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Bełchatowscy górnicy świętowali Barbórkę. 4 grudnia, w dniu św. Barbary przeszli w pochodzie. Najbardziej zasłużeni dla polskiego
górnictwa odebrali odznaczenia i medale

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Orszak Trzech Króli

Wystawa mozaiki

Kordek zaśpiewa w bibliotece

VII Orszak Trzech
Króli wyruszy 6 stycznia z parafii na os.
Dolnośląskim zaraz
po mszy rozpoczynającej się o 11.30.
Przejdzie
Lipową,
Pileckiego i Kościuszki, a zakończy się w ogrodach parafii farnej.
Hasłem przewodnim będą słowa Jana Pawła
II: „Odnowi oblicze ziemi”.

Pracownia
mozaiki działająca przy
Miejskim Centrum
Kultury prezentuje
kompozycje wykonane przez ostatnie
trzy lata. Na wystawie znalazły się prace
z mozaiki ceramicznej, szklanej i syntetycznej. Wystawę można oglądać w Galerii MCK
do końca grudnia.

Dariusz
Kordek
wystąpi w koncercie karnawałowym
„Bardziej żartem niż
serio” 12 stycznia
o godz. 18.00. Aktor
teatralny, prezenter
telewizyjny, piosenkarz będzie gościem bełchatowskiej biblioteki głównej. Wstęp na to wydarzenie jest
bezpłatny.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy
Grudniowy, przedświąteczny okres jest dla większości z nas wyjątkowy. Skupia uwagę
na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, nadzieja i wiara. To także czas spotkań,
rozmów, dzielenia się i obdarowywania. Wszystko to leży u podstaw bardzo ważnego
dla mnie wydarzenia, jakim jest Miejska Wigilia. Nie każdy ma rodzinny dom, nie każdy
w ogóle ma dom, są wśród nas osoby samotne i takie, które gorzej radzą sobie
w życiu. Cieszę się, że będą mogły podzielić się opłatkiem i zasiaść przy wspólnym stole.
Ale na Miejską Wigilię zapraszam wszystkich bełchatowian, bo to już świąteczna tradycja
Bełchatowa i okazja do integracji.
Już dziś życzę Państwu wspaniałych, pełnych radości i pomyślności świąt Bożego Narodzenia, obfitujących
w spotkania w gronie najbliższych osób. Niech ten świąteczny czas będzie źródłem wielu niezapomnianych chwil,
wypełnionych szczęściem i życzliwością, a nadchodzący 2019 rok przyniesie dużo uśmiechu, miłości i sukcesów.

Inwestujemy w mieszkańca, czyli projekt budżetu na 2019
176 mln złotych na inwestycje oraz oświatę i sprawy społeczne przewiduje prezydencki projekt budżetu miasta. Jak mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, jest on optymalny. - Zaproponowany
przeze mnie projekt łączy w sposób racjonalny liczne potrzeby mieszkańców z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta.
Po stronie dochodów zapisano pond
247 mln zł, wydatki zaś wynoszą ponad
250 mln zł. Największe nakłady przeznaczone zostały na transport i łączność (z czego
prawie 5,4 mln zł na budowę dróg i parkingów), gospodarkę komunalną (ok. 7 mln zł)
i gospodarkę mieszkaniową (ponad 4 mln zł).
Zaproponowany budżet jest mocno
inwestycyjny. Zapisanych w nim zostało
35 zadań, na które miasto planuje wydać
30 mln zł. Ponadto uwzględnione zostały
dotacje majątkowe na rozbudowę ul. Piłsudskiego (od ul. Pogodnej do granic miasta), obwodnicę wschodnią oraz wymianę
pieców.
W 2019 roku przy udziale środków
unijnych finansowane będą cztery projekty
o łącznej wartości prawie 42 mln złotych.
Mowa tutaj o zakupie autobusów nisko-

O projekcie budżetu radni będą rozmawiać na grudniowej sesji
emisyjnych dla MZK, rewitalizacji zdegradowanego obszaru Bełchatowa, rewitalizacji zieleni miejskiej oraz termomodernizacji Odry.
W przyszłym roku wybudowany zostanie długo oczekiwany przez mieszkańców dworzec autobusowy (6,5 mln zł), za
1,5 mln zł zrealizowane zostaną także trzy
zwycięskie projekty budżetu obywatel-

skiego. Ważne miejsce w projekcie zajmują
oświata oraz sprawy społeczne, na które
zabezpieczone zostało 146 mln złotych.
Na remonty chodników, ulic i dróg,
nowe nakładki emulsyjno-grysowe czy
utwardzanie dróg gruntowych na nowo
powstających osiedlach w projekcie zabezpieczonych zostało 3,5 mln zł.
AP
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Chcę być bliżej mieszkańców
Prezydent Mariola Czechowska złożyła ślubowanie na sesji 19 listopada
Mariola Czechowska zdobyła mandat zaufania bełchatowian i kolejne pięć lat zajmować będzie fotel prezydenta miasta.
Jak mówi, wygrana w wyborach pozwoli
jej dokończyć już rozpoczęte inwestycje i
systematycznie realizować zadania, które
zapowiadała podczas kampanii wyborczej.
- 4 listopada otrzymałam od mieszkańców najważniejsze dla mnie absolutorium
– mówi Mariola Czechowska. - Dziękuję za
wszystkie oddane głosy i okazane mi zaufanie. Dzięki opiniom, jakie otrzymałam
od mieszkańców podczas kampanii, wiem,
że kierunek rozwoju miasta, zapoczątkowany w poprzedniej kadencji, spotkał się
z akceptacją.
Prezydent dodaje, że uwagi krytyczne
dotyczyły wyłącznie personaliów oraz obsady kadrowej i że w tej kwestii nastąpią
zmiany.
Przypomnijmy, że Mariola Czechowska
wygrała drugą turę wyborów na prezydenta Bełchatowa, startując z własnego komitetu wyborczego. Urzędująca prezydent
zdobyła 9 tys. 855 (51,8 proc.) głosów, na
Dariusza Matyśkiewicza, kandydata PLUS-a, zagłosowało 9 tys. 169 bełchatowian
(48,2 proc.).
Ślubowanie prezydent i nowych rad-
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nych miejskich, którzy objęli swoje funkcje
na pięć lat, odbyło się 19 listopada.
- Mam nadzieję, że jeśli chodzi o kwestie merytoryczne to będzie to łatwiejsze
pięć lat niż ostatnie cztery, z tego względu,
że mam wieksze doświadczenie i wiedzę
w tym zakresie – mówi prezydent.
Mariola Czechowska podkreśla, że
chce być prezydentem bliżej mieszkańca
i ta polityka wspierająca rodzinę, seniorów,
ale też najbardziej potrzebujących mieszkanców miasta będzie kontynuowana. Deklaruje także, że zrobi wszystko, aby koszty
utrzymania i opłaty za usługi komunalne
były jak najniższe. Bełchatów jest w tej
chwili w dziesiątce polskich miast, w których żyje się najtaniej.
Na inauguracyjnej sesji prezydenrt mówiła również o woli współpracy z wszystkimi radnymi.
– Mam deklaracje ze wszystkich klubów o chęci współpracy i myślę, że uda
nam się w tej kadencji dojść do porozumienia – mówi Mariola Czechowska. - Chcialabym też realizować punkty programów,
jakie przedstawiali kandydaci ubiegający
się o fotel prezydenta. Wiem, że będą one
służyć mieszkańcom.
Prezydent podkreślała, że ważną dla

niej inwestycją, choć nie wpisaną do projektu budżetu na rok 2019, jest zaplecze
sportowe przy boiskach treningowych.
– Jest ono potrzebne naszej młodzieży –
mówi prezydent. – To wszystko, o czym
mówiłam w swoim programie wyborczym,
będziemy systematycznie wprowadzać do
budżetu i realizować.
Al

