatowianie mogą wyrazić
swoją opinię na temat pracy urzędników
magistratu. Zdanie klientów jest niezwykle
ważne w celu sprawnej i profesjonalnej obsługi. Wszystkie oceny, uwagi i wnioski są
starannie analizowane i brane pod uwagę
przy doskonaleniu jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Bełchatowa.
Zależy nam, aby każdy mieszkaniec
Bełchatowa mógł załatwić sprawy urzędowe szybko i w przyjaznej atmosferze. Aby
obsługa przebiegała zgodnie z oczekiwaniami klientów, dążymy do stałego podno-
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Ankieta ma usprawnić pracę urzędu

szenia standardów naszej pracy. Pomocne
są w tym opinie klientów. Dzięki ankietom
wiemy, m.in. gdzie najczęściej poszukiwane są informacje, czy pomoc udzielona
przez pracowników samorządu jest wystarczająca i jak oceniana jest ich praca.
Ankietę można wypełnić na dwa sposoby. Formularz papierowy jest dostępny
w magistracie (uzupełnioną należy wrzucić
do jednej z kilku skrzynek w budynku), natomiast wersja elektroniczna znajduje się
na www.belchatow.pl.
AP

EDUKACJA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Bełchatowianie, którzy odnoszą sportowe sukcesy, mogą się ubiegać
o miejskie stypendium. Na sportowców i trenerów czekają również nagrody

Stypendia dla sportowców

Wnioski o stypendium sportowcy mogą składać do 15 października
O gratyfikację można się ubiegać cały rok,
ale wniosek najlepiej złożyć do 15 października. Szansę na zdobycie stypendium
mają sportowcy, którzy spełniają kilka
warunków. Uprawiają dyscyplinę ujętą
w ministerialnym wykazie sportów
– wśród nich jest m.in. kolarstwo, pływanie,
taekwon-do, piłka nożna, przez ostatni rok
brali udział w zawodach rangi mistrzowskiej, zajęli czołowe miejsce w Igrzyska
Olimpijskich lub/i mistrzostwach. Osoby,
które chcą się starać o stypendium, muszą
być także mieszkańcami Bełchatowa.
Aby ubiegać się o stypendium, trzeba wypełnić wniosek i wraz z innymi,
potrzebnymi dokumentami złożyć go
w magistracie – w Wydziale Promocji,
Kultury i Sportu (ul. Kościuszki 15, tel.
44 733 51 01) do 15 października. Tegoroczny wniosek jest nieco inny niż rok
temu, nową wersję można pobrać ze
strony www.belchatow.pl lub odebrać
w urzędzie miasta.
Stypendia sportowe każdego roku trafiają do kilkunastu osób. W zależności od
osiągniętych wyników wahają się od 500
do 300 zł miesięcznie. Tylko w tym roku
miasto zamierza przekazać sportowcom
ponad 50 tys. zł. Stypendium bełchatowianie mogą wykorzystać w różny sposób,

m.in. na udział w zawodach i szkoleniach,
zakup potrzebnego sprzętu czy realizację
sportowych marzeń.
– W każdy swój sukces, nawet ten najmniejszy, sportowcy wkładają ogrom pracy i czasu. Takie postawy należy doceniać
i nagradzać, dlatego każdego roku stypendium Miasta Bełchatowa wyróżniamy kilkanaście osób. To forma uznania dla ich talentu, a także podziękowanie za promocję
miasta w kraju i poza nim – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Sportowcy mogą się również ubiegać
o Nagrodę Miasta Bełchatowa. Podobna gratyfikacja co roku przyznawna jest
także bełchatowskim trenerom. Nagrody,
dyplom, medal czy puchar mogą otrzymać
szkoleniowcy, których wychowankowie
zajęli medalowe miejsce na mistrzostwach
Polski, brali udział w mistrzostwach Europy, świata, olimpiadzie albo zostali powołani do kadry narodowej. W tym przypadku nie ma terminu, do kiedy trzeba złożyć
wniosek. Jednak najlepiej zrobić to do połowy października.
Stypendiami miasto nagradza również
artystów. Wnioski będzie można składać
w październiku.
AD-A

Wspólnie czytali
„Przedwiośnie”
Żeromskiego
Bełchatów ponownie włączył się w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania”.
Na mieszkańców, którzy przyszli do parku
Olszewskich, czekało ognisko i wspólne
śpiewanie przy gitarze. W takiej właśnie
scenerii mieszkańcy wspólnie czytali fragmenty „Przedwiośnia” Żeromskiego oraz
kilka utworów poetyckich traktujących
o wolności.
To właśnie wydaną w 1924 roku powieść Stefana Żeromskiego prezydent RP
Andrzej Duda zaproponował jako wspólną
lekturę. Jej wybór nie był przypadkowy –
ma nawiązywać do obchodzonej właśnie
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Główny bohater Cezary
Baryka wyrusza do niepodległej Polski
w poszukiwaniu szklanych domów.
,,Przedwiośnie” jest opowieścią o narodzinach wolności i wybieraniu drogi życiowej
w momencie społecznych i politycznych
przemian.
Podczas bełchatowskiego „Narodowego Czytania” można było także pośpiewać
przy akompaniamencie gitary. W repertuarze nie zabrakło znanych i lubianych
polskich piosenek, jak „Kocham wolność”
Chłopców z Placu Broni czy „Anna Maria”
Czerwonych Gitar. Była też przygotowana
okolicznościowa pieczęć, którą można było
przybić w swoim egzemplarzu książki. Pamiątkowe egzemplarze powieści rozdawała
również prezydent Mariola Czechowska.
W „Narodowe Czytanie” włączyły
się miejskie podstawówki. Tym razem
fragmenty powieści Żeromskiego czytali
uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni
goście.
AD-A

Bełchatowianie czytali przy ognisku i gitarze
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Można już korzystać z rowerowego placu zabaw przy ul. Turkusowej. Bełchatowski pumptrack jest trzecim co do wielkośc
ale też deskorolkarze, rolkarze i jeżdżący na hulajnogach

