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Po raz siódmy ulicami Bełchatowa przeszedł Orszak Trzech Króli z pastuszkami, rycerzami i aniołami. Tysiące mieszkańców wspólnie
kolędowało i obejrzało jasełkowe sceny

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Taneczne (Re)akcje w Gigantach Spaleniak z bluesem w MCK

Przypomną powstańców

9-10 marca w sali
teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy odbędą
się XI Ogólnopolskie
Spotkania Taneczne
(Re)akcje. Do 1 marca
można zgłaszać się
do konkursu, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury.

Uroczystości upamiętniające
156.
rocznicę wybuchu
powstania styczniowego rozpoczną się
27 stycznia o 10:00
od mszy w kościele w Grocholicach.
Część patriotyczna odbędzie się przy
pomniku Powstańców Styczniowych na
cmentarzu grocholickim.

8 lutego o 19:00 na
scenie MCK zagości Daniel Spaleniak,
muzyk o głębokim,
szorstkim
głosie,
tworzący nastrojowe
kompozycje z pogranicza folku i bluesa.
Przed nim wystąpi bełchatowski zespół
Yedenaście złożony z grających na ukulele
wokalistek. Wstęp wolny.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni mieszkańcy
Rok 2018 był wyjątkowy. Obchodziliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta rocznica była w Bełchatowie szczególna. 11 listopada na Placu Wolności odsłoniliśmy posag Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego honorowego obywatela miasta.
Tę ideę udało się wcielić w życie dzięki mieszkańcom, bo przecież pieniądze na posąg pochodziły ze zbiórki społecznej. W tym roku także nie zabraknie akcentów patriotycznych,
obchodzić będziemy setną rocznicę ustanowienia barw narodowych.
Był to także rok ważny i pracowity ze względu na wybory samorządowe i inwestycje,
które prowadziliśmy. Największa z nich to rewitalizacja środmieścia Bełchatowa. Bardzo
się cieszę, że mogę zaprosić Państwa na spacer na Plac Wolności. Wierzę, że to miejsce będzie chętnie odwiedzane
i wszyscy je polubimy. W tym roku czeka nas jeszcze remont dziesięciu kamienic. Przypomnę, że cel rewitalizacji jest
szerszy niż tylko prace remontowe, chcemy ożywić tę część miasta, pobudzić do życia.
W tym roku wybudujemy także punkt przesiadkowy przy ulicy Czaplinieckiej koło szpitala. Na dworzec czekamy
od kilku lat, więc będzie to kolejny krok w ulepszaniu komunikacji w mieście.

Polskie, biało-czerwone barwy mają już 100 lat
Przez cały 2018 rok towarzyszyły bełchatowianom obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowaliśmy nie tylko patriotycznie, podczas
uroczystości czy akademii szkolnych, ale
też na sportowo – kilkaset osób pobiegło
dla Niepodległej podczas Bełchatowskiej
Piętnastki i Biegu Niepodległości, kulturalnie – były międzypokoleniowy spektakl
„Rozmowy o wolności” i koncert przygotowany przez Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wielu bełchatowian bawiło się
podczas Pikniku z Marszałkiem czy otrzymało białe i czerwone róże, które miasto
rozdawało przed miejskimi, patriotycznymi
uroczystościami. Zwieńczeniem bełchatowskich obchodów było Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada
został odsłonięty posąg Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Postać Marszałka, wykonana przez węgierskich artystów, stanęła na
zrewitalizowanym Placu Wolności.
W tym roku obchodzić będziemy kolejną, patriotyczną rocznicę - ustanowienia polskich barw narodowych. 1 sierpnia
1919 roku sejm uchwalił ustawę o fladze
narodowej. Napisano w niej: „za barwy

Dokładnie 100 lat temu sejm uchwalił barwy narodowe
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor
biały i czerwony w podłużnych pasach
równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony”.
Podczas tegorocznych uroczystości nie zabraknie więc akcentów, które
w szczególny sposób przypominać będą
o barwach naszej Ojczyzny. A już teraz
można oglądać posąg Marszałka Piłsudskiego,
wieczorami
podświetlony

na biało-czerwono. W podobny sposób
miasto chciałoby podświetlić także inne,
ważne punkty. Podczas wydarzeń patriotycznych mają być rozdawane biało-czerwone kotyliony, narodowe barwy
z pewnością będą też towarzyszyć Piknikowi z Marszałkiem, który tym razem
odbędzie się na zrewitalizowanym Placu
Wolności.
AD-A
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Kilkadziesiąt osób może skorzystać z miejskiego dofinansowania do wymiany pieca. Program jest jednym
z ważniejszych elementów miejskiej polityki antysmogowej

Elektrofiltry, ciepło z sieci i wymiana pieców
Mieszkańcy, którzy myślą o tym, aby stare
i nieefektywne źródła ciepła opalane paliwem stałym zamienić np. na piec gazowy,
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy zamontować odnawialnych źródeł
energii, mogą składać wnioski do Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu. Pierwsze wnioski już wpływają.
Zapisane w budżecie miasta 200 tys. zł
pozwolą na dofinansowanie 40 tego typu
inwestycji. W 2020 roku na ten cel zabezpieczonych zostało 100 tys. zł, co oznacza,
że z dofinansowania skorzystać będzie mogło kolejnych 20 osób bełchatowian.
Warunki, jakie należy spełnić, nie są
skomplikowane. - Przede wszystkim trzeba być właścicielem nieruchomości. Poza
tym planowane źródło ciepła powinno
być zgodne z zapisami regulaminu naszego
programu, czyli ekologiczne. Nasz główny
cel to ograniczenie smogu i emisji szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10 w bełchatowskim powietrzu – tłumaczy Marcin Nowak,
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.
Jeśli wnioskodawca spełni wszystkie wymogi, może liczyć nawet na 5 tys.
wsparcia. W ubiegłym roku miasto dostało dofinansowanie 1 mln 116 tys. 458 zł
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z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji. Skorzystało
z niego 154 mieszkańców Bełchatowa.
Wymiana pieców to tylko jedno
z działań antysmogowych. Bełchatów jest
jednym z pierwszych, polskich miast, w
którym zamontowane zostały elektrofiltry
kominowe.
- Problem smogu traktujemy bardzo
poważnie i szukamy cały czas nowych rozwiązań – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Elektrofiltry ograniczają emisję pyłu i toksycznych zanieczyszczeń nawet o 90 procent, są niezwykle
skuteczne w walce ze smogiem.
Dziesięć elektrofiltrów zamontowanych zostało na dwóch budynkach komunalnych w centrum miasta (Pabianicka 25
i plac Narutowicza 16). Urządzenia zaprojektowali naukowcy Politechniki Śląskiej,
a ich montaż kosztował 50 tys. zł.
W Bełchatowie 90 proc. mieszkańców
korzysta z ciepła systemowego, dostarczanego przez PEC. Dzięki temu pod względem czystości powietrza jesteśmy liderem
wśród polskich miast. Spółka PEC dostała
jesienią Certyfikat Jakości Ciepła PreQurs
w zakresie redukcji niskiej i ogólnej emisji

zanieczyszczeń powietrza. Na budynkach
użyteczności publicznej i szkołach pojawią
się niebieskie tabliczko ,,No smog”.
Ograniczać zanieczyszczenia pomaga
też bezpłatna komunikacja miejska, a najpóźniej w lipcu w Bełchatowie pojawią się
ekologiczne autobusy – trzy elektryczne
i trzy z silnikami diesla.