Kilka słów o prezydencie
Mariola Czechowska jest rodowitą
bełchatowianką. Ukończyła wyższe
studia magisterskie z zakresu matematyki na wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu
Łódzkiego, studia podyplomowe Technologie Informacyjne PŁ oraz studia
podyplomowe z zakresu zarządzania
oświatą i przedsiębiorczości
w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk
o Zdrowiu. Przez 15 lat pracowała jako
nauczycielka matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także jako dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół w Bełchatowie.
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Komisje Rady Miejskiej
Rewizyjna

Paweł Koszek (Plus) - przewodniczący
Maria Motylska (PiS)
Michał Wyczachowski (PiS)
Włodzimierz Kuliński (Koalicja Obywatelska)

Skarg, Wniosków i Petycji

Sławomir Załęczny (Plus) - przewodniczący
Dariusz Lewandowski (PiS)
Krzysztof Wara (Plus)
Arkadiusz Rożniatowski (Koalicja Obywatelska)
Mirosław Mielus (Ziemia Bełchatowska)

Budżetu i Skarbu Miasta

W grudniu miejscy radni będą obradować na kolejnej - piątej już
sesji. Od 19 listopada, kiedy odbyła się sesja inauguracyjna, przyjęli kilka uchwał i wybrali składy komisji

Nowa Rada Miejska
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” - to słowa przysięgi, którą
podczas pierwszej, uroczystej sesji Rady Miejskiej VIII kadencji złożyli nowi
radni. Obok rajców wybranych bezpośrednio w wyborach 21 października,
w radzie zasiadają także Ireneusz Kępa (w miejsce prezydent Marioli
Czechowskiej) oraz Małgorzata Pagieła (zamiast wiceprezydenta Łukasza
Politańskiego). Nadzorować prace Rady Miejskiej będzie wybrany na przewodniczącego Piotr Wysocki (PiS), natomiast wiceprzewodniczącymi zostali
Grzegorz Muskała (Plus) i Ewa Skorupa (PiS).
Jednym z pierwszych działań radnych każdej kadencji jest powołanie
komisji stałych oraz ustalenie ich składu. Do ich zadań należą m.in. rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie sprawozdań i informacji przedstawianych przez prezydenta miasta, analiza działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta, opiniowanie spraw skierowanych
pod obrady komisji czy występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. Po raz
pierwszy powołana została komisja skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać będzie skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych
jednostek organizacyjnych. Każdej z siedmiu miejskich komisji przewodniczyć będzie przedstawiciel PiS lub Plus.
Nowelizacja ustawy o samorządzie wprowadziła kilka zmian w działalności rady. Przede wszystkim wydłużona została kadencja organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat. Oznacza to, że nowo wybrani radni funkcję tę pełnić będą do 2023 roku. Nowością w tej kadencji
jest także sposób przeprowadzania głosowań – radni mają do dyspozycji
tablety, a imienne wyniki będą udostępniane w internecie. Nowelizacja przyznała także radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Oznacza to, że mają oni prawo do uzyskiwania informacji
i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych,
w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
AP

Michał Wyczachowski (PiS) - przewodniczący
Dariusz Matyśkiewicz (Plus)
Piotr Wysocki (PiS)
Ewa Skorupa (PiS)
Grzegorz Gryczka (Ziemia Bełchatowska)
Ireneusz Kępa (KWW Marioli Czechowskiej)
Włodzimierz Kuliński (Koalicja Obywatelska)

Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Wata (Plus) - przewodniczący
Marcin Rzepecki (Koalicja Obywatelska)
Dariusz Lewandowski (PiS)
Mateusz Broncel (PiS)
Łukasz Cieślak (PiS)
Grzegorz Gryczka (Ziemia Bełchatowska)

Oświaty, Kultury i Sportu

Dariusz Matyśkiewicz (Plus) - przewodniczący
Łukasz Cieślak (PiS)
Ewa Skorupa (PiS)
Grzegorz Muskała (Plus)
Grzegorz Siedlecki (Koalicja Obywatelska)
Ireneusz Kępa (KWW Marioli Czechowskiej)
Mirosław Mielus (Ziemia Bełchatowska)

Prawa i Porządku Publicznego

Sebastian Brózda (PiS) - przewodniczący
Marcin Rzepecki (Koalicja Obywatelska)
Paweł Koszek (Plus)
Monika Selerowicz (Ziemia Bełchatowska)
Maria Motylska (PiS)
Karol Kowalski (PiS)
Arkadiusz Rożniantowski (Koalicja Obywatelska)

Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Karol Kowalski (PiS) - przewodniczący
Grzegorz Siedlecki (Koalicja Obywatelska)
Mateusz Broncel (PiS)
Sebastian Brózda (PiS)
Grzegorz Muskała (Plus)
Monika Selerowicz (Ziemia Bełchatowska)
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Marszałek Józef Piłsudski był jednym z bohaterów bełchatowskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niep
zowanej, patriotycznej, części parku na Placu Wolności na granitowym cokole stoi wykuta w brązie, wspartego o szablę, p
Choć rzeźba mierzy 2,2 metra, wygląda jakby była naturalnej wielkości. Jej autorami są artyści z węgierskiego miasta partne

Powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego do mias

W uroczystościach 11 listopada wzięły udział tłumy bełchatowian

Posąg odsłonili Honorowy Obywatel Bełchatowa Tomas

Obchody Święta Niepodległości były doskonałą, żywą lekcją historii dla najmłodszych
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Na Placu Wolności tłumnie zgromadzili
się bełchatowianie, którzy wcześniej przemaszerowali ulicami miasta w biało-czerwonym pochodzie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Honorowy Obywatel
Miasta Bełchatowa Tomasz Trawiński oraz
Zasłużony dla Miasta Bełchatowa Marian
Wójcik. - Dzisiejsza uroczystość to symboliczny powrót Marszałka Józefa Piłsudskiego do naszego miasta. Niech ta postać tu,

www.
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kę niepodległości. Od 11 listopada w zrewitaliablę, postać Marszałka w galowym mundurze.
partnerskiego Csongrád

miasta
W XVI Bełchatowskim Biegu Niepodległości wystartowało ok. 400 uczestników. Trasa
prowadziła przez parkowe alejki za muzeum. Do wyboru były trzy dystanse. Zawodnik,
który przekroczył metę jako setny, otrzymał nagrodę specjalną, a przechodni Krzyż Niepodległości trafił w tym roku do SP nr 12.

Śpiewanie hymnu o symbolicznej godz. 11:11, układanie flagi i biało-czerwone balony
puszczone pod niebo - tak 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcili
najmłodsi bełchatowianie. W ogólnopolską akcję Rekord dla Niepodległej włączyła się
większość bełchatowskich szkół i przedszkoli.

a Tomasz Trawiński i Zasłużony dla Miasta Marian Wójcik
na Placu Wolności, pozwoli nam i kolejnym
pokoleniom nigdy nie zapomnieć o tym,
jak dla teraźniejszości i przyszłości ważna jest przeszłość – powiedziała Mariola
Czechowska, prezydent miasta.
Fundusze na posąg zbierał Społeczny
Komitet Budowy Posągu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Wśród wydarzeń promujących inicjatywę budowy posągu był m.in.
majowy Piknik z Marszałkiem.
KZB

Do połowy stycznia w Muzeum Regionalnym oglądać można wystawę „Polskie drogi do
niepodległości”. Znajdziemy tu stare zdjęcia, dokumenty, numizmaty, medale, pamiątki
i broń - wszystko, co z walką o wolność się kojarzy. Przekonamy się, że do niepodległości
prowadziło wiele długich i wyboistych dróg.
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Najmłodsi bełchatowianie zyskali kolejne kolorowe miejsce do zabawy.
„Aktywnie i wesoło” to jeden ze zwycięskich projektów piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Osiedlowy lasek też jest już gotowy