Raj dla rowerzystów powstał na osie

Bełchatowski, trzeci co do wielkości w kraju, pumptrack jest już oficjalnie otwarty
Amatorzy ekstremalnej jazdy na dwóch
kółkach mają już swoje miejsce do treningów. W połowie września miasto udostępniło rowerzystom pumptrack, czyli
tory rowerowe. – Cieszę się, że możemy
oddać do użytku kolejny etap projektu
na osiedlu Binków – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Nasz
pumptrack jest trzecim co do wielkości
w kraju, a korzystać z niego mogą zarówno
doświadczeni cykliści, jak i dzieci – dodaje
prezydent.
Doskonałą okazją, aby go wypróbować
było oficjalne otwarcie z wieloma atrakcjami przygotowanymi przez miasto i Miejskie Centrum Sportu. Były pokazy jazdy,
szkolenia z instruktorami i wyścigi na czas.
Każdy bezpłatnie mógł przeprowadzić
serwis roweru albo wypożyczyć sprzęt.
W miasteczku ruchu drogowego przypominano znajomość przepisów, a w konkursach wiedzę na temat rowerów. Dla tych,
co chcieli odpocząć, dobra była strefa
z fruit bike, czyli specjalnym rowerem, za
pomocą którego można było przygotować
ulubiony koktajl.
Pumptracki są hitem ostatnich lat w
wielu polskich miastach. Bełchatowski
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usytuowany jest na 2100 mkw., a ponad
900 mkw. to powierzchnia asfaltowa. Tworzą go dwa tory o różnym stopniu trudności. Flow track ucieszy doświadczonych
rowerzystów, bo można na nim m.in. wykonywać skoki z płynną jazdą na dużych,
bezpiecznych i profilowanych zakrętach.
Przeszkody o zróżnicowanym poziomie
trudności mają wysokość od 50 do 170 cm.
Drugą część, czyli easy pump, miasto
przygotowało z myślą o najmłodszych.
Tor składa się z niewielkich przeszkód od
40 do 60 cm, zaś odpowiednio profilowane zakręty pozwalają bezpiecznie zmieniać
kierunek jazdy. Z torów można korzystać
nawet wieczorem, bo obiekt jest oświetlony, ma też monitoring.
Pumptrack, którego budowa kosztowała ponad 1 mln 700 tys. zł, jest doskonałym uzupełnieniem pobliskiego skateparku. Rowerowy plac zabaw to część projektu, zakładającego budowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego wzdłuż ulicy Turkusowej aż do placu zabaw przy ulicy Kredowej. Oprócz dwóch torów będzie tam
również pełnometrażowe boisko, siłownia
zewnętrzna i ścieżka zdrowia.
AD-A

Chętnych do wypróbowania torów nie brakowało, a row

Wyścigi na czas były jedną z atrakcji otwarcia

www.

MIEJSKA MIGAWKA

Warto Wiedzieć Więcej

ielkości w kraju. Świetnie będą się na nim bawić nie tylko cykliści,

siedlu Binków

Starsi mieszkańcy Bełchatowa na zaproszenie prezydent Marioli Czechowskiej już
po raz drugi bawili się na Bełchatowskiej
Biesiadzie Seniorów

Seniorzy po raz drugi
świętowali na biesiadzie
Na scenie plenerowej zaprezentowały się zespoły: Ale Babki,
Super Stars, Pasjonata Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
Promienie Bełchatowa. Artyści z Kabaretowej Grupy Biesiadnej bawili publiczność śląskim dowcipem, okraszonym
biesiadną i góralską muzyką, a gwiazda wieczoru, The Beatlmen, porwała wszystkich do tańca. Było barwnie,
radośnie i energetycznie.
Na seniorów czekały również stoiska z domowym ciastem,
swojskim jadłem i rękodziełem, bony podarunkowe od partnerów Bełchatowskiej Karty Rodziny, stanowiska z bezpłatnym
pomiarem wzroku i ciśnienia, a także nowo otwarta tężnia
solankowa.
II Biesiada Seniorów zgromadziła blisko 700 osób, czyli
jeszcze więcej niż w roku ubiegłym i wygląda na to, że na stałe
zagości w kalendarzu imprez miejskich.
APO

ło, a rowerowych szaleństw nie było końca

Bełchatowscy seniorzy są aktywni i chętnie się bawią

Maluchy sprawdzały się w miasteczku ruchu drogowego

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaśpiewał podczas biesiady
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LUDZIE

Któż nie zna Mariana Wójcika, dawnego nauczyciela, który z aparatem fotograficznym
przemierza ulice Bełchatowa? Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego

Kronikarz dnia codziennego
Od wielu lat Marian Wójcik jest jednym
z czołowych dokumentalistów i fotografów naszego miasta. Spotkać go można na
patriotycznych uroczystościach i imprezach kulturalnych, zawsze obecny, zawsze
gotowy do działania. Jego zdjęcia wielokrotnie można było oglądać w bełchatowskich placówkach kultury.
Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, ale - jak sam podkreśla - jest bełchatowianinem, a stał się nim przypadkiem.
Po skończeniu liceum pedagogicznego
(1954) w łódzkim kuratorium zaproponowano mu kilka miejsc, w których mógłby
podjąć pracę. Wśród nich był Bełchatów.
– Wybrałem to miasto, bo pomyliło mi się
z Będkowem koło Tomaszowa - wspomina
z uśmiechem Marian Wójcik.
Od tego czasu jego losy nierozerwalnie łączą się z Bełchatowem. Tu kształcił
i wychowywał kilka pokoleń bełchatowian.
Uczniowie z rozrzewnieniem wspominają
jego lekcje. Z wieloma z nich wciąż utrzy-
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muje kontakt.
Dziś ma 84 lata, jednak nie rezygnuje
z aktywności. Jak sam mówi, nie jest mu
łatwo, ale nie poddaje się, bo fotografia
to sposób na życie, na samotność. Swój
pierwszy skrzynkowy aparat otrzymał od
chrzestnego.
– Byłem wtedy w szkole podstawowej.
Z dumą nosiłem go na ramieniu. A później, już w liceum, była pierwsza lustrzanka,
z którą praktycznie się nie rozstawałem –
opowiada Marian Wójcik i dodaje, że dziś też
stale nosi przy sobie sprzęt fotograficzny.
Jego dom to archiwum życia Bełchatowa od lat powojennych. Szafy w przedpokoju i pokoju skrywają kilkadzięsiąt segregatorów oraz teczek z dokumentami,
wycinkami z gazet, biuletynów, zdjęciami,
wywiadami i autorskimi artykułami o „historiach znanych i nieznanych”.
– To się zaczęło, gdy byłem nauczycielem. Młodzież z różnych organizacji, którymi się opiekowałem, prowadziła kroniki
pod moim kierunkiem – Marian Wójcik się-