Akcja Stop Smog 2 lutego
Walka ze smogiem to główny temat
miejskiej akcji, która już 2 lutego odbędzie się w Galerii Olimpia. Na wszystkich mieszkańców czekać będzie wiele
atrakcji, które w prosty sposób pokażą,
jak troszczyć się o jakość powietrza
w mieście i dbać o środowisko. W
trakcie eventu będzie można uzyskać
informacje m.in. na temat miejskiego
programu dotacji na wymianę źródeł
ciepła czy porozmawiać z przedstawicielami PEC o podłączeniu domostw do
miejskiej sieci. Będzie to także świetna
propozycja dla całych rodzin, nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, np.
kolorowanek i ekologicznych animacji.
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Balansująca na linie Ewa pozostanie na placu Narutowicza. Rzeźba Jerzego Kędziory tak bardzo spodobała się
bełchatowianom, że miasto postanowiło ją zatrzymać na stałe

Rajska Ewa nadal będzie balansować na linie
Ewa przyjechała do Bełchatowa 20 września. Wówczas została wypożyczona
w ramach drugiej edycji Festiwalu Sztuki
Jabłka. Od końca grudnia należy do miasta,
które za prace uznanego na całym świecie
artysty zapłaciło 49 tys. zł.
Rajska Ewa balansuje na linie rozpiętej tuż obok Miejskiego Centrum Kultury.
Zawieszona w powietrzu kobieca postać
od razu wywołała poruszenie wśród ludzi
spacerujących po centrum miasta. Choć
od pierwszego spotkania z Ewą minęło już
kilka miesięcy, to nadal robi duże wrażenie. Jak mówią sami mieszkańcy, kobieta
z jabłkiem świetnie wkomponowała się
w miejski pejzaż.
Wykonana w zimnym brązie rzeźba
przedstawia przykucającą na jednej nodze
kobiecą postać, która w lewej dłoni trzyma symboliczny owoc, w prawej zaś – koszyk z jabłkami. Do Bełchatowa przywiózł
ją sam artysta – Jerzy Kędziora, znany też
szerszej publiczności pod pseudonimem
JotKa. Jego rzeźby znane są m.in. w Berlinie, Singapurze, Miami. Coraz częściej
spotkamy je także w polskich miastach.
Można je oglądać m.in. w Sopocie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Łodzi, Sandomierzu, Krakowie, a teraz także
w Bełchatowie.
Jerzy Kędziora mieszka w Poczesnej
koło Częstochowy. Od ponad 20 lat rzeźbi

Rzeźby Jerzego Kędziory można podziwiać na całym świecie, a teraz także w Bełchatowie
w zimnym brązie postaci ludzkie w naturalnych wymiarach. Niezwykłość jego prac
polega na tym, że wszystkie rzeźby balansują w powietrzu.
- Od zawsze interesował mnie człowiek
w ruchu, zatem moja rzeźba nie mogła być
statyczna – mówił we wrześniu Jerzy Kędziora. Oderwanie rzeźb od ziemi pozwala
stworzyć podniebny spektakl, który dziś
wymyka się już z ram konwencji publicystycznej i staje się sposobem na wyrażenie

artysty i otaczającego świata.
Praca nad taką specyficzną rzeźbą trwa
dość długo. Sztuka musi tu bowiem iść
w parze i z techniką, i technologią. Zanim
dzieło zostanie ostatecznie ukończone
podejmuje się wiele prób. Ważny jest materiał, z jakiego wykonuje się rzeźby. Najczęściej wykorzystuje się kolorowy metal,
zimny brąz, aluminium oraz mączkę marmurową. Sama konstrukcja zbudowana
jest z włókna szklanego lub węglowego.
KZB

Samochód elektryczny naładujesz za darmo
Już wkrótce ruszy pierwsza w Bełchatowie
stacja ładowania samochodów elektrycznych. Przez kilka miesięcy ładowanie będzie całkowicie darmowe.
Stacja powstanie na parkingu śródmiejskim. Spółka PGE Nowa Energia podpisała
z miastem trzyletnią umowę dzierżawy terenu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej. Projekt „Elektromobilność dla
każdego” ma zachęcać kierowców do korzystania z samochodów elektrycznych. Powstanie stacji wpisuje się w proekologiczne

Ładowarka stanie przy bibliotece

działania miasta. Samochody elektryczne
są ciche, mają niskie koszty eksploatacji,
a przede wszystkim nie emitują spalin.
Na powierzchni 40 mkw będą dwa stanowiska – do ładowania prądem stałym
i zmiennym. Naładowanie baterii do 80
proc. powinno trwać ok. 40 minut. Spółka planuje uruchomić stację w styczniu.
Przez pierwsze miesiące ładowanie będzie
bezpłatne, na przełomie września i października na stacji zostanie zamontowany
terminal płatniczy.
AP
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Anna Łastowska - Biuro Podróży Lexan została Dobrodziejem Roku 2018, Krzysztof Franczyk otrzymał tytuł
Wolontariusza Roku