Obywatelski Bełchatów

„ Aktywnie i wesoło" to kolejny plac zabaw wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego
Bełchatowskie maluchy na nudę nie mogą
narzekać. W mieście jest blisko 40 placów
zabaw, które wyposażone są w urządzenia
renomowanych firm oraz posiadają atesty
i certyfikaty bezpieczeństwa. Te najnowsze kompleksy dodatkowo wyposażone są
w nawierzchnię syntetyczną.
Część z bełchatowskich placów zabaw
powstała w ramach budżetu obywatelskiego, np. w 2017 roku do dyspozycji dzieci oddane zostały trzy: „Mały alpinista", „ Biedronkowo" i „Wyspa piratów"t. Teraz najmłodsi
bełchatowianie zyskali kolejne bezpieczne
i kolorowe miejsce do zabawy. „Aktywnie
i wesoło” to plac zabaw, który powstał w rejonie bl. 315 na os. Dolnośląskim.
Wolny czas na świeżym powietrzu
spędzać tam mogą zarówno dzieci młodsze, jak i starsze. Na placu z poliuretanową
nawierzchnią wydzielone zostały bowiem
dwie strefy. Najmłodsi mają do swojej
dyspozycji m.in. huśtawkę, karuzelę, zjeżdżalnię i piaskownicę, natomiast starszych
z pewnością ucieszą elementy sprawnościowe. Całości dopełniają ławki i kosze na
odpady. Realizacja tego projektu koszto-
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Stary lasek w nowej odsłonie
wała blisko 400 tys. złotych.
Place zabaw to nie jedyne miejsca,
w których bełchatowianie mogą aktywnie
spędzać czas. Za niemal 300 tys. złotych teren za blokami 219 i 220 został uporządkowany i powstał tam osiedlowy lasek. Chore
drzewa usunięto, nasadzono nowe drzewa
niskokoronne i krzewy. Dodatkowo wybudowano alejki spacerowe, które wyłożone
zostały kostką brukową. Mieszkańcy mogą
odpocząć na nowych ławkach, z myślą
o rowerzystach zamontowano stojaki. Pojawiło się także dziesięć urządzeń do ćwiczeń pod chmurką.
AP

Od 1 stycznia 2019 roku czekają
nas zmiany w opłatach za odbiór
odpadów komunalnych

Nowe stawki
za odpady

Od 2013 roku opłaty za wywóz odpadów
w naszym mieście utrzymywały się na stałym poziomie. Obecnie wysokość stawek
zamyka się w kwotach: 7 zł za odpady segregowane i 12 zł za odpady, które nie są
zbierane w sposób selektywny. Wysokość
opłaty zależy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Pod uwagę bierze się
również sposób zbiórki odpadów.
W związku z kosztami, jakie w 2019
roku poniesie miasto na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, od
1 stycznia stawki wzrosną: jeśli segregujemy odpady zapłacimy 8,5 zł od osoby,
a jeśli tego nie robimy - 17 zł od osoby.
Jedną z przyczyn podwyżki stawek
jest m.in. wzrost opłaty środowiskowej za
składowanie odpadów. Warto zauważyć,
że wzrost cen w tym zakresie odnotowuje
wiele miast, niektóre – jak np. Łódź – niemal dwukrotny (13 zł za zbiórkę selektywną i 22 zł za nieselektywną). Z kolei piotrkowianie za odbiór odpadów miesięcznie
zapłacą odpowiednio 11 i 20 zł na osobę,
częstochowianie – 12 i 20 zł.
Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to iloczyn
średniej ilości odpadów powstających
na tych nieruchomościach wyrażonej
w liczbie pojemników oraz stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności. Od
1 stycznia 2019 roku w Bełchatowie obowiązywać będą opłaty w wysokości: 91 zł
– zbiórka selektywna, 364 złote – w przypadku niesegregowania odpadów.
KZB/AP

Coraz więcej mieszkańców segreguje odpady
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Nowe rondo odciążyło
centrum miasta
Na przełomie listopada i grudnia pierwsze samochody przejechały przez nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii
Krajowej i al. kard. Stefana Wyszyńskiego
Wojska Polskiego to jedna z najważniejszych ulic. To droga wylotowa w kierunku dwóch największych bełchatowskich
zakładów pracy – kopalni i elektrowni, co
w godzinach szczytu było jedną z głównych przyczyn zakorkowania tamtego rejonu miasta. Z tego względu miasto podjęło
się przebudowy skrzyżowania, mimo że
znajduje się ono na drogach wojewódzkiej
i powiatowej.
- Rondo to jeden z etapów odciążenia tej części Bełchatowa. Przypomnę, że
miesiąc temu oddana została ulica Kopeckiego, którą planujemy połączyć z Okrzei.

Te inwestycje z pewnością znacząco odkorkują centrum miasta – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Ireneusz Owczarek.
Badania dowodzą, że ronda nie tylko
zwiększają przepustowość skrzyżowań,
ale także podnoszą bezpieczeństwo jazdy. Tam, gdzie ronda zastąpiły tradycyjne
skrzyżowania, opóźnienia w przepływie
ruchu zmalały nawet o 89 procent, natomiast liczba wypadków zmniejszyła się
nawet o 40 procent. Wynika to z tego,
że na rondzie samochody poruszają się
w tym samym kierunku, nie ma więc ryzyka najgroźniejszego uderzenia czołowego.

Rondo na Wojska Polskiego ma zwykłą
geometrię, jedynie od strony ulicy Armii
Krajowej w ulicę Wojska Polskiego zjeżdża
się oddzielonym od ronda prawoskrętem.
Ponadto wykonane zostały pasy najazdowe dla samochodów ciężarowych z przyczepami oraz autobusów. Prace objęły
także budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także przejść dla pieszych
i przejazdów dla rowerzystów. Całość
kosztowała 5 mln 600 tys. zł, ale 1,5 mln zł
do inwestycji dołożyło starostwo.
AP

Bełchatów bliżej budowy dworca autobusowego
357 mkw. powierzchni, poczekalnia, kasa,
toalety, pomieszczenia dla kierowców, gastronomia oraz punkty informacyjne – tak
ma wyglądać dworzec, z którego będzie
można korzystać w 2019 r.
- Dworzec jest ważny dla mieszkańców
i przewoźników, to także kwestia wizerunku
miasta – wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Początkowo miał to być budynek
pasywny, oferty przekraczały koszto-

Dworzec kosztować będzie ok. 6,5 mln zł

rys, podjęta została więc decyzja o rezygnacji z tej technologii. - Ze względu na finanse miasta zdecydowaliśmy,
że punkt przesiadkowy wybudujemy
z własnych środków – dodaje prezydent
Czechowska.
Bełchatów nie ma dworca od 2014
roku, kiedy Starostwo Powiatowe sprzedało działkę przy Sienkiewicza. Węzeł powstanie w okolicach szpitala.
AP

9

WYDARZENIA
To jedna z inwestycji, która odmieni oblicze Bełchatowa. Stare, zaniedbane alejki zastąpiły nowe, wypielęgnowane i zachęcające do rodzinnych spacerów. Plac Wolności, przy przebudowie którego prace dobiegają końca,
można śmiało nazwać kolejną wizytówką miasta