ga pamięcią do początków swej pasji dokumentowania. Do pisania z kolei zachęciły
go Jadwiga Nadanowa i Stefania Bykowska, a wspierała ukochana żona Jadwiga,
z którą przeżył – jak sam mówi – cudowne
35 lat. - Nikt o tym nie wie, ale to wszystko
dzięki niej. To żona mnie mobilizowała, namawiała, wspierała, pomagała całe życie.
Bez niej nie byłoby ani zdjęć, ani mojego
archiwum – mówi.
Za to trzymanie ręki na pulsie Marian
Wójcik został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa. Z projektem uchwały w tej sprawie podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie
wystąpiła prezydent Mariola Czechowska.
W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Marian
Wójcik to najbardziej znany działacz społeczny Miasta Bełchatowa od ponad pół
wieku. (…) to prawdziwy kronikarz dnia
codziennego, obecny zawsze i wszędzie,
gdzie bije puls naszego miasta”. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
AJ/KZB

GOSPODARKA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Lokalni przedsiębiorcy rozmawiali ze specjalistami o „Konstytucji biznesu”. O tym, jakie zamiany wprowadziła,
jakie wynikają z tego korzyści w codziennym funkcjonowaniu miejscowych firm, mówili m.in. przedstawiciele
ministerstwa i PARP-u

Eksperci z ministerstwa o biznesie
Bezpłatne szkolenia dla właścicieli bełchatowskich firm na stałe wpisały się
w działania magistratu. Jedno z nich odbyło się 12 września w hotelu Wodnik
w Słoku. Tematem spotkania były zmiany
w zakresie prawa gospodarczego, związane z wdrażaną właśnie „Konstytucją
biznesu”. O jego organizację zabiegała
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Miasto od wielu lat prowadzi
działania zmierzające do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
i regionu – mówi prezydent Czechowska
i dodaje, że jednym z elementów tych działań jest wymiana informacji i wspieranie
naszych lokalnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju ich firm.
Bełchatów jest jednym z 66 miast
w Polsce, które wyraziły chęć współpracy z ministerstwem. Ponieważ „Konstytucja biznesu” weszła w życie niedawno
(30 kwietnia), wielu przedsiębiorców było
żywo zainteresowanych tą tematyką,
a szczególnie wszelkimi ułatwieniami
w prowadzeniu firmy.
O nowych regulacjach mówili przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczo-

Pięć ustaw ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie ich firm
ści i Technologii, Ministerstwa Finansów,
Krajowej Administracji Skarbowej oraz
specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień
Publicznych, a także pracownicy Punktu

Informacyjnego Funduszy Europejskich,
Banku Gospodarstwa Krajowego i ZUS-u.
Po części referatowej uczestnicy mieli
możliwość porozmawiać z ekspertami.
KZB

Podpisz umowę na wymianę pieca i weź dopłatę
Nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania
mogą dostać bełchatowianie, którzy wymienią stare piece na nowe. Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc w ramach
PONE. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi wydłużył termin programu, co oznacza, że inwestycja powinna być
zrealizowana do połowy listopada.
Program Ograniczania Niskiej Emisji
umożliwia likwidację kotłowni lub palenisk
węglowych oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem
może zostać objęte także podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej czy wykonanie węzła cieplnego.
Aby otrzymać dofinansowanie, nale-

Nowe piece to lepsza jakość powietrza

ży przede wszystkim wypełnić wniosek
o udzielenie dotacji i złożyć go w Wydziale
Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu przy ul. Kościuszki 1, pok. 215. Zgodnie
z regulaminem inwestycja musi zostać zrealizowana do połowy listopada 2018 roku.
Wszelkich informacji udzielą pracownicy
WRM pod nr tel. 44 733 51 44.
Na dofinansowanie wymiany starych
pieców grzewczych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
1 mln 116 tys. 458 złotych. To stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały
władze Bełchatowa.
AP
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Z ras mu przypisanych nie pasuje żadna, pierwowzoru nie znajdziemy w żadnej książce, a jednak to najpiękniejszy
zwierz na ziemi – mowa o kundelku, który z okazji Światowego Dnia Zwierzaka będzie miał swoje święto

„I love Qndelek”: schronisko otwiera drzwi
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaprasza do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt na Dzień Otwartych Drzwi pod hasłem „I love Qndelek”,
który w tym roku odbędzie się w niedzielę,
7 października, w godz. 9 - 16.
W tym szczególnym dniu Schronisko
otwiera swoje bramy dla wszystkich zwiedzających. Blisko 200 ,,qndelków” czeka
na nowe domki. Pieski małe, duże, czarne,
podpalane i oczywiście kotki będzie można adoptować za przysłowiową złotówkę.
Dzień Otwartych Drzwi to doskonała okazja, by rozważyć taką możliwość. Odwiedzający będą mogli spotkać się także ze
specjalnie zaproszonymi gośćmi, czyli groomerem, treserem, lekarzem weterynarii.
Event będzie również doskonałym sposobem poznania codziennej pracy i idei funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt.
Przygarniając jednego z podopiecznych
schroniska, adoptujący zyskuje pewność,
że pies lub kot ma pełen pakiet aktualnych
szczepień, jest również odrobaczony i odpchlony. Ponadto czworonogi wydawane
do adopcji są zaczipowane (z wpisem do
międzynarodowej bazy danych SAFE ANIMAL i CBDZOE) oraz posiadają aktualną