Nagrodzeni, bo chętnie pomagają innym

Anna Łastowska wspiera finansowo wiele organizacji i stowarzyszeń
Anna Łastowska, odbierając nagrodę, podkreślała, że zamiast dopisywać kolejne zera
na koncie, woli pomagać. Szef OSP Bełchatów Krzysztof Franczyk wraz z miastem
organizuje miejskie wigilie i śwniadania
wielkanocne. Wręczenie nagród odbyło się
podczas Koncertu Noworocznego. Zanim
statuetki powędrowały do wyróżnionych,
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, podziękowała gościom.
- To był piękny rok, rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem
dumna, że w Bełchatowie właśnie w tym
czasie udało nam się zrealizować kilka
ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. Mam tutaj szczególnie na myśli rewitalizację Placu Wolności i budowę nowego
ronda na ulicy Wojska Polskiego. Za nami
rok ciężkiej pracy, za którą z serca dziękuję
– mówiła prezydent Czechowska.
Co roku ważnym momentem Koncertu
jest ogłoszenie Dobrodzieja i Wolontariusza Roku, czyli uhonorowanie osób, firm
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lub instytucji, które prowadzą działalność
dobroczynną i społeczną.
Anna Łastowska, właścicielka Biura
Podróży Lexan, tytuł otrzymała m.in. za
działalność na rzecz rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości w Bełchatowie. Będąc sekretarzem Regionalnej Izby Gospodarczej, angażuje się w działalność na
rzecz samorządu lokalnego. Współpracuje
z Regionalną Organizacją Turystyczną
w Łodzi, która promuje nasze miasto.
Wspiera finansowo wiele fundacji i stowarzyszeń, od dwóch lat pomaga także MCK
Gigantom Mocy, sponsorując nagrody dla
dzieci i młodzieży.
- Od samego początku działalności
wyznaję zasadę, że nie ważne są kolejne
zera na koncie, tylko pomoc mieszkańcom
i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego
miasta. Trzeba mieć świadomość, że lokalne
firmy mają znaczący wpływ na rozwój gospodarki, przede wszystkim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy – podkreśla

Krzysztof Franczyk od lat udziela się społecznie
Anna Łastowska, Dobrodziej Roku 2018.
Tytuł Wolontariusza Roku 2018 otrzymał Krzysztof Franczyk, naczelnik OSP
w Bełchatowie. Laureat organizuje liczne
szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jest także współorganizatorem
śniadań wielkanocnych i miejskiej wigilii,
gdzie spotykają się osoby bezdomne, samotne czy wykluczone społecznie. Krzysztof Franczyk nagrodzony także został za
promowanie idei honorowego krwiodawstwa i integrację środowiska.
- W naszym mieście jest wiele osób,
którym los tych najsłabszych leży na sercu
i to właśnie dla nich jest ta nagroda – mówi
Krzysztof Franczyk, Wolontariusz Roku 2018.
Podczas tegorocznego Koncertu pt.
„W krainie Wiednia i Czardasza – Budapeszt Show” goście wysłuchali najpiękniejszych arii operowych i operetkowych.
Specjalnym gościem był romski wirtuoz
skrzypiec – Milosz Deki Czureja.
AP
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Automatyczne przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
nastąpiło 1 stycznia. Warto jak najszybciej wnieść opłatę przekształceniową, aby skorzystać z upustu

Prawo własności z wysoką bonifikatą
Od 1998 roku miasto systematycznie,
zgodnie z wpływem wniosków użytkowników wieczystych, przekształca własność
gruntów. Obecnie, po 20 latach tych działań, w Bełchatowie nieprzekształconych
zostało jedynie 70 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 35 budynków wielorodzinnych. Teraz z mocy prawa wieczyści użytkownicy gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntu z automatu. W zasadzie nic nie
muszą robić. Najpóźniej w ciągu roku od
przekształcenia prawa użytkowania wie-

czystego stosowne zaświadczenia mają
być wysyłane na adres, który współużytkownicy wieczyści wskazali w ewidencji
gruntów i budynków.
Zgodnie z ustawą przez 20 lat co roku
(zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa
wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała
w 2018 r. W przypadku gdy opłata z tytułu wieczystego użytkowania za mieszkanie w bloku wynosiła 50 zł, przez 20 lat

zapłacimy 1000 zł. Jeśli będziemy chcieli
skorzystać z 60 proc. bonifikaty, wówczas
uiścimy jednorazową opłatę w wysokości
400 zł. Aby skorzystać z 60-procentowej
bonifikaty, wpłaty należy dokonać jak najszybciej.
Jednorazową opłatę uwłaszczeniową
można wpłacać w kasie Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 1 lub na konto bankowe magistratu. Więcej informacji udzielają
pracownicy Wydziału Geodezji i Architektury pod nr tel. 44 733 51 78.
AP

Projektanci pokażą się na wystawie w Gigantach Mocy
Projektanci wnętrz powoli odchodzą od
tego, co oferuje rynek tzw. sieciówek. Ciekawe i kreatywne rozwiązania oraz niezależne marki to coraz prężniej rozwijający
się kierunek w kreowaniu przestrzeni. Stąd
pomysł pokazania tego, co oferują projektanci z Bełchatowa i okolic.
Meble, akcesoria, grafika, lampy, ceramika i inne designerskie przedmioty użytkowe, które tworzą bełchatowscy przedsiębiorczy artyści, będzie można zobaczyć
w kwietniu w Gigantach Mocy na wystawie „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą”.
Celem wystawy, którą po raz pierwszy

Przedsiębiorcy pochwalą się swoimi projektami

organizuje prezydent Bełchatowa Mariola
Czechowska jest wspieranie i promowanie
przedsiębiorców, a także integracja środowiska związanego z bełchatowskim wzornictwem. Pozwoli to przedstawić ofertę
młodych, bełchatowskich marek.
Formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.belchatow.pl, należy
do piątku, 8 lutego, przesłać drogą mailową na adres invest@belchatow.pl. Wernisaż w Gigantach Mocy planowany jest na
7 kwietnia, a wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia.
AP
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Ponad 5 tysięcy osób korzysta z Bełchatowskiej Karty Rodziny, która uprawnia do zniżek oferowanych przez
blisko 70 firm nie tylko z terenu Bełchatowa, ale i z dalszych zakątków kraju

Zmiany w Bełchatowskiej Karcie Rodziny
Jedną z nowości, jakie zaczną obowiązywać w marcu, jest automatyczne nabycie
prawa do korzystania z karty przez dziecko
nowonarodzone lub przysposobione nawet tedy, gdy pozostałe dzieci w rodzinie
wielodzietnej takie prawo już straciły.
Kolejna zmiana dotyczy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Jeśli utraci ono
orzeczenie o niepełnosprawności, nie będzie się to wiązać z odebraniem karty pozostałym dzieciom w rodzinie.
Bełchatowska Karta Rodziny cieszy się
coraz większą popularnością, liczba przyznawanych kart systematycznie rośnie, np.
w 2017 roku do magistratu wpłynęło 317
wniosków, a w 2018 było ich 345. Ogólnie
ze zniżek, do których uprawnia Bełchatowska Karta Rodziny, korzysta już ponad
5 tys. bełchatowian.
Bełchatowska Karta Rodziny uprawnia
rodziny wielodzietne, rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym, seniorów oraz honorowych dawców krwi do korzystania z ulg
i preferencji przygotowanych przez miasto
i ponad 60 współpracujących firm. Posiadacze karty mogą taniej kupić np. bilet