Nowy kształt historycznego placu
Na początku stycznia bełchatowianie będą
mogli w pełni korzystać z odnowionego
Placu Wolności. Rozpoczęta w marcu przebudowa dobiega końca. - Od dłuższego
czasu plac był zaniedbany i wymagał odnowy. Jestem przekonana, że teraz przyczyni
się do ożywienia tej części Bełchatowa.
Będzie to nie tylko miejsce uroczystości
patriotycznych, ale także miejsce odpoczynku całych rodzin, atrakcyjny i zielony
teren w sercu miasta – podkreśla Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Plac umownie podzielony został na trzy
strefy. Sercem tej patriotycznej, położonej
od strony pl. Narutowicza, jest postument
z odsłoniętym w listopadzie posągiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Do centralnej części placu, w której
stanęły pergole, prowadzi aleja wysadzona czerwonymi kasztanowcami. W pobliżu
wybudowana została fontanna, wokół której stanęły kamienne ławy.
W kolejnej części placu powstało miejsce dla dzieci. Zestaw bębenków, cymbałki
pionowe i poziome, dzwonki i ławy przypominające pianino to wyposażenie placu zabaw, który nawiązuje do położonej
w pobliżu szkoły muzycznej. Nie zapomniano też o nieco starszych mieszkańcach, którzy na minisiłowni będą mogli

Prace na Placu Wolności to początek rewitalizacji śródmieścia
korzystać z orbitreka i rowerka.
Na Placu Wolności pojawiła się także
nowa zieleń W sumie posadzonych zostało 636 drzew i 1442 krzewów liściastych,
pojawiły się także trawy ozdobne i rośliny
bylinowe.
Na program rewitalizacji śródmieścia,

czyli przebudowę Placu Wolności, dziesięciu miejskich kamienic oraz stworzenie
przy Placu Wolności 10 Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych, Bełchatów
dostał ponad 9 mln zł z Unii Europejskiej.
Program kosztować ma 14,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 2020 roku.
AP

Zaniedbane kamienice przejdą renowację
Większość z nich wybudowano w latach 30. ubiegłego stulecia. Kamienice Tkaczy to dziesięć miejskich budynków przy ul.
Pabianickiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza oraz Placu Wolności
i placu Narutowicza. W sumie mieszka w nich 226 osób.
Zakres prac obejmuje odnowienie elewacji wraz z dociepleniem, remont dachów oraz naprawę tynków wewnętrznych w częściach wspólnych. Pomyślano także o wymianie
schodów oraz remoncie instalacji elektrycznej. Zamontowane
ma też być nowe oświetlenie na zewnątrz, pojawią się domofony, a tereny wokół kamienic zostaną zagospodarowane.
Szacunkowa wartość inwestycji to nieco ponad 5 mln zł, na
jej realizację miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 85
proc. kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwa procedura przetargowa.
AP
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Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie 2020 roku

DLA MIESZKAŃCA
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Zima to szczególnie trudny okres dla osób ubogich i bez dachu nad głową. Kilkadziesiąt posiłków dziennie
wydaje miejska jadłodajnia. Na osoby bezdomne czeka też blisko 40 miejsc w schronisku przy ul. Czaplinieckiej.
Do trzech tysięcy bełchatowian trafiła pomoc z Banku Żywności

Gorąca zupa czeka na potrzebujących
Osoby bezdomne oraz mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji mogą posilić się
ciepłą zupą w miejskiej jadłodajni. Posiłek
wydawany jest od poniedziałku do soboty,
od godz. 13. Na niedziele i święta szykowane są paczki z suchym prowiantem.
- Zdarza się, że zupa w naszej jadłodajni to dla wielu jedyny, ciepły posiłek
w ciągu dnia, a niekiedy po prostu jedyny
– mówi Grzegorz Stępiński, prezes Fundacji Społecznej Solidarni, która wraz z miastem prowadzi stołówkę przy Kwiatowej.
– Dlatego dbamy, aby zupa była ciepła,
ale też pożywna i treściwa. We wszystkich
porcjach jest więc wkładka mięsna. Do
woli można się także częstować chlebem –
dodaje Stępiński.
Każdego dnia wydawanych jest około
70 posiłków. Tyle samo przygotowywanych jest paczek z jedzeniem, w których
oprócz pieczywa są też m.in. konserwy. Są
dni, że potrzebujących jest więcej, wtedy
liczba posiłków się zwiększa. – Staramy się,
aby nikt nie odszedł z pustą ręką. A kiedy
chętnych jest mniej, można liczyć na dodatkowe porcje – tłumaczy prezes Solidarnych. Na działanie stołówki w tym sezonie
magistrat przeznaczył 48 tys. zł.
Miasto ponownie zaangażowało się we
współpracę z łódzkim Bankiem Żywności.

Miejska jadłodajnia wydaje dziennie około siedemdziesięciu posiłków
Dzięki temu do Bełchatowa przyjechały
już dwa transporty z żywnością, sześć kolejnych dotrze w przyszłym roku. Z pomocy korzysta 3 tys. bełchatowian. Do każdego trafi 50 kg produktów, m.in. mąka,
kasza, konserwy mięsne. Miasto płaci za
transport produktów, zaś MOPS i Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot zajmują się rozładunkiem

i wydawaniem paczek.
Pomocą służy również schronisko dla
osób bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej
7a. Placówka ma blisko 40 miejsc, a kiedy
temperatura spada poniżej zera, uruchamianych jest kolejnych 20. Można w niej
przebywać między godz. 20 a 8 rano, ale
trzeba być trzeźwym.
AD-A

Bełchatowianie w trosce o swoje zdrowie
Miasto po raz kolejny zorganizowało akcję szczepień „Grypoodporni 60+”. Od września do listopada skorzystało z nich 200
seniorów. Mieszkańcy dowiedzieli się również, jak zapobiegać
grypie i jakie są jej powikłania. Akcja kosztowała magistrat
12 tys. zł. W tegoroczną edycję szczepień przeciw grypie zaangażowało się Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”.
Bełchatów włączył się także w obchody Światowego Dnia
Rzucania Palenia Tytoniu. 15 listopada kilkadziesiąt osób skorzystało z bezpłatnych badań spirometrycznych, skontrolowało
ciśnienie krwi oraz zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Osoby chcące zerwać z nikotynowym nałogiem dowiedziały się, jak skutecznie mogą to zrobić.
APO

Miejska akcja po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem
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IDĄ ŚWIĘTA

Bożonarodzeniowa atmosfera królowała na placu Narutowicza. Ręcznie malowane bombki, o
Świątecznego. Była też wizyta św. Mikołaja, karuzela wenecka i koncert piosenek z dzwoneczkam

Świąteczny klimat i magiczna atmos
W Bełchatowie czuć już magię świąt Bożego Narodzenia, a w ich klimat tradycyjnie wprowadził Jarmark Świąteczny. Przez
dwa dni – 8 i 9 grudnia mieszkańcy mieli
okazję, aby kupić oryginalne prezenty. Na
50 stoiskach znalazły się m.in. smakołyki
- kulebiaki z Podlasia, węgierskie kołacze
czy wyroby prosto z Litwy. Do tego wiele produktów regionalnych – ciasta, sery,
wędliny. Wystawcy przywieźli też ręcznie
szyte zabawki, biżuterię, przedmioty ozdobione decoupage, stroiki i kartki, a wszystko przygotowane przez rękodzielników.
Podczas jarmarku rozbłysła ośmiometrowa choinka. Była też wizyta św. Mikołaja, który rozdawał łakocie. Wiele radości
sprawiła najmłodszym wenecka karuzela
i warsztaty dekorowania pierników. Wszystko dopełnił koncert bełchatowskich
uczniów. „Coraz bliżej święta”, „Ulica śnieżynkowa” to niektóre piosenki, jakie zaśpiewały zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 3, nr
5 oraz III Liceum Ogólnokształcącego. Świąteczne utwory rozbrzmiały także w Gigantach Mocy, gdzie trwały przesłuchania do
Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
AD-A

Blisko 50 wystawców ze świątecznymi produktami zagościło podczas Jarmarku Świątecznego na plac

Św. Mikołaj rozdawał dzieciom cukierki

Rozświetlone centrum miasta wieczorem nabrało jeszcze większego uroku
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Świąteczn