BTBS buduje trzeci blok
Wszystkie 39 mieszkań, w nowo
budowanym przez bełchatowski TBS bloku na os. Olsztyńskim,
ma już swoich najemców.
– Wśród przyszłych lokatorów głównie
są ludzie młodzi i rodziny z dziećmi –
mówi Szczepan Chrzęst, prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. – Zainteresowanie nowymi mieszkaniami przy Chmielowskiego
było spore. Największym powodzeniem cieszyły się lokale dwupokojowe.
Nowi lokatorzy wprowadzą się w marcu 2020 roku. Roboty ruszyły w sierpniu, wykonawca wylał już fundamenty.
AD-A
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Na nowy dom czeka czteroletni Jacuś, który ponownie chce zaufać człowiekowi
książeczkę zdrowia. Jeśli stan zdrowia oraz
wiek psa lub kota na to pozwala, zwierzęta
poddawane są zabiegowi sterylizacji.
Ustanowiony w 1931 roku na jednej
z konwencji ekologicznej we Florencji

Światowy Dzień Zwierzaka obchodzony
jest 4 października. Jego idea skupia się
wokół propagowania prozwierzęcych postaw.
PGM

Nowe skwery już cieszą mieszkańców
Mieszkańcy dwóch dużych wspólnot
mieszkaniowych, za pośrednictwem PGM
Sp. z o.o. w Bełchatowie, pozyskali dofinansowanie z powiatu bełchatowskiego
i wykonają przy swoich blokach skwerki.
Wspólnota Mieszkaniowa os. POW 5
zagospodaruje 359 mkw. wokół budynku,
w tym na 120 mkw. rabat, gdzie posadzi
sto ozdobnych krzewów i pięć drzew. Wypoczynek w zieleni umożliwi sześć ławek
przy nowej alejce żwirowej. Będą również
nowe kosze. Dofinansowanie 51 proc.
(26 493 zł) kosztów cieszy, bo można odnowić i udostępnić mieszkańcom cały teren wokół bloku.
Skwerek Wspólnoty Mieszkaniowej

os. POW 11 liczy 250 mkw., na których
będzie nowy trawnik, rabaty i ponad dwieście krzewów. Całość będzie chronić przed
zniszczeniem małe ogrodzenie. Dotacja
z budżetu powiatu bełchatowskiego na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wyniesie
ok. 53 proc. kosztów (15 000 zł).
Uzyskanie dotacji jest czasochłonne
i uciążliwe, dlatego łatwiej wspólnotom
korzystać z obsługi PGM-u. Na rok 2019
PGM złożył wnioski do starostwa dla kolejnych dwóch wspólnot.
PGM
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.–KAN. w roku
2018 realizuje już III edycję projektu ekologicznego pn.
„WODA – NATURALNE BOGACTWO ŚWIATA LUDZI,
ZWIERZĄT I ROŚLIN”

WOD.-KAN. z największą w historii
miasta dotacją na edukację ekologiczną

Projekt z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
- Kiedy w roku 2016 rozpoczęliśmy jego
realizację, wzięło w nim udział 500 uczestników, a wydatki zamykały się w skromnej
kwocie 7 tys. złotych. Dzisiaj, będąc na
finiszu III edycji, jesteśmy dumni, że nasze
działania zostały pozytywnie przyjęte
przez bełchatowian i możemy pochwalić
się niebagatelną, bo ponad dziesięciokrotnie większą, rzeszą odbiorców, przekraczającą ponad 4 tys. uczestników. Również
budżet przeznaczony na ten cel zwiększył
się znacząco, sięgając prawie 120 tys.
złotych - powiedziała Jolanta Pawlikow-

ska, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska
w spółce WOD.-KAN., odpowiedzialna za
ten projekt.
Jest to najwyższa w historii miasta dotacja na działania edukacyjne. O jej wysokości zadecydowała m.in. duża różnorodność
działań wskazanych do wykonania w roku
bieżącym oraz bardzo pozytywny odbiór
całej akcji przez mieszkańców Bełchatowa.
We wrześniu inaugurujemy kolejny rok
szkolny z naszym programem edukacyjnym, w którym zapraszamy najmłodszych
bełchatowian wraz z ich rodzicami i dziadkami na emisję filmu pokazującego piękno
świata fauny i flory.
WOD.-KAN.

Spółka MZK
z myślą
o pasażerach
Czy możliwa jest komunikacja miejska bez
biletów? Czy da się utrzymać sprawny
i efektywny transport w mieście wyłącznie
ze środków budżetowych? Okazuje się,
że tak i Bełchatów jest tego doskonałym
przykładem.
Dzięki staraniom Marioli Czechowskiej,
prezydent Bełchatowa, w lipcu 2015 roku
wprowadzona została darmowa komunikacja miejska, z której z roku na rok korzysta
coraz więcej mieszkańców. Rozwiązanie to
wpływa na zmniejszenie liczby samochodów na ulicach, a przez to nie tylko wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną
w mieście politykę antysmogową, ale także
w dużej mierze przyczynia się do sporych
oszczędności w domowych budżetach.
Ponadto od 2016 roku w okresie wakacyjnym bełchatowianie (soboty, niedziele
i święta) mają do swojej dyspozycji dodatkową bezpłatną linię, którą mogą dojechać
do pobliskiej Wawrzkowizny. Każdego roku
korzysta z niej około 2 tys. pasażerów.
By coraz więcej osób jeździło darmowymi emzetkami, Miejski Zakład Komunikacji stale monitoruje obłożenie poszczególnych linii i dostosowuje je do potrzeb
bełchatowian. Wszystko po to, by mogli
w komfortowych warunkach dojeżdżać do
szkół, zakładów pracy czy instytucji publicznych. Spółka jest otwarta na sugestie
bełchatowian dotyczące chociażby zmiany
godzin odjazdu lub wydłużenia tras poszczególnych linii.
Można śmiało powiedzieć, że bezpłatna komunikacja miejska sprawdziła
się znakomicie i staje się coraz bardziej
popularna wśród bełchatowian. W roku
2015 autobusami miejskimi przejechało
1 mln 297 tys. 304 pasażerów, w 2016
roku - 1 mln 467 tys. 777 pasażerów,
a w 2017 roku - 1 mln 593 tys. 419.
W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku
z bezpłatnej komunikacji skorzystało już
993 tys. 887 pasażerów.
AP
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Temperatura za oknem spada i dni stają się coraz krótsze, jednak mieszkańcy Bełchatowa nie muszą się tym
martwić. PEC Bełchatów już zadbał o ciepłą, przytulną atmosferę i rozpoczął dostawy ciepła systemowego do
bełchatowskich mieszkań