Bełchatowska Karta Rodziny to realne oszczędności w domowym budżecie
do kina, wywołać zdjęcia, zjeść pizzę czy
pójść do stomatologa, wykonać krawiecką
przeróbkę czy pójść do fryzjera - wszystko w wybranych punktach oznaczonych
logotypem akcji. W nowej uchwale uporządkowano także zasady przyznawania,
wydawania i korzystania z karty, a także

zawarto informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Jak otrzymać kartę? Wystarczy złożyć
wniosek w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 w budynku B w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia.
AP

Osiedlowy lasek zachęca do aktywności
Z końcem grudnia mieszkańcy osiedla
Dolnośląskiego zyskali nowe miejsce do
spacerów i aktywności fizycznej. Całość
kosztowała miasto blisko 300 tys. złotych.
To już kolejny - 36. projekt zrealizowany
w ramach budżetu obywatelskiego.
Teren za blokami 219 i 220 poddano
gruntownej rewitalizacji, dzięki czemu istniejący lasek osiedlowy nabrał nowego
kształtu. Uporządkowano drzewostan,
czyli usunięto drzewa chore i zagrażające
bezpieczeństwu mieszkańców, nasadzono nowe krzewy i drzewa niskokoronne.
Z myślą o amatorach spacerów wybudowano alejki, przy których stanęło osiem
parkowych ławeczek z oparciem. Spacerowe ścieżki wyłożono trójkolorową kostką
brukową. Nie zapomniano również o no-

8

W lasku można poćwiczyć pod chmurką
wych trawnikach.
Jednym z głównych założeń projektu
adaptacji miejskiego lasku było wyposażenie go w siłownię pod chmurką. Do dyspozycji mieszkańcy mają dziesięć urządzeń,
w tym m.in. sprzęt do podciągania nóg
oraz drabinkę, trenażer ramion z ławką,

orbitrek eliptyczny z masażerem, surfera
wahadło i wyciskanie siedząc, piechura
i biegacza. Jest też hydrauliczny wyciąg
górny. Producentem wszystkich sprzętów
jest firma Herkules z Chrzanowa.
W nowym lasku skorzystać również
można ze specjalnej ścieżki zdrowia, wyposażonej m.in. w ławeczkę do ćwiczeń, drążki
gimnastyczne, belkę do przerzutów tułowia
oraz drążki do slalomu. Ponadto zamontowano elementy małej architektury - dwa
stojaki na rowery i kosze na śmieci.
To już kolejna w mieście siłownia na
powietrzu. Zagospodarowany na nowo lasek osiedlowy już przyciąga mieszkańców,
którzy mimo niepogody próbują swoich sił
i na ścieżce zdrowia, i na sprzęcie siłowym.
KZB

WYDARZENIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

33,7 mln zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na inwestycje. Wśród nich są cztery finansowane
z funduszy Unii Europejskiej, ich łączna wartość to prawie 42 mln zł

Budżet miasta 2019: ponad 40 inwestycji
Po raz pierwszy w historii Bełchatowa budżet przekroczył 250 mln zł. Dochody wynoszą prawie 247 mln zł, wydatki to 251
mln zł. 13,4 proc. stanowią wydatki majątkowe, czyli na inwestycje jest w 2019
roku 33,7 mln zł. Jak mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, budżet
jest proinwestycyjny i prorozwojowy, odpowiada potrzebom mieszkańców.
Miejscy radni uchwalili budżet miasta na 2019 rok 20 grudnia, niemal jednogłośnie. Do prezydenckiego projektu
zgłoszone zostały trzy autopoprawki, wypracowane wspólnie przez Radę Miejską
i prezydenta. W zakresie wydatków bieżących najwięcej pieniędzy przeznaczono na
oświatę (83 mln zł) i pomoc społeczną (ponad 63,5 mln zł). W ramach tych ostatnich
uwzględniono rządowy program 500+ (ponad 26 mln zł), świadczenia rodzinne (ponad 14 mln zł), zasiłki okresowe i dodatki
mieszkaniowe (łącznie 4,9 mln).
Na ponad 33,7 mln zł oszacowano
przyszłoroczne wydatki inwestycyjne. To
w sumie 42 inwestycje, 23 z nich będzie
kontynuowanych, cztery mają unijne dofinansowanie. Należy do nich m.in. program
rewitalizacji śródmieścia. W pierwszym
etapie zmienił swoje oblicze Plac Wolności. W ramach tego samego projektu wyre-

montowanych zostanie 10 ,,Kamienic Tkaczy”, przebudowany też będzie budynek
przy Placu Wolności 10.

- Budżet Bełchatowa na
2019 rok jest optymalny.
Łączy w sposób racjonalny
konkretne potrzeby
bełchatowian
z ograniczonymi zasobami
finansowymi miasta mówi prezydent Mariola
Czechowska.
Unijne pieniądze (7,5 mln zł przy koszcie 11 mln) pomogły też w kupnie sześciu
nowoczesnych, ekologicznych autobusów.
Nowe emzetki pojawią się w Bełchatowie
w lipcu. Znaczące nakłady przeznaczone
zostały na zieleń. W tym roku rozpocznie
się unijny projekt pn. „Bełchatów w zieleni”
(koszt 4,2 mln zł), dotyczący aż 20 ha terenów zielonych w mieście. Przeprowadzona
też zostanie termomodernizacja kolejnego

budynku wielorodzinnego „Odra” (koszt
2,8 mln zł).
W tegorocznym budżecie ponad 19
mln zł zapisano na transport i łączność,
z tego 4,3 mln zł na budowę dróg i parkingów. Powstanie też długo oczekiwany
przez mieszkańców budynek dworca (6,5
mln zł). Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie
dróg, to po raz drugi wydatki zostały podzielone na kilka kategorii, w ramach których wskazano konkretne lokalizacje.
W budżecie Bełchatowa na 2019 rok
zabezpieczono 800 tys. zł na dokapitalizowanie budowy kolejnego bloku TBS przy
ul. Chmielowskiego, w którym od lutego
2020 roku będzie mogło zamieszkać 39
rodzin. Na przyszły rok zaplanowano również remont i modernizację budynku przy
ul. Staszica, po byłym Energoinżu, do którego przeniesie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Na to zadanie przeznaczono 600 tys. zł.
W ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa zrealizowane będą:
zespół trzech tężni solankowych "Potężny Bełchatów", projekty „Lekki plecak”
i „Sportowy Bełchatów”.
Al

Miejscy radni niemal jednogłośnie przyjęli budżet miasta podczas grudniowej sesji. Wspólnie z prezydentem rada wypracowała trzy autopoprawki

9

DLA MIESZKAŃCA

Plac Wolności z fontanną, Marszałkiem Piłsudskim i muzycznym miejscem zabaw dla najmłodszych jest już gotowy. D
miejscu zachęcają także kawiarniane ogródki, minisiłownia i nasadzenia ozdabiające skwery