IDĄ ŚWIĘTA
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bki, ozdoby choinkowe, regionalne smakołyki i wypieki czekały podczas dorocznego Jarmarku
czkami. Dopisali nie tylko wystawcy, ale przede wszystkim mieszkańcy

mosfera na placu Narutowicza

na placu Narutowicza

Na stoiskach można było kupić bożonarodzeniowe upominki i ręcznie wykonane ozdoby

wiąteczny koncert uczniów bełchatowskich szkół był jedną z atrakcji jarmarku

8-metrowa choinka przyciąga mieszkańców
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IDĄ ŚWIĘTA
Tuż przed Bożym Narodzeniem bełchatowianie spotkają się przy wspólnym, świątecznym stole oraz spędzą
razem czas, łamiąc się opłatkiem i śpiewając kolędy. Miejska Wigilia to już tradycja w Bełchatowie. 23 grudnia
odbędzie się po raz czwarty

Mieszkańcy podzielą się opłatkiem
Świąteczne spotkanie odbędzie się na
placu Narutowicza, w pobliżu Miejskiego
Centrum Kultury. Rozpocznie się o godz.
17, jak zawsze życzeniami i dzieleniem się
opłatkiem.
– Dla wielu bełchatowian miejskie wigilie są niepowtarzalną okazją, aby poczuć
atmosferę świąt przy opłatku, wśród ludzi
i stole zastawionym świątecznymi potrawami – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, która już po raz czwarty
wspólnie z proboszczem parafii NNMP ks.
dziekanem Zbigniewem Zgodą oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej organizuje
bełchatowską wieczerzę.
Każdego roku z wigilii, a także świątecznego śniadania organizowanego przy okazji
Wielkanocy, korzysta kilkaset osób. – Pokazuje to, że takie spotkania są w mieście potrzebne. Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców. Miejska Wigilia organizowana jest bowiem nie tylko dla osób ubogich,
ale także samotnych i tych, którzy chcą po
prostu w świątecznej atmosferze złożyć
życzenia innym bełchatowianom – dodaje

Podczas miejskiej wigilii nie zabraknie tradycyjnych, świątecznych potraw
prezydent Czechowska.
Na świątecznym stole znajdzie się
wiele tradycyjnych potraw. – Będzie zupa
grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami,
ryby oraz kapusta z grochem i kompot z
suszu – mówi Krzysztof Franczyk, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie. – Co ważne, wigilijne smakoły-

ki, jakie zostaną na stołach, potrzebujący
bełchatowianie będą mogli zabrać ze sobą
– dodaje naczelnik OSP.
Bożonarodzeniową atmosferę dopełnią kolędy i pastorałki. Będzie ich można
nie tylko posłuchać, ale również wspólnie
śpiewać z zespołem Promienie Bełchatowa, który wystąpi podczas spotkania.
AD-A

Miasto w bożonarodzeniowych dekoracjach
Świąteczny klimat zagościł w Bełchatowie na dobre. Centrum
miasta, główne ulice, a także osiedla i ronda zostały ozdobione
iluminacjami. Na pl. Narutowicza, po rocznej przerwie, stanęła
fontanna z ledowych światełek, na drzewie obok MCK można zobaczyć łańcuchy z setką lampek, a na innych spadające
sople i tuby. W świąteczny nastrój wprowadza także choinka
przy Gigantach Mocy. Na ośmiometrowym drzewku świeci
dokładnie 750 gwiazdek. Słupy wzdłuż pl. Narutowicza przyozdobione są świerkowymi kulami z bombkami i światełkami
oraz okrągłymi girlandami.
Świąteczne iluminacje są też na budynkach urzędu miasta
przy ul. Kościuszki i ul. Czyżewskiego oraz gł ównych ulicach
m.in. Mielczarskiego, Pileckiego, Marii i Lecha Kaczyńskich. Na
rondzie gen. Andersa stanął lubiany przez bełchatowian anioł
z trąbką, a na rondzie Solidarności świerk ze światełkami. Bożonarodzeniowe dekoracje cieszą też w okolicach wszystkich
bełchatowskich kościołów.
AD-A
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Ledowa fontanna znowu cieszy mieszkańców

GOSPODARKA
Teren przy ul. Kwiatkowskiego został uznany za jeden z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie w Polsce.
Bełchatów znalazł się w gronie szesnastu laureatów prestiżowego konkursu PAIH

Bełchatów z „Gruntem na medal”

„Grunt na medal" to kolejne w tym roku prestiżowe wyróżnienie dla Bełchatowa
Już po raz ósmy Polska Agencja Inwestycji
i Handlu wspólnie z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi
Inwestora zorganizowały konkurs „Grunt
na medal”.
W szranki o tytuł najbardziej atrakcyjnej działki produkcyjnej, a tym samym o
uwagę zagranicznych inwestorów, stanęło
w sumie 81 gmin. Ponad połowa z dotychczasowych zwycięzców konkursu zyskała inwestora. - Ta nagroda otwiera nowe
możliwości, co sankcjonuje naszą inicjatywę. Staranne przygotowanie i profesjonalizm symulowanych rozmów z inwestora-

mi, które ocenialiśmy, pozwala nam wierzyć, że podczas realnej wizyty delegacji
zza granicy gmina zrobi wszystko co w jej
mocy, aby merytorycznie i przekonująco
przedstawić walory oferty lokalizacyjnej.
W ten sposób reprezentuje bowiem
interes całej Polski – mówi Tomasz Pisula, prezes PAIH S.A. Dzięki wyróżnieniu
bełchatowskie tereny inwestycyjne będą
w pierwszej kolejności prezentowane inwestorom, których na co dzień obsługuje
PAIH. Przekonanie inwestora do terenu
może okazać się dla Bełchatowa prawdziwą "żyłą złota", gwarantującą nowe miej-

sca pracy. Rozwój gospodarczy to priorytet
dla Bełchatowa.
Miasto stawia na odpowiedzialne budowanie gospodarki, wprowadzone zostały zwolnienia i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zapewnią nowe miejsca
pracy, poza tym cały obszar miasta objęty
jest planem zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie te działania docenia nie
tylko PAIH, z którą Bełchatów współpracuje od marca. Podejście miasta do potencjalnych inwestorów zaowocowało
kilkoma wyróżnieniami, m.in. Eco-Miasto,
Gmina na 5!
AP

Skorzystaj z pomocy doradcy podatkowego
Właściciele firm z terenu powiatu bełchatowskiego mogą bezpłatnie korzystać z pomocy doradcy podatkowego.
Nie trzeba się zapisywać – wystarczy
w wyznaczonym dniu przyjść do urzędu miasta. Dzięki podpisanemu w lipcu porozumieniu między prezydentem
Bełchatowa Mariolą Czechowską a łódzkim oddziałem Krajowej Izby Doradców
Podatkowych bełchatowscy przedsiębiorcy otrzymują pomoc całkowicie bezpłatnie.
Z pomocy mogą skorzystać osoby do-
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Spotkania z doradcą są bezpłatne

piero rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i doświadczeni biznesmeni.
Przedsiębiorczy bełchatowianie mogą liczyć
na wsparcie polegające na udzieleniu profesjonalnej i kompleksowej informacji podatkowej. W konsekwencji nabiorą niezbędnych dla prowadzenia firmy umiejętności
odpowiedzialnego zarządzania finansami
oraz zyskają wiedzę z różnych dostępnych
form opodatkowania. Kolejne spotkanie
planowane jest w drugiej połowie stycznia
2019 roku.
AP

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw coś ciepłego na wieszaku. Od 1 grudnia w Bełchatowie ruszyła kolejna edycja akcji społecznej „Wymiana ciepła”