Tyle ciepła, ile potrzebujesz
To proste i naprawdę się opłaca!
Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapewnia
prawidłowe rozprzestrzenianie się
ciepła w pomieszczeniu, dlatego unikaj zastawiania grzejników meblami i zasłaniania
ich grubymi zasłonami.

Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłownicze
włączano jednocześnie w całym mieście
w odgórnie ustalonym terminie. Obecnie
termin rozpoczęcia ogrzewania mieszkań
zależy od zarządców budynków. Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuje
się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają
potrzebę ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas
rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach.
Administratorzy przyjmują często umowne
granice, co do wysokości spadku dziennej
i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie ogrzewania w budynkach. Automatyka pogodowa, która
funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury.
Urządzenia te analizują potrzeby budynku
w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypad-

ku nagłego ochłodzenia we wrześniu
czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem,
uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej,
np. o godz. 10 rano ogrzewanie zostanie
wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie
komfortu cieplnego w budynku przez cały
rok, ponadto znacząco wpływa na stan
techniczny budynku, a przede wszystkim
zdrowie jego mieszkańców.
Jeżeli jesteś zainteresowany korzystaniem z Ciepła Systemowego już dziś
i mieszkasz w budynku wielorodzinnym,
zgłoś tę potrzebę do Zarządcy/Administratora budynku.
Przypominamy o przestrzeganiu kilku
prostych zasad racjonalnego korzystania
z ciepła, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło.

Kontroluj temperaturę
w pomieszczeniu
Dopasuj temperaturę do swoich preferencji. Zazwyczaj możesz to robić, bo kaloryfer wyposażony jest w tzw.
termostat. Zaoszczędzisz i poczujesz się
lepiej. Różne pomieszczenia, w zależności
od przeznaczenia, potrzebują innych temperatur, aby dobrze Ci służyły. W sypialni
możesz utrzymywać niższą temperaturę,
nawet 18°C - większość z nas śpi wtedy
lepiej. W pokoju dziennym wystarczy temperatura 20-21°C, a w łazience powinna
być najwyższa - 24°C.
Wychodząc z domu, również zmniejszaj
temperaturę. Pamiętaj jednak, żeby nie
wyziębiać pomieszczeń całkowicie, ponieważ ponowne nagrzanie ścian będzie
kosztowało Cię więcej, niż utrzymanie
stałej, optymalnej temperatury przez
cały czas. Jeżeli nie chcesz cały czas myśleć o przykręcaniu i odkręcaniu tradycyjnych termostatów przygrzejnikowych,
zainwestuj w inteligentne termostaty,
gdzie łatwo zaprogramujesz oczekiwane temperatury o różnych porach dnia.

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 09

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66

Punkt Obsługi Klienta 44 733 51 16
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37
Sekretariat Wiceprezydentów Miasta
44 733 51 48, 44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
Służba BHP 44 733 51 99
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Urząd Stanu Cywilnego

44 733 52 96, 44 733 52 94

Wydział Finansowy 44 733 51 28
Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji
44 733 51 91

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 52 34

Wydział Organizacyjny 44 733 51 75
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 69

Archiwum zakładowe 44 733 51 92
Kadry 44 733 51 94
System Zarządzania Jakością 44 733 51 96
Informacja publiczna 44 733 51 95
Wydział Oświaty 44 733 51 71
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 01, 44 733 51 62

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31
Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 46
Działalność gospodarcza 44 733 51 60,
44 733 51 89
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Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie pomieszczenia dobrze wpływa na samopoczucie
oraz zapobiega powstawaniu zawilgoceń
i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery,
zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powietrze. Nie zapomnij też po 10–15
minutach zamknąć okien, aby uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.
Unikaj suszenia odzieży na grzejnikach
Czy zdarza Ci się suszyć ubrania
na kaloryferze? Zrezygnuj z tego, szczególne, jeżeli rozliczasz się z podzielnika
umieszczonego na grzejniku. Susząc odzież
na kaloryferze, zwiększasz wskazania podzielnika o 10%, przez co narażasz się na
większe rachunki.
Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych
Oszczędzaj nie tylko w swoim
mieszkaniu. Zwróć uwagę, czy w częściach
wspólnych budynku drzwi i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności na klatce
schodowej, w suszarniach i piwnicach
powodują uciekanie ciepła z budynku oraz
zwiększają jego pobór. Warto zainteresować się pomieszczeniami wspólnymi, ponieważ za ich ogrzanie płacą wszyscy lokatorzy. Dlatego PEC radzi: Zamykaj drzwi,
zatrzymaj ciepło dla siebie.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,
44 733 51 89

Wydział Skarbu Miasta
44 733 52 62

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 04
Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03
Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05
Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

Spółka PEC pozytywnie przeszła proces certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa i już wkrótce otrzyma Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego bełchatowskiego systemu ciepłowniczego