Można już spacerować po odnowionym Placu
Rewitalizacja Placu Wolności trwała dziesięć miesięcy. A pracy było sporo, bo
oprócz tych widocznych gołym okiem
wykonawca, bełchatowska firma Binż,
wiele do zrobienia miał także pod ziemią.
Mowa o położeniu kanalizacji deszczowej
i sieci wodociągowej, które były niezbędne do przyłączenia fontanny oraz zdroju
ulicznego. Poza tym zamontowano system
nawadniania, światłowód pod monitoring
oraz przyłącza energetyczne pod latarnie
i oświetlenie punktowe.
Plac Wolności podzielny został na trzy
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części. Pierwszą, mowa o strefie położonej
od strony placu Narutowicza i umownie
nazwanej patriotyczną, mieszkańcy mogli
zobaczyć już w listopadzie. To właśnie tam
stanął postument Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został odsłonięty w tegoroczne Święto Niepodległości.
Część centralna, przeznaczona m.in. na
spotkania i imprezy kulturalne, to fontanna otoczona kamiennymi ławami, pergola
z zadaszeniem, miejsce na scenę plenerową oraz kawiarniane ogródki. A prowadzi
do niej aleja z czerwonymi kasztanowcami.

Ostatnia ze stref to plac zabaw z bębenkami, cymbałkami, dzwonkami i ławą przypominającą pianino. Takie wyposażenie nie
jest przypadkowe – nawiązuje do położonej w pobliżu szkoły muzycznej. W tej części jest także minisiłownia zewnętrzna m.in.
z orbitrekiem i rowerkiem. Wszystko
dopełnia mała architektura – siedziska,
kładka nad granitową fontanną, pergole, stoliki, a także nowa zieleń. Na Placu
Wolności posadzono ponad 600 drzew
liściastych, m.in. kasztanowca czerwonego, buka pospolitego i grabu pospolitego.

DLA MIESZKAŃCA
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Powstały na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie dla robotników
tkalni. Teraz dostaną nowe życie w ramach miejskiego programu rewitalizacji

Kamienice z historią do remontu

Do spędzania wolnego czasu właśnie w tym

u Wolności
Do tego 50 krzewów iglastych, blisko 1,5
tysiąca liściastych, m.in. berberysów, trzemielina, tawuły japońskiej i prawie 3 tys.
roślin pnących, traw ozdobnych, roślin cebulowych i bylinowych.
- Myślę, że będzie to jedno z piękniejszych miejsc w naszym mieście, które
bełchatowianie będą chętnie odwiedzać
– mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa.
Przebudowa Placu Wolności kosztowała w sumie ponad 7,6 mln zł.
AD-A

Miejskie budynki przy ul. Pabianickiej,
Piłsudskiego, Sienkiewicza, Bawełnianej, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Placu
Wolności i placu Narutowicza zostaną
wyremontowane w ramach rewitalizacji
śródmieścia Bełchatowa. Prace, które prowadzi częstochowska firma Budo-Max,
kosztować będą blisko 6 mln 300 tys. zł
i powinny zakończyć się w kwietniu 2020
roku. Na tę inwestycję miasto pozyskało
3 mln 741 tys. 414 zł ze środków unijnych.
Kamienice Tkaczy to jedno z trzech
zadań wchodzących w duży projekt rewitalizacji śródmieścia. Obok zakończonej
modernizacji Placu Wolności planowana
jest jeszcze przebudowa i rozbudowa budynku przy Placu Wolności 10, w którym
ma powstać Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych. Cała rewitalizacja
śródmieścia ma kosztować ok. 16,4 mln zł,
a dofinansowanie unijne to 9 mln zł. Projekt ma być gotowy w 2020 roku.
Kamienice Tkaczy, bo o nich mowa,
to dziesięć miejskich budynków. Obecnie mieszka w nich 226 osób. Zakres prac
został zaplanowany dla każdej z kamienic
osobno. Z reguły obejmuje on odnowienie
elewacji wraz z jej dociepleniem, remont
dachu oraz naprawę tynków wewnętrznych w częściach wspólnych (m.in. klatkach schodowych). Pomyślano także o wymianie schodów oraz remoncie instalacji
elektrycznej. W większości przypadków
zamontowane ma też być nowe oświetlenie na zewnątrz oraz domofony. Na nowo
zagospodarowane zostaną tereny wokół
kamienic. Możliwe, że w niektórych wypadkach konieczne będzie odwodnienie
fundamentów budynków.
Większość z dziesięciu kamienic, które dzisiaj wpisane zostały do Gminnego
Programu Rewitalizacji, wybudowano
na przełomie XIX i XX wieku i prawdopodobnie służyły jako mieszkania dla
pracowników bełchatowskich zakładów
włókienniczych. Pierwszą manufakturę
otworzył w 1801 roku Józef Kaczkowski. Fabryka dostarczała sukno wojsku
Księstwa Warszawskiego. Sukiennictwo rozwijało się na tyle prężnie, że
w 1820 roku Bełchatów został wpisany do
wykazu miast fabrycznych. W 1861 roku

w Bełchatowie działały 43 warsztaty tkackie, a 8 lat później w mieście funkcjonowało już 6 fabryk, które zatrudniały 42 pracowników. Na przełomie wieków XIX i XX
Perec Frajtag uruchomił pierwszą tkalnię
mechaniczną, dając początek największej
bełchatowskiej fabryce włókienniczej.
W latach 1919–1923 w Bełchatowie
uruchomionych zostało 8 fabryk (Pereca
Frajtaga, Daniela Barana, Kluga i Tuska,
Braci Działowskich, Warszawskiego, Forstera, Starowińskiego i Szmulewicza), które
zatrudniały ok. 1000 robotników.
Po wybuchu II wojny światowej bełchatowskie fabryki włókiennicze przerwały produkcję. Dopiero na początku 1942
roku działalność wznowiły dwie tkalnie
pod zarządem niemieckim. W 1947 roku,
w oparciu o fabrykę Frajtaga, utworzono
Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego, które 1 stycznia 1951 roku otrzymały nazwę Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego (BZPB).
AP

Miejskie kamienice odzyskają dawny blask

Gminny Program Rewitalizacji Kamienice Tkaczy przy:
ul. Pabianickiej 25 – rok bud. 1892,
ul. Pabianickiej 33 – rok bud. 1916,
ul. Sienkiewicza 3 – rok bud. 1936,
ul. Sienkiewicza 17 – rok bud. 1899,
ul. Piłsudskiego 22 – rok bud. 1901,
ul. Kaczyńskich 6 – rok bud. 1912,
pl. Narutowicza 16 – rok bud. 1895,
pl. Narutowicza 10 – rok bud. 1902,
ul. Bawełnianej 15 – rok bud. 1890,
Placu Wolności 21 – rok bud.1900.
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EDUKACJA
71 godzin w tygodniu dodatkowych zajęć dla blisko 400 uczniów, szkolenia dla nauczycieli, nowy sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne – wszystko to w ramach programu „Now@ szkoła”