Więcej ciepła w całym mieście
Zima to dla bezdomnych i ubogich najgorszy czas w roku. Temperatury poniżej zera
mogą być dla nich zabójcze, dlatego akcja
„Wymiana ciepła” jest tak potrzebna. Dzięki niej każdy z nas może zostawić swoje
niepotrzebne ubranie na specjalnych wieszakach, z których każdy potrzebujący będzie mógł wziąć coś dla siebie. Najbardziej
potrzebne są oczywiście swetry, kurtki,
wszystko, co pomoże przetrwać zimę. Każdy z nas na pewno ma choć jedną ciepłą
rzecz, której już nie nosi, a która może
przydać się komuś innemu. Zajrzyjcie do
swoich szaf i szukajcie specjalnie oznaczonych wieszaków.
Od 1 grudnia do końca marca 2019 r. w
różnych punktach miasta będzie można zostawić ciepłą odzież na zimę dla potrzebujących. Akcja odbywa się pod patronatem
Prezydenta Miasta Bełchatowa Marioli
Czechowskiej.
Wymiana ciepła to akcja zorganizowa-

Punkty wymiany ciepła
w Bełchatowie:
Jadłodajnia przy ul. Kwiatowej 6
(budynek Fundacji Społecznej „Solidarni”)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przy ul. Dąbrowskiego 2
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5
przy ul. Czaplinieckiej 68
Nowy punkt: Cafe Senior „Raj”
przy ul. Energetyków 6 (os. Przytorze)
To już druga edycja ogólnopolskiej akcji
na po to, by dzielić się ciepłymi ubraniami z
potrzebującymi. Punktami wymiany ciepła
są specjalne wieszaki, na których powiesić
można kurtki, swetry czy polary. Zostawić

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
przy ul. Wojska Polskiego 132
ubrania może każdy, tak samo jak każdy
potrzebujący może z nich skorzystać. Akcja rozprzestrzenia się już na terenie całej
Polski.
PEC

W Bełchatowie pojawiają się tajemnicze tabliczki NO SMOG
Tabliczki NO SMOG, umieszczone na wybranych budynkach użyteczności publicznej
i szkół w Bełchatowie, to efekt zakończenia
procesu certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa pod względem emisji szkodliwych substancji do powietrza.
– Tabliczka NO SMOG na budynku to
informacja dla sąsiadów i przechodniów,
że ten budynek nie truje – mówi dr Adolf
Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji
Budynków z Krakowa, odpowiedzialny za
proces certyfikacji. – A nie truje, bo nie
emituje szkodliwych substancji do powietrza, co potwierdzają otrzymane certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji.
Ciepło systemowe dostarczane przez
PEC Bełchatów to około 700 razy mniej
rakotwórczego benzo(a)pirenu, 186 razy
mniej pyłów zawieszonych powodujących
choroby płuc, a także 18,8 mniej dwutlenku węgla, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania. Oznacza to, że budynki

ogrzewane ciepłem systemowym uwalniają Bełchatów od smogu.
Nieruchomości te oznaczone zostaną
symbolem NO SMOG oraz certyfikatami

„Budynek bez smogu”, które znajdą się na
drzwiach wejściowych budynków ogrzewanych ciepłem systemowym.
Więcej na: www.miastabezsmogu.pl
PEC
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Zimowe utrzymanie obejmuje drogi miejskie, parkingi, chodniki i ciągi piesze. Przez najbliższe dwa sezony o stan
dróg będących w zarządzie miasta zadba Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie

W mieście ruszyła „Akcja zima”
Od kilku lat Bełchatów należy do miast
z najlepiej utrzymanymi zimą drogami.
Jak zapewniają pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej Miasta UM, podobnie będzie także w tym sezonie. O to,
by bełchatowskie ulice były przejezdne,
zadba miejska spółka PGM, która do 15
kwietnia prowadzić będzie wszelkie niezbędne prace mające na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zakłóceń w ruchu wywołanych czynnikami atmosferycznymi,
czyli opadami śniegu, deszczu ze śniegiem
i mrozami.
W „Akcji zima” wezmą udział 4 samochody ciężarowe-pługopiaskarki, 1
mikrociągnik oraz 5 ciągników z osprzętem, 4 ładowarki, 2 samochody ciężarowe
i równiarka, które zajmą się oczyszczaniem
dróg i chodników ze śniegu oraz posypowaniem. Dyżury pełnione całodobowo
przez pracowników spółki pozwolą na
szybki dostęp do sprzętu i możliwość niemal natychmiastowych reakcji i interwencji. Spółka ma również podpisane umowy
na dostarczenie piasku oraz soli drogowej.
Dodatkowo spółka zabezpieczyła dwa samochody na wypadek konieczności wywozu zalegającego w mieście śniegu. W razie
nagłego ataku zimy najpierw odśnieżane
będą drogi najważniejsze z punktu komunikacji w mieście.
Miasto odpowiada za utrzymanie
175 kilometrów ulic, chodzi o drogi gmin-

Sprzęt, którym dysponuje PGM, wyposażony został w GPS
ne i powiatowe. Warto przypomnieć, że za
zimowe utrzymanie dróg na osiedlach odpowiedzialni są zarządcy terenu. I tak, np.
na osiedlach Okrzei i Słonecznym za odśnieżanie uliczek odpowiada BSM. Z kolei
na osiedlach: Dolnośląskim, Budowlanych,
POW, Wolności, czy Tysiąclecia miasto lub
zarządcy nieruchomości.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-

kaniowej uruchomiło specjalny nr telefonu, pod który mogą dzwonić mieszkańcy
Bełchatowa i zgłaszać problem nieodśnieżonej ulicy czy chodnika. Pod nr tel. 509
361 264 dyżuruje osoba koordynująca
akcję „Zima”. Dzwonić można przez 24 h
– 7 dni w tygodniu. Na utrzymanie dróg w
sezonie zimowym 2018/2019 Miasto Bełchatów zabezpieczyło kwotę 500 tys. zł.
PGM

Wymiana hałasujących studzienek na ulicy Zamoście
W związku ze skargami mieszkańców Bełchatowa na nadmiernie hałasujące dekle
studni usytuowanych w drogach, które
skutecznie uprzykrzają im codzienne życie, spółka Wod Kan dokonała wymiany 40
sztuk włazów kanalizacji sanitarnej. Aż 33
włazy wymieniono na ulicy Zamoście, która
była wyremontowana w roku 2014, a kolejne nowe włazy kanalizacji sanitarnej zamontowano na ulicach: Wojska Polskiego,
1-go Maja oraz Lipowej.
- Aby do minimum ograniczyć utrudnienia w organizacji ruchu samochodowego,
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Na ulicy Zamoście wymieniono 33 włazy

przy remontach włazów studni kanalizacyjnych zastosowano zaprawę szybkowiążącą
i asfalt reaktywny, układany na zimno, po
położeniu którego ruch pojazdów może
odbywać się po zaledwie kilku minutach –
mówi prezes spółki Piotr Kopek.
W kolejnym roku spółka Wod Kan dokona regulacji i w razie potrzeby wymiany
kolejnych kilkudziesięciu nadmiernie hałasujących włazów żeliwnych, między innymi
w miejscach wskazanych przez mieszkańców Bełchatowa.
WOD.-KAN.
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Każdego roku po świętach Bożego Narodzenia pod opiekę schroniska trafia mnóstwo szczeniąt i kociąt, które okazały
się niechcianym „prezentem”. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wstrzymuje adopcje między 17 a 26 grudnia