Jakość ciepła systemowego
w Bełchatowie potwierdzona

Uroczyste przekazanie certyfikatów dla
wybranych budynków ogrzewanych ciepłem systemowym nastąpi 5 października
br. podczas konferencji "Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa", która odbędzie się
w Miejskim Centrum Kultury. Wręczenie
certyfikatów poprzedzą prelekcje na temat
jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja oferowanego przez PEC w Bełchatowie
ciepła systemowego w kontekście walki ze
smogiem.
Certyfikat redukcji emisji w przejrzysty
sposób określa wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko

w porównaniu do indywidualnego ogrzewania węglowego. Odbiorcy ciepła z bełchatowskiego systemu ciepłowniczego
mogą być pewni, że żyją w budynkach,
które nie emitują szkodliwych substancji
do ich bezpośredniego otoczenia, dzięki
czemu mieszkańcy Bełchatowa mogą oddychać czystym powietrzem.

Rewidenci 44 733 52 65
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 26
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Uzależnienia 44 733 52 70
Wspieranie inicjatyw społecznych

44 733 52 49

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52
Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska 44 733 51 80
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71

* Niska emisja to wszelkie spaliny przedostające się do
powietrza na niskiej wysokości. Przyjęło się, że termin
ten dotyczy wszelkich kominów o wysokości poniżej
40 m, jednak większość spalin odpowiedzialnych za niską emisję uwalniana jest na wysokości do 20 m.

44 733 52 64

Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 44 733 52 55
Zespół Obsługi Prawnej 44 733 51 54
Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych 44 733 51 23
Audytor Wewnętrzny 44 733 51 39
Zespół ds. Zamówień Publicznych 44 733 52 39
Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji 44 733 51 42
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KULTURA
Najpierw filmowy seans, a później warsztaty rozwoju osobistego z psychologiem – to propozycja dla wszystkich
pań na jedną z październikowych sobót

Kobiety ponownie będą rządzić w Miejskim
Centrum Kultury. A to za sprawą „Soboty
na szpilkach”, która wraca po wakacyjnej
przerwie. Pierwsze w tym sezonie spotkanie dla pań już 13 października. Wiek nie
gra roli, każda kobieta jest mile widziana.
O nudzie nie ma mowy. Najpierw zaplanowany jest seans w kinie Kultura. Projekcja rozpocznie się o godz. 15:30. Na dużym ekranie bełchatowianki obejrzą „Księgarnię z marzeniami”. Film opowiada historię Florence Green, która otwiera sklep
z książkami. Nie wszystkim jednak przypada do gustu literatura, jaką sprzedaje
w swojej księgarni. Dlatego niektórzy próbują się jej pozbyć z miasta.
Dwie godziny później, czyli o 17:30,
panie spotkają się z psycholog Marią Ziętkowską. Specjalistka poprowadzi warsztaty
rozwoju osobistego „Jak oswoić swoje
lęki”. Odpowie także na kilka ważnych pytań, m.in. dlaczego lęk nas obezwładnia
i totalnie paraliżuje, jak można go wykorzy-

Fot. MCK

MCK zaprasza na kobiecą sobotę

„Sobota na szpilkach” to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu
stać na własną korzyść.
Ilość miejsc na sobotnie spotkanie na
szpilkach jest ograniczona. Dlatego już
dziś warto zarezerwować sobie czas. Bilety

w cenie 10 zł na sens i 15 zł na warsztaty
można kupić w kasie kina Kultura lub internetowo na: https://bilety.mckbelchatow.pl.
AD-A

Wystawę „Energia jesieni” można oglądać do połowy października w galerii Gigantów Mocy „Na Piętrze”. Jej tytuł nie jest przypadkowy, bo bohaterami fotografii są bełchatowscy seniorzy. Mowa o kilkunastu członkach Klubu Emerytów
i Rencistów Elektrowni Bełchatów oraz zaprzyjaźnionym z nimi Marianem Wójcikiem. To właśnie oni zdecydowali się wziąć udział w sesji zdjęciowej na potrzeby
ósmych Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych „Energia Bełchatów
2018”. Autorami zdjęć są fotograficy m.in. ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski,
a każdy z nich na swój sposób starał się ukazać piękno i energię seniorów.
– Z modelami pracowało się rewelacyjnie. Przez całą sesję byli pełni radości,
entuzjazmu i wigoru. I to właśnie tę energię staraliśmy się pokazać na zdjęciach
– mówi Andrzej Juchniewicz, prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. To właśnie BTF od lat organizuje wspomniane warsztaty „Energia”. Każdego
roku stowarzyszenie zaprasza fotografów z różnych części Polski i Europy. A efekty ich spotkania może obejrzeć każdy. Wieńczy je bowiem powarsztatowa wystawa. W tym roku obok głównej ekspozycji – prezentującej przekrój kilkudniowych
zajęć, powstała jeszcze jedna – „Energia jesieni”.
– Wystawą, którą tworzy ponad trzydzieści fotografii, chcieliśmy podziękować seniorom za poświęcony czas. Na zdjęciach wyszli rewelacyjnie. Dlatego
uznaliśmy, że warto pokazać fotografie szerszej publiczności – dodaje prezes BTF.
AD-A
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Fot. BTF

Wystawa zdjęć z seniorami w roli głównej

Na wystawie można obejrzeć ponad 30 zdjęć

SPORT

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Przed nami 22. odsłona największego biegu w kalendarzu sportowym Bełchatowa. Trwają zapisy na 15 kilometrów,
na piątkę jest już komplet biegaczy