Ósemka z kasą na „Nową Szkołę”
Przez najbliższe półtora roku uczniowie
wszystkich klas będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, począwszy od lekcji
języka polskiego, przez przyrodę, biologiczno-geograficzne, fizyczno-chemiczne, po
przedsiębiorczość i język angielski. Na realizację programu ósemka dostała ponad 674
tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, kolejne 50 tys. zł dołoży magistrat.
Dodatkowe lekcje to nie wszystko. Koła
zainteresowań przygotowane są także dla
dzieci niepełnosprawnych, mowa m.in.
o terapii pedagogicznej czy korekcyjno-kompensacyjnej. Ze specjalnych zajęć
mogą też korzystać uczniowie, którzy nieco słabiej radzą sobie z nauką. Wszystkie
lekcje będą prowadzone metodą eksperymentalną, tzn. poprzez doświadczenia,
eksperymenty i zabawę. Aby jak najlepiej
wykorzystywać tę technikę, zostaną przeszkoleni nauczyciele.
- Ten program to ogromna szansa dla
uczniów - mówi Maria Łazuga, dyrektor
SP nr 8. - Został on tak przygotowany,
aby mogły z niego korzystać wszystkie dzieci, które chcą poprawić wyniki
w nauce, potrzebują wsparcia lub pragną
rozwijać swoje umiejętności. Co najważniejsze, zainteresowanie programem wśród
uczniów jest bardzo duże. Na niektóre zajęcia jest więcej chętnych niż przewidzieli-

Zajęcia dodatkowe czekają na uczniów wszystkich klas
śmy miejsc – dodaje dyrektor ósemki.
plansz i zabaw logopedycznych.
Do szkoły trafią też nowoczesne pomo- Cieszę się, że nauczyciele wciąż poszuce dydaktyczne, a sale lekcyjne wzbogacą kują nowych sposobów, aby uatrakcyjnić
się o nowy sprzęt. Wyposażone mają być codzienne lekcje. Program „Now@ szkoła”
m.in. pracownie biologii, geografii, chemii.
z pewnością jeszcze bardziej pozwoli rozUczniowie już niebawem korzystać będą z
budzić w dzieciach ciekawość i chęć ponowych 25 komputerów, 25 laptopów, tablic interaktywnych, a także termometrów znawania i uczenia się coraz to nowych
laboratoryjnych, magnesów neodymowych, rzeczy – podsumowuje Łukasz Politański,
zestawów pryzmatów, modeli atomów czy wiceprezydent Bełchatowa.
globusów. Do tego słowniki, atlasy, zestawy
AD-A

Miejskie szkoły wzbogacają się o nowy sprzęt
Prawie 70 tys. zł z na zakup tablic interaktywnych, projektorów i zestawów głośników pozyskały cztery miejskie szkoły
podstawowe: 1, 3, 8 i 9. – Nowoczesne
pomoce dydaktyczne pomagają w zrozumieniu treści edukacyjnych, usprawniają
motorykę i percepcję wzrokową. Cieszę
się, że nasze szkoły tak chętniej angażują
się w zewnętrzne programy, dzięki którym
mogą wzbogacić swoje placówki właśnie
o taki sprzęt – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Z miejskiego portfela, na realizację
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Uczniowie korzystają z tablic interaktywnych

rządowego programu „Aktywna tablica”,
powędrowało blisko 56 tys. zł. Kolejne
pieniądze – 8,5 tys. zł to wkład własny na
udział w projektach ekologicznych. SP nr 3
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskała 18 tys. zł na program „Oddech dla
Bełchatowa”. Trójka zdobyła także środki –
ponad 43 tys. zł na przygotowanie ekopracowni pod chmurką. Podobna powstanie
również przy ZSP nr 9, który dostał na nią
31,5 tys. zł dofinansowania.
AD-A

SPÓŁKI MIEJSKIE
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PEC Bełchatów wznowił akcję informacyjną dotyczącą oszczędnego gospodarowania ciepłem. Drzwi wejściowe większości bełchatowskich bloków mieszkaniowych zostały opatrzone naklejką z hasłem „Zamykaj drzwi –
zatrzymaj ciepło dla siebie”

sPECjalista radzi: Zamykaj drzwi
– zatrzymaj ciepło dla siebie
Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu. Dlatego urządzając mieszkanie, unikaj zastawiania grzejników meblami
i zasłaniania ich grubymi zasłonami.

Stosuj ekrany zagrzejnikowe
Zastosowanie ekranów to tradycyjny sposób na zwiększenie temperatury w pomieszczeniu. Ekran najlepiej zamontuj na
ścianie za kaloryferem. Odbija on do wnętrza pomieszczenia ciepło, które dotychczas pochłaniała zimna ściana za grzejnikiem. Dzięki temu możesz oszczędzić nawet 5 proc. ciepła.

Zamiarem spółki PEC jest wskazanie takich
obszarów gospodarowania ciepłem, w których odbiorca może poprawić swój komfort cieplny przy minimalnym zaangażowaniu. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi,
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. Dlatego warto zainteresować się pomieszczeniami wspólnymi, ponieważ za ich ogrzanie
płacą wszyscy lokatorzy. A przecież każdemu z nas zależy na tym, aby zapewnić
sobie właściwy komfort cieplny, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło. Wystarczy codzienne przestrzeganie
prostych zasad racjonalnego korzystania
z ciepła, a oszczędności same się pojawią
w efekcie zmiany naszych złych nawyków.
To proste i naprawdę się opłaca! Przypominamy pozostałe zasady racjonalnego korzystania z ciepła:

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
(chyba że masz małe dzieci, to podnieś
temperaturę o 2 stopnie). 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.

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.