Zwierzę to nie prezent na święta
Gorączka przedświątecznych zakupów
w pełni. Częstym prezentem są niestety zwierzęta. Przez kilka pierwszych dni
dzieci cieszą się z nowego domownika, ale
potem wszystkie obowiązki spadają na rodziców, a ci nie zawsze mają czas na opiekę
nad czworonogiem. Często po kilku tygodniach zwierzęta są porzucane przez nowych właścicieli. W Polsce co roku kilkadziesiąt tysięcy psów zostaje porzuconych
lub zabitych tylko dlatego, że przy zakupie
świątecznego prezentu zabrakło refleksji.
Dlatego zakup czy adopcja, zdaniem pracowników bełchatowskiego schroniska,
muszą być dobrze przemyślane, a nie dokonywane pod wpływem świątecznego
impulsu.
Aby zapobiec porzucaniu czy oddawaniu zwierząt, schronisko wstrzymuje adopcje w okresie okołoświątecznym - przygarnąć zwierzę można tylko do piątku, 14
grudnia, po świętach adopcja będzie możliwa od 27 grudnia.
Obecnie w schronisku przy ul. Zdzieszulickiej 12 przebywa 251 dorosłych
psów i 19 szczeniąt oraz 36 kotów (w
tym 16 kociąt). Proces adopcyjny nie jest
skomplikowany. Wystarczy przyjść do
schroniska z dowodem osobistym, wybrać
odpowiednie dla siebie zwierzę, podpisać
zobowiązanie adopcyjne i uiścić opłatę - za
psa wynosi ona 50 zł, a za kota 25 zł.
Przygarniając jednego z podopiecz-

Pies i kot to nie zabawki, lecz odpowiedzialność na wiele lat
nych schroniska, adoptujący ma pewność,
że pies lub kot posiada pełen pakiet aktualnych szczepień, jest odrobaczony i odpchlony. Ponadto czworonogi wydawane
do adopcji są zaczipowane (z wpisem do
międzynarodowej bazy danych CBDZOE)

oraz posiadają aktualną książeczkę zdrowia. Jeśli stan zdrowia oraz wiek zwierzęcia na to pozwala, poddawane jest ono zabiegowi sterylizacji.
AP

Pasażerowie autobusów MZK mogą
korzystać z darmowego internetu
Udostępnianie WiFi w miejskich autobusach staje się standardem wśród najlepszych przewoźników w kraju. Jest także
udogodnieniem docenianym przez pasażerów, zwiększającym atrakcyjność przewoźnika oraz umilającym czas podróży.
Od marca 2016 roku darmowy dostęp do internetu zapewnia bełchatowski
Miejski Zakład Komunikacji. Jednorazowo
z internetu LTE korzystać może dziesięciu

pasażerów na swoich smartfonach, tabletach i laptopach. Pomysł na montaż hotspotów w emzetkach okazał się strzałem
w dziesiątkę, zarówno dla młodszych, jak
i starszych pasażerów.
Sukcesem okazało się także wprowadzenie darmowych przejazdów. Od lipca
2015 roku z emzetek skorzystało ponad
pięć milionów pasażerów.
MZK

W emzetkach można korzystać z WiFi
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Miasto, jak co roku, zaprasza bełchatowian na plac Narutowicza, aby przy dźwiękach muzyki i w blasku sztucznych ogni przywitać Nowy Rok

Miasto zaprasza na sylwestrową zabawę
Sylwester pod gwiazdami ma swój urok
i może być ciekawym akcentem podczas
tej ostatniej nocy roku 2018. Od godziny
22.00 na placu Narutowicza będzie głośno, a to za sprawą DJ, który zagra dla
mieszkańców największe, taneczne hity.
Wielki pokaz fajerwerków ogłosi wejście
Nowego Roku, a po życzeniach i toastach
będzie można bawić się z DJ jeszcze do
godz. 2.
Porywająca muzyka wybrzmi również
w Miejskim Centrum Kultury, które organizuje sylwestrowe show z Bardabusz
Orchestra w roli głównej. Grupa powstała
w 1991 roku pod kierownictwem Adama
Bardabusza. Zespół wykona zarówno standardy muzyki rozrywkowej, jak i największe hity. Nie zabraknie muzyki filmowej,
polskich przebojów, a nawet kawałków
disco polo we własnej oryginalnej aranżacji. Oprócz muzycznej uczty goście będą
mogli skosztować słodkich przekąsek i poczęstować się przygotowanym na tę okazję szampanem.
O bezpieczeństwo tej wyjątkowej
w roku nocy zadbają strażnicy miejscy.
Będą patrolować centrum miasta w zwiększonym osobowym składzie od godz. 22.
APO

Fajerwerki rozświetlą niebo nad Bełchatowem punktualnie o północy

W muzeum o obrzędach i tradycjach świątecznych
Wpisując się w przedświąteczny nastrój, Muzeum Regionalne
przygotowało wystawę etnograficzną „Gdy się Chrystus rodzi...”.
Wystawa jest tłem do prowadzonych przez pracowników muzeum lekcji i warsztatów. Obejrzeć na niej można szopkę betlejemską w kilku odsłonach. Na uwagę zasługuje szopka złożona
z rzeźb wykonanych przez twórców ludowych. Są wśród nich
prace rzeźbiarza Krzysztofa Odoja ze Zgierza, Bernarda Zboińskiego z Dubia oraz Wojciecha Grzędowskiego z Petrykoz.
Wśród eksponatów znalazły się m.in. choinka przystrojona
w tradycyjne i zapomniane już ozdoby, jej „starsza siostra” –
podłaźniczka, a także wycinanki, barwne pająki i ozdoby z opłatka - tzw. „światy”.
Odwiedzający wystawę dowiedzą się ponadto, jakie znaczenie miały dla naszych przodków święta, jakie tradycje wiązały
się z wieczerzą wigilijną i co robili gospodarze, aby zapewnić sobie pomyślność na nadchodzący rok.
APO
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Na wystawie zobaczymy m.in. kopię szopki krakowskiej
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Inauguracja Roku Kulturalno-Sportowego była doskonałą okazją do uhonorowania osób, które w szczególny
sposób propagują czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę, a także wybitnych sportowców i trenerów

Działacze kultury i sportu docenieni
Sukcesy osiągane przez bełchatowian
w kraju i za granicą są co roku doceniane przez prezydenta Bełchatowa Mariolę
Czechowską. - Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Cieszę się, że w naszym mieście jest spora grupa ludzi, którzy dzięki
swojej olbrzymiej determinacji i pasji mogą
poszczycić się wybitnymi osiągnięciami,
zarówno w działalności artystycznej, jak
i sporcie – mówi prezydent Czechowska.
Nagrodę w dziecinie kultury odebrali indywidualni twórcy, działacze, a także
zespoły. Przyznano 10 nagród indywidualnych oraz dwie nagrody zbiorowe.
Podczas gali wręczone zostały także certyfikaty potwierdzające przyznanie
Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018
roku. Nagrody odebrało 56 zawodników,
10 trenerów i 5 osób, które przyczyniły się
do rozwoju sportu w mieście, a szczególnie
takich dyscyplin, jak tenis ziemny, lekkoatletyka, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa, zapasy taekwon-do, kick-boxing,
kolarstwo, koszykówka i piłka nożna. Warto podkreślić, iż nagrodę otrzymuje sportowiec, który w mijającym roku wykazał
się wybitnymi wynikami sportowymi we
współzawodnictwie międzynarodowym
oraz krajowym. Trener i działacz wyróżnienie otrzymują natomiast za osiąganie przez
swoich podopiecznych wybitnych rezultatów w zawodach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
Podczas uroczystej gali w Miejskim
Centrum Kultury wręczono także nagrody
zwycięzcom dwóch ogólnopolskich konkursów, nad którymi patronat honorowy
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda, a ich motywami przewodnimi były Bełchatów oraz stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W sumie
na obydwa konkursy - „Bełchatów Art”
i „Bełchatów Kids” - wpłynęło 95 prac
z całej Polski, m.in. z Krakowa, Gdańska,
Pelplina, Szczecinka, Celestynowa, Krapkowic, Ropczyc w województwie podkarpackim czy Wolsztyna w województwie
wielkopolskim. Nazwiska wszystkich nagrodzonych oraz laureatów znajdują się na
www.belchatow.pl.
AP