Zapisz się na Bełchatowską Piętnastkę
Lista biegu rekreacyjnego, towarzyszącego
Piętnastce, została zamknięta. 5 km zdecydowało się pokonać 120 biegaczy. Trwają
zapisy na bieg główny. Chęć rywalizacji na
dystansie 15 km zgłosiło ponad 300 osób.
Każdy, kto chce spróbować swoich sił na
flagowej bełchatowskiej imprezie, może
zapisać się do 29 października lub do wyczerpania ustalonego przez organizatorów
limitu, który w tym roku wynosi 1250 osób.
Zawodnicy na linii startu zameldują
się 4 listopada i będą mieć do pokonania
3 pętle o łącznej długości 15 km. Bieg po
raz kolejny prowadzić będzie ulicami miasta, m.in. Dąbrowskiego, Czyżewskiego,
Sienkiewicza, Staszica, Okrzei. Start i meta
zlokalizowane będą przy hali Energia, gdzie
mieścić się będzie Biuro Zawodów. Biegowi głównemu towarzyszyć będzie tzw.
bieg rekreacyjny na dystansie 5 km. Obie
trasy mają atest Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
Przy uiszczaniu opłaty startowej istotny jest termin zapisu. Do końca września
opłata za start na trasie głównej wynosi 45
zł, następnie do 21 października będzie to
55 zł, a później, tzn. do końca miesiąca 65 zł. Za start w biegu rekreacyjnym chętni
muszą zapłacić 10 zł. Biegacze startujący
w kategorii K-60, M-60 i powyżej są zwol-

Piętnastka to ostatni bieg Bełchatowskiej Triady
nieni z uiszczania wpisowego.
Z roku na rok rośnie liczba startujących
w Bełchatowie biegaczy, w 2017 roku
było ich ponad 1200. Kibice dopingowali
nie tylko bełchatowian, ale także biegaczy
z całej Polski i kilku krajów europejskich –
Ukrainy i Austrii oraz śmiałków z naszych
miast partnerskich: węgierskiego Csongra-

du i czeskich Pardubic.
Na trasie mają być obecni pacemakerzy, którzy, podobnie jak w roku ubiegłym,
będą utrzymywać stałe tempo dostosowane do określonego czasu. Dzięki
takiemu rozwiązaniu uczestnicy Bełchatowskiej Piętnastki będą mieli możliwości
osiągnięcia rekordów życiowych.
AP

Budowa zaplecza sportowego przy Staszica coraz bliżej
Miasto planuje wybudować nowoczesny
obiekt sportowy z szatniami i zapleczem
przy ul. Staszica. W planach jest także
półboisko do treningu bramkarzy, plac do
gry w siatkonogę i parking zarówno dla
autobusów, jak i samochodów. Wszystko
miałoby stanąć pomiędzy boiskami treningowymi w miejscu, gdzie często rozstawia
się cyrk.
Zanim miasto ruszy z budową, potrzebny jest m.in. plan zagospodarowania przestrzennego dla tej okolicy. Miejscy radni
podczas sierpniowej sesji zdecydowali, że

magistrat zajmie się jego opracowaniem.
Przygotowanie planu, a także wszystkie
procedury z tym związane potrwają kilkanaście miesięcy.
Budowa zaplecza sportowego przy
Staszica miałaby ruszyć w przyszłym roku,
ale Miejskie Centrum Sportu już teraz ma
opracowaną koncepcje i wstępny projekt
budynku. – Chcemy, aby młodzi piłkarze
i dzieci trenowali w dobrych i komfortowych warunkach. Stąd pomysł, aby doposażyć te boiska w nowoczesny budynek,
który zaspokoi potrzeby młodych adeptów

piłki nożnej – mówi Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa.
Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu zaznacza, że wstępny projekt budynku, jaki przygotowano, jest przemyślany: - Zanim przygotowaliśmy koncepcję obiektu, sprawdziliśmy kilkanaście
tego typu budynków w różnych częściach
Polski. Wyciągnęliśmy z nich najlepsze rozwiązania, a kolejne zmodyfikowaliśmy pod
nasze potrzeby. Wszystko po to, aby budynek był praktyczny i spełniał oczekiwania
sportowców oraz trenerów.
AD-A
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Przed nami dwa dni wypełnione siatkówką na najwyższym poziomie. Po raz ósmy w Bełchatowie spotkają się
kibice mistrzów Polski, by świętować, rozmawiać, zdobyć autografy czy zrobić zdjęcia z Mistrzami Polski

Siatkarski Weekend Mocy ze Skrą
W dniach 29-30 września odbędzie się
kolejna, ósma już, edycja ogólnopolskiego
zlotu kibiców 9-krotnych mistrzów Polski.
Dla fanów PGE Skry to prawdziwe
święto, które na stałe wpisało się już w tradycję Bełchatowa. Klub jak co roku przygotował dla swoich fanów wiele niespodzianek.
Tradycyjnie już podczas zlotu rozegrane zostanie spotkanie towarzyskie z MKS Będzin,
które siatkarze Skry traktują jako ważny element przygotowań do nowego sezonu PLS.
Będzie to także świetna zabawa dla kibiców
i niepowtarzalna okazja do tego, żeby wyjść
na parkiet i zagrać razem z mistrzami – podczas zaplanowanego dodatkowego seta do
zawodników dołączą bowiem kibice, czyli
główni bohaterowie zlotu. Początek meczu
o godz. 16 w sobotę, 29 września.
Zlot ma być świętem całych rodzin.
Przy hali Energia odbędzie się festiwal
rodzinny, podczas którego czekać będzie
moc atrakcji, m.in. kiermasz gadżetów PGE
Skry Bełchatów, strefa Przedszkoliada, minifestiwal kolorów, pokaz sportowych aut,
siatkarskie show z konkursami i zabawami

Kibice z całej Polski będą po raz ósmy świętować z mistrzami
dla dzieci i młodzieży. Będzie też minifestiwal baniek mydlanych, bieg krasnali PGE
Skry Bełchatów oraz strefa e-sport. Kibice
będą mogli się też podpisać na specjalnej,
gigantycznej meczowej koszulce-gigant,
która będzie wielką pamiątką zlotu.
Siatkarski Weekend Mocy, markowy

produkt Miasta Bełchatowa, wpisał się na
stałe do kalendarza sportowych wydarzeń
w mieście. Jego zorganizowanie jest częścią umowy promocyjnej, jaką samorząd
zawarł z KPS Skrą Bełchatów.
AP