Oszczędzaj ciepłą wodę
Staraj się racjonalnie korzystać z ciepłej
wody. Wymień krany na jednouchwytowe, z mieszalnikiem ciepłej i zimnej
wody. W ten sposób nie będziesz tracić wody na dopasowywanie temperatury i ciśnienia. Zamontuj także perlatory, które zmniejszają jej zużycie.
A przede wszystkim zmień swoje nawyki.
Wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie. Pamiętaj też, aby zakręcać wodę podczas mycia zębów lub golenia. Nie marnuj
wody.
PEC
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Umowa na budowę Zamkniętych Komór
Fermentacyjnych podpisana!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie podpisał
3 stycznia umowę na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach Kontraktu
01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji
osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Instal
Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1. Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto.
Inwestycja ma priorytetowe znaczenie
dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie
proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest
przestarzały. Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch
Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych
(ZKF), który przebiegać będzie w temperaturze ok. 36°C. Tak prowadzony proces
fermentacji osadów metodą beztlenową
pozwoli na ujęcie powstającego biogazu
i skierowanie go do dalszej przeróbki
w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wyko-

„WOD.-KAN." podpisał umowę, która ma priorytetowe znaczenie dla Spółki
rzystana na potrzeby własne oczyszczalni.
Realizacja inwestycji ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy emisję odorów z oczyszczalni ścieków.
Zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2021 roku. Kontrakt
01 realizowany jest w ramach projektu

pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
WOD.-KAN.

Nie kupuj, tylko adoptuj - zwierzaki czekają
W bełchatowskim schronisku dla zwierząt
na nowy dom czeka ponad 300 czworonogów. Zwierzaki często mają za sobą traumatyczne przeżycia, więc za okazane uczucie potrafią się wspaniale odwdzięczyć.
Może więc zamiast kupować zwierzaka,
warto zastanowić się nad adopcją?
Jak podkreślają pracownicy Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt, bełchatowianie
najczęściej pytają o szczenięta, a psy dorosłe
to przecież zdecydowanie mniej kłopotów
dla przyszłego właściciela. - Dorosły pies jest
ułożony, często już nauczony czystości i nie
wymaga tyle nauki, co szczeniak - mówi Mariusz Półbrat, kierownik schroniska.
Na nowy dom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt czekają 24 koty (w tym
4 kocięta) i 290 psów ( w tym 21 szczeniaków). Proces adopcyjny nie jest skompli-

Na nowy dom czeka nieśmiały Diżon
kowany. 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 podopiecznych 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.
Adoptujący jest zobowiązany do posiadania w chwili adopcji kontenerka do
bezpiecznego transportu w przypadku
kota oraz obroży i smyczy w przypadku
adopcji psa. Więcej informacji znajduje się
na stronie www.schroniskobelchatow.pl.
AP
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FERIE W MIEŚCIE
W tym roku zimowa przerwa międzysemestralna w województwie łódzkim rozpocznie się 11 lutego i tradycyjnie
potrwa dwa tygodnie. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, miejskie placówki kultury przygotowały mnóstwo
atrakcji. Z pewnością nikt nie będzie się nudził

Zaplanuj zimowe ferie z miastem
Ferie w MCK
Filmy dla najmłodszych, warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne, quizy, gry i zabawy rytmiczno-ruchowe – to tylko niektóre
z propozycji Miejskiego Centrum Kultury.
Podczas zimowej przerwy w MCK PGE Gigantach Mocy będzie można i odpocząć,
i rozwijać swoje różnorodne talenty. Na
zajęcia trzeba się zapisać – telefonicznie
(44 6350048) lub osobiście w sekretariacie
MCK przy pl. Narutowicza 1a.
• 11-15 i 18-22 lutego – w kinie
Kultura i w MCK PGE Gigantach
Mocy w różnych godzinach odbywać się będą bezpłatne projekcje filmów dla najmłodszych.
• 11-12 lutego, godz. 10-12 – „A może
teatr?” - to bezpłatne warsztaty aktorskie dla dzieci w wieku 9-12 lat.
• 12 lutego, godz. 17-20 – „Feryjne
Jam session”– do wspólnego muzykowania zapraszamy dzieci od
12 roku życia; zajęcia bezpłatne.
• 12 lutego, godz. 11-12 – „Gra pod
napięciem – wykonaj labirynt 3D”
- warsztaty dla młodych (12-15 lat)
elektroników, którzy wspólnie zbudują labirynt 3D; odpłatność: 15 zł.
•
13 lutego, godz. 10-11:30 - „Muzyczne ferie”, podczas których dzieci
w wieku 7-12 lat bezpłatnie będą
mogły uczestniczyć w quizach, grach
i zabawach rytmiczno-ruchowych.
• 14 i 21 lutego, godz. 10-11:30
- „Zabawy twórcze” - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-9; odpłatność: 10 zł.
• 18 lutego, godz. 10-11:30 - „Roztańczona zima” – bezpłatne warsztaty
tańca współczesnego i jazzowego dla dzieci w wieku 9-13 lat.
• 18 lutego, godz. 12-12:45 - „Koduj z
UKE” - ScottieGo!, bezpłatne warsztaty małego programisty (7-10 lat).
• 18 lutego, godz. 12-12:45 - „Koduj z UKE” - Inteligentne Miasto,
bezpłatne zajęcia z kodowania
dla dzieci w wieku 11-14 lat.
• 18-20 lutego, godz. 16-20 – „Otwar-
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ta sesja nagraniowa”, bezpłatne
zajęcia w profesjonalnym studiu
nagrań dla dzieci w każdym wieku.
19-20 lutego, godz. 10-12 - „Haft
matematyczny”, czyli twórcze zajęcia z igłą i nitką dla dzieci od 10
roku życia; odpłatność: 10 zł.
21 lutego, godz. 11-12 - „Fraktale”- warsztaty dla dzieci w wieku
10-13 lat, prowadzone przez popularyzatora nauki z „Heweliuszy Nauki”; odpłatność: 15 zł.
21 lutego, godz. 12:30-13:30 „Szyfry”- warsztaty dla dzieci w
wieku 10-13 lat, prowadzone przez
popularyzatora nauki z „Heweliuszy Nauki”; odpłatność: 15 zł.
15 i 22 lutego, w godz. 11-12
- „Warsztaty ceramiczne dla dzieci”, Filia w Grocholicach, wiek:
9-14 lat; odpłatność: 20 zł.

Ferie w muzeum
Wiele interesujących propozycji dla najmłodszych ma również Muzeum Regionalne. Dla dzieci powyżej 6 roku życia przygotowano tematyczne warsztaty plastyczne,
muzyczne oraz ruchowe. Zajęcia są odpłatne - 2 zł od każdego uczestnika. Chęć
uczestnictwa w zajęciach zgłosić można
telefonicznie (44 633 11 33) lub w sekretariacie muzeum do 31 stycznia 2019 r.
• 11-15 lutego - „Mrozem malowane”- warsztaty plastyczne
ze śnieżynką w roli głównej;
• 11-15 lutego – „Kim był święty
Walenty i dlaczego został patronem
zakochanych?” – na te i inne pytania
odpowiedzi szukać będą najmłodsi
bełchatowianie, którzy wykonają
też własną kartkę walentynkową.
• 18-22 lutego - „Wiosna, lato,
jesień, zima” - zabawa w skojarzenia przy dźwiękach muzyki
Antonio Vivaldiego, połączona z zajęciami plastycznymi.
• 18-22 lutego - „Dawne gry i zabawy”,
czyli poznajemy i gramy w zabawy
sprzed ery internetu, czatu czy tik-toka.