Nagrodę Prezydenta Bełchatowa odebrało 71 wybitnych sportowców

Wyróżnieni zostali m.in. członkowie grupy teatralnej BAT - PKP

Uroczystość uświetnił koncert Adama Wojtasika i jego podopiecznych

21

SPORT
Blisko tysiąc osób pobiegło w tegorocznej Bełchatowskiej Piętnastce. Padło wiele życiowych rekordów, nie zabrakło też łez szczęścia i mieszkańców, którzy kibicowali biegaczom na całej trasie

Piętnastka zakończyła biegową triadę
47 minut i 15 sekund to najlepszy wynik
22. Bełchatowskiej Piętnastki. Właśnie
tyle czasu potrzebował Arkadiusz Gardzielewski, zwycięzca kategorii open, aby przebiec dystans 15 km. W gronie kobiet najlepiej poradziła sobie Monika Kaczmarek,
która zameldowała się z czasem 53:49. Na
mecie nie zabrakło bełchatowian, wśród
których niezmiennie od 2011 roku króluje
Tomasz Owczarek. Tym razem Piętnastkę
przebiegł w 50:07, za nim pojawiła się Sylwia Hałaczkiewicz z czasem 1:05:13.
Bełchatowska Piętnastka wystartowała 4 listopada, tydzień przed obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Aby uczcić to święto, organizatorzy – Miejskie Centrum Sportu
i Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, przygotowali dodatkową kategorię „Niepodległa”. Z tej puli nagrody otrzymali: Arkadiusz Gardzielewski (47:15), Paweł Ochal
(47:46), Mateusz Demczyszak (48:37), Patryk Stypułkowski (49:52), Tomasz Owczarek (50:07), Seweryn Duda (50:16) oraz
Monika Kaczmarek (53:26), Karolina Giza
(56:49), Ewa Kucharska (57:45), Martyna
Balcerzak (58:34), Barbara Noga (59:40),
Marta Bukowska (1:01:21).
Ponad sto osób pobiegło w biegu rekreacyjnym na 5 km, który co roku towarzyszy Piętnastce. Z trasą najlepiej poradził

Każdego roku w Piętnastce startuje około tysiąca biegaczy
sobie Rafał Sobczak (16:54), a wśród kobiet Wanda Panfil (20:05).
Bełchatowski bieg był jednym z cyklu
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. Zamykał całą serię i to właśnie po
nim odbyło się podsumowanie wszystkich
startów oraz wręczenie nagród.
Piętnastka była też trzecim i zarazem
ostatnim biegiem z Triady Bełchatowskiej,

która odbyła się po raz pierwszy. Oprócz
listopadowego startu zaliczały się do niej
Tropem Wilczym na 5 km i Bieg Nocy na 10
km. Na tych, co przekroczyli metę wszystkich trzech biegów - a takich zawodników
było 78 - czekał pamiątkowy medal, najlepsi otrzymali zaś nagrody.
AD-A

Wystartował sezon łyżwiarski na miejskim lodowisku
Lodowisko miejskie na os. Dolnośląskim czynne jest codziennie od godz. 9. Wejścia są co półtorej godziny, ostatnie o 19:30. W tygodniu do południa ze ślizgawki korzystają
grupy szkolne, swoje treningi mają również drużyny hokejowe. W poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:30-18 zajęcia ma UKS Niedźwiadek, a we wtorki i czwartki w godz.
19:30-21 młodzież oraz dorośli. W soboty w godz. 12-14:30
i w niedziele w godz. 10:30-13 można korzystać z płatnej nauki
jazdy.
Za jednorazowe wejście dzieci i młodzież zapłacą 2 zł, zaś
dorośli 5 zł. Osoby, które nie mają swoich łyżew, mogą je wypożyczyć – koszt na godzinę to 5 zł. Tyle samo zapłacimy za
jeździki, które ułatwiają maluchom jazdę.
AD-A
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Na miejskiej ślizgawce bawią się dzieci i dorośli
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Są różne: z Mikołajem, choinką i prezentami, z szopką i św. rodziną, jedne bardziej klasyczne – podkreślające
familijną atmosferę świąt, inne – mniej konwencjonalne, wyróżniające się pomysłową grafiką. Są też takie, które
łączą w sobie nastrojowość z elementami miejskiej przestrzeni, wśród nich te z Bełchatowem w roli głównej.
Kartka świąteczna, bo o niej mowa, ma już prawie 200 lat

O historii świątecznej kartki
Od kilku lat obserwujemy powrót do tradycji wysyłania kartek pocztowych, szczególnie tych świątecznych. Wielu nie wyobraża sobie bez tego Bożego Narodzenia.

Bełchatów na świątecznej karcie
Świąteczne kartki są nie tylko wyrazem pamięci o bliskich, ale również świadectwem
historii regionu. Najstarsze karty z elementami miejskiej przestrzeni pochodzą
z przełomu lat 20. i 30. XX w. Wprawdzie
tych najstarszych nie zachowało się wiele,
ale dzięki temu ich wartość jest nieoceniona. Trzeba przyznać, że bełchatowianie
chętnie wysyłali świąteczne karty z Bełchatowem i nadrukowanymi życzeniami.
Znaczna ich część przedstawiała kościoły w zimowej, świątecznej scenerii. Na
tle bramy, ołtarza głównego lub bocznego
umiejscawiano św. rodzinę w otoczeniu
świątecznych symboli. Zainteresowaniem
cieszyły się też kartki wydawane przez
urząd miasta. Większość z nich zobaczymy
w albumie „Bełchatów na karcie pocztowej”. Warto podkreślić, że bełchatowskie
kartki bożonarodzeniowe powstawały
nie tylko na bazie fotografii, ale również
w oparciu o linoryty. Sukcesem okazała się
też kartka wydana w ubiegłym roku przez
Muzeum Regionalne. Mowa o reprincie
pocztówki z przełomu lat 20. i 30, na której
widnieje dwór Hellwigów w zimowej szacie.

Skąd się wzięła świąteczna
kartka?
Pierwszą bożonarodzeniową pocztówkę
wyprodukowano i wysłano w 1834 r.
w Anglii, a stali za tym Henry Cole, dyrektor londyńskiego muzeum, i John
Horsley,
ilustrator.
Pierwszy
wpadał na pomysł, że zamiast listów
z życzeniami, których wysyłał bardzo dużo,
można przygotować szablon rysunkowy
z nadrukiem życzeń. Drugi - myśl tę pod-

chwycił i przygotował kartonik, na którym
w centralnej części narysował rodzinę
przy świątecznym stole, po bokach zaś ludzi opiekujących się ubogimi. W górnym
rogu zostawił miejsce na adres. Projekt tak
spodobał się pomysłodawcy, że wydrukował on tysiąc egzemplarzy.
Upłynęło jednak trochę czasu nim ten
nowatorski pomysł zyskał przychylność
urzędników. W 1865 r. projekt „pocztowego listka”, zgłoszony przez H. Stephana, został odrzucony. Udało się go przeforsować
dopiero w 1869 r. prof. E. Herrmannowi,
który udowodnił, że „listek” oszczędzi czas
i pieniądze. Pierwotnie kartkę sprzedawano za 1 szylinga, ale jej cena systematycznie spadała. Od 1875 r., kiedy kartki dopuszczono do obiegu międzynarodowego,
ich popularność wzrosła, także w Polsce.
Ogłoszony w 1900 r. konkurs na rodzimą nazwę karty pocztowej wygrała Sienkiewiczowska „pocztówka", a rywalizowała
ona m.in. z liścikiem, listówką, otwartką
i pisanką.
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