Meczem o Superpuchar Polski zainaugurowano nowy sezon rozgrywek w futsalu. Po grudniowym starciu Polski z Gruzją PZPN nie miał wątpliwości, że wybór hali Energia na miejsce tak ważnych rozgrywek jest jak najbardziej słuszny.
Na boisku spotkały się dwie najlepsze drużyny w kraju: Rekord Bielsko-Biała (mistrz Polski i 32. drużyna w Europie) oraz MOKS Słoneczny Stok
Białystok (finalista Pucharu Polski). Obie drużyny rywalizowały już ze sobą
w finale Halowego Pucharu Polski. Wówczas biało-zieloni pokonali MOKS
Słoneczny Stok Białystok 7:1. W Bełchatowie białostoczanie też musieli
uznać wyższość przeciwnika. Dobra forma zawodników Rekordu przełożyła się na wysoką wygraną meczu - 10:4. Zdobyte rok wcześniej w meczu
z Clearex Chorzów (5:0) trofeum pozostanie zatem w Bielsku-Białej. To już
trzecie w historii rozgrywek zwycięstwo tego zespołu.
Halówka cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. Widać to było na trybunach bełchatowskiej Energii. Przypomnijmy, że futsal w pierwotnym zamyśle był dziecięcą i młodzieżową odmianą futbolu. Początki piłki halowej (jako dyscypliny sportowej) w Polsce sięgają roku 1989. Wtedy to rozegrano pierwsze
mistrzostwa Polski.
KZB
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Fot. MCS Bełchatów

Futsalowy Superpuchar w hali Energia

„Rekordowy” Superpuchar

HISTORIA
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Miasto, jakiego nie pamiętamy

Fot. Muzeum Regionalne

Synagoga obok kościołów ewangelickiego i katolickiego, polskie domostwa
w sąsiedztwie żydowskich i niemieckich kamienic – takiego Bełchatowa
już nie ma, ale przed wojną wielokulturowość nikogo nie dziwiła

Przedwojenny Bełchatów był miejscem wielu kultur. Trzy odmienne wyznania budowały niepowtarzalny klimat miasta
Tuż przed wojną w Bełchatowie mieszkało 51 proc. Polaków, 41proc. Żydów
i 8 proc. Niemców. Nowy i Stary Rynek,
ulice Kościuszki, Pabianicka i Ewangelicka
– to tu życie toczyło się najintensywniej.
Naprzeciwko synagogi (ul. Ewangelicka)
znajdował się budynek zarządu gminy, na
jego tyłach - mykwa (łaźnia), nieopodal cheder (szkoła), a nieco dalej - kościół protestanci i fara z drugiej strony rynku.
Żydzi i Niemcy najchętniej osiedlali się
w rejonie Starego Rynku. Choć na pierwszy
rzut oka budynki żydowskie niczym się nie
różniły od polskich, to wytrawny obserwator zauważyłby, np. sznury między dachami i mezuzy przy futrynach drzwi. „Mieszkaliśmy przy Starym Rynku nr 2 (…) dziadek
z żoną, dziećmi, wnukami i wynajmującymi
(…) Każda z tych wynajmujących rodzin
w hoif (podwórko) miała własny pokój z niskimi oknami” – pisze Szaja Fajwisz w swej
książce „My Story”.
Miejski krajobraz współtworzyły m.in.
masarnie Merwitza i Wittycha, sklepy: Re-

inholda, Josefa Gruszki, Herszla Plawnera
(róg Pabianickiej), fabryki tkackie, w tym
Lejzora Warszawskiego, Szai Szragi Fajwisza czy Frajtaga. Wszyscy korzystali z usług
szewca Beckera, krawca Rajcha i zamawiali
pomniki u Rajchów.
Polacy, Żydzi i Niemcy każdego dnia
widywali się więc w sklepach, na targu, na
ulicach. Kontakty między nimi były jednak
ograniczone. Nie spotykali się towarzysko,
nawet dzieci nie bawiły się razem. Mimo
to dobrze się tu żyło wszystkim nacjom.
„(…) Prowadzili spokojne, uporządkowane życie. Były czasami mniej lub bardziej
jawne przebłyski antysemityzmu (…), ale
ogólnie, żyło się spokojne” – pisze Fajwisz.
Przyszedł jednak tragiczny wrzesień 1939
r., a później jeszcze tragiczniejszy sierpień
1942 r., kiedy to blisko 5 tys. Żydów na zawsze opuściło miasto. Od tego momentu
już nic nie było tu takie samo.
Holokaust przeżyli nieliczni. Z braci
Bełchatowskich z Pabianickiej 24 uratowali się Hillel i Mendel, Izrael zginął

w Chełmnie. Mosze Rosental do końca
życia poszukiwał swego brata bliźniaka.
Niestety, Ejzika zamordowano. Wojnę
przeżyli ich kuzyni Menchen Szmulewicz
i Kelman Pura. Wśród ocalałych znaleźli
się m.in. Szaja Fajwisz, Chiel Marczak, Mojżesz Kaufman, bracia Berek. Żaden z nich
do Bełchatowa na stałe jednak nie wrócił.
„Nasz dom i zbudowania w podwórku ocalały, jednak podobnie jak niebo i promienie
słońca wyglądały teraz zupełnie nierealnie” – wspomina Szaja Fajwisz.
O tamtych czasach, ludziach i miejscach „zamrożonych” w przeszłości rozmawiali uczestnicy konferencji „Przedwojenny Bełchatów – miasto trzech kultur”.
Zorganizowali ją Ewa Pirucka-Paul i Andrzej Selerowicz, autorzy książki pt. „Żydzi
z Bełchatowa i okolic”. Cel spotkania był jeden: uchronić od zapomnienia to, co przez
lata wypierano z masowej pamięci.
KZB
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