Ferie w bibliotece
Moc atrakcji czeka na wszystkich uczniów,
którzy podczas ferii odwiedzą miejską bibliotekę lub jej filie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, ale na grę „Zagadka biblioteki" i zajęcia
„Laboratorium odkrywcy" należy wcześniej
się zapisać. Zgłoszenia przyjmowane będą od
1 lutego w wypożyczalni dla Dzieci.
• 12 lutego, godz. 11-13 – „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła artystycznego” – zajęcia
z szydełkowania dla dzieci i dorosłych odbędą się w gmachu
głównym przy ul. Kościuszki 9.
• 13-14 oraz 20-21 lutego, godz.
11-12.30 – „Zagadka biblioteki”
– na grę detektywistyczną, inspirowaną przygodami Ignacego i
Meli, zapraszamy dzieci w wieku
8-10 lat do budynku głównego.
• 19 lutego, godz. 11-12:30 – „Laboratorium odkrywcy – sprawne
rączki” – zajęcia sensoryczne dla
dzieci w wieku 6-9 lat odbywać
się będą w bibliotece głównej.
• 11-24 lutego, godz. 10-18 – „Pomyśl i zagraj” - w Filii nr 1 w Grocholicach dzieci (7-12 lat) będą
mogły oddać się grom planszowym i zabawom umysłowym.
• 11-24 lutego, godz. 10-18 – na
„Hocki-Klocki w bibliotece, czyli
wielkie budowanie” zapraszamy
dzieci w wieku do 12 lat do Filii
nr 2 na os. Dolnośląskim 204 B.
• 11-24 lutego, godz. 10-18 – w
Filii nr 3 przy ul. Okrzei 45 dzieci w wieku do 12 lat podróżować
będą do „Puzzlolandii, czyli krainy kolorowych układanek”.
• 11-24 lutego, godz. 10-18 – „Malu,
malu panno lalu, czyli wielkie zimowe malowanie” to zajęcia
plastyczne, które dla dzieci w
wieku do 10 lat przygotowała Filia nr 4 przy ul. Turkusowej 7.
• 12, 19 lutego, godz. 11-13 – na
„Recyklingowe warsztaty” dzieci
w wieku do 12 lat zaprasza Filia nr 4 przy ul. Turkusowej 7.
KZB
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Piąte urodziny świętuje w tym roku interaktywna ekspozycja PGE Giganty Mocy. Z tej okazji Miejskie Centrum
Kultury przygotowało zabawę „Przybij piątkę na 5-lecie”. Do jej zwycięzców trafią jubileuszowe zestawy z upominkami

Giganty Mocy na piątkę
Zasady urodzinowej zabawy są proste.
Wystarczy do 30 kwietnia zebrać pięć
pieczątek. Można je dostać, kupując bilety
na płatne wydarzenia organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury. Każdy bilet to
jeden stempel. Pierwszy z nich można zdobyć już w styczniu, przychodząc na spektakl dla dzieci „Na tropie zaginionej powieści”. Promowane są także inne przedstawienia dla najmłodszych, walentynkowy
koncert Ani Wyszkoni oraz muzyczne
spotkania m.in. z okazji Dnia Kobiet. Aby
upewnić się, czy dana impreza na pewno
organizowana jest przez MCK, można śledzić stronę – www.bilety.mck.belchatow.
pl. Jeśli bilet można kupić poprzez ten system, wydarzenie włącza się do konkursu.
Pieczątki trzeba zbierać w specjalnym
karnecie. Można już go pobrać w kasach
MCK PGE Gigantów Mocy. Dwieście
pierwszych osób, które zbiorą pięć pieczątek, otrzyma zestawy z upominkami. Informacje o akcji wraz z regulaminem dostępne są na www.mck.belchatow.pl.
Ekspozycja PGE Giganty Mocy jest
pierwszą w Polsce interaktywną wystawą
o węglu i energii elektrycznej. Przez te pięć
lat odwiedziło ją już ponad 85 tys. osób.
W budynku Gigantów jest także m.in. sala
koncertowa, mieszcząca pięćset osób.
- Dzięki nowym możliwościom w MCK
PGE Gigantach Mocy gościli najwięksi pol-

Przez minionych pięć lat ekspozycję Giganty Mocy odwiedziło ponad 85 tys. osób
scy artyści, tacy jak: Kasia Nosowska, Krystyna Janda, Kazik Staszewski, Irena Santor, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz,
Michał Bajor, Maciej Maleńczuk, Natalia
Kukulska czy Varius Manx – mówi Damian
Nowak, dyrektor MCK Bełchatów.
Na deskach nowej sceny pokazano popularne spektakle teatralne, m.in.: „Danuta
W.”, „Klimakterium i już”, „Szalone Nożyczki” oraz programy kabaretowe - Ani Mru-

-Mru, Neonówka czy Kabaret Skeczów
Męczących. Imponującą listę dopełniają
najznakomitsze grupy baletowe, operowe
czy operetkowe.
- W ciągu pięciu lat MCK PGE Giganty Mocy stały się najważniejszym ośrodkiem kulturalnym w powiecie bełchatowskim oraz jednym z najważniejszych w regionie – podsumowuje Nowak.
AD-A

Ania Wyszkoni z akustycznym koncertem w Bełchatowie
Największych przebojów Ani Wyszkoni
w nowej, akustycznej aranżacji będzie
można posłuchać już 15 lutego w MCK
PGE Giganty Mocy. Walentynkowy koncert w Bełchatowie, podczas którego
z pewnością nie zabraknie wielu popowych i rockowych rytmów, artystka zagra
ze swoim zespołem.
Ania Wyszkoni na polskiej scenie muzycznej gości dokładnie od 22 lat. W artystycznym dorobku ma trzy solowe albumy,
z których pochodzą hity „Czy ten pan

Ania Wyszkoni wystąpi w Bełchatowie
z walentynkowym koncertem, fot. MCK

i pani”, „Wiem, że jesteś tam”, „Zapytaj
mnie o to, kochany”. Ma ponad pół miliona
sprzedanych płyt, wiele nagród i wyróżnień, a najnowszy jej album – „Jestem tu
nowa” otrzymał status złotego krążka.
Bilety na walentynkowy występ Wyszkoni można kupić w kasie Gigantów
Mocy oraz internetowo na www.bilety.
mckbelchatow.pl, ceny wahają się od 60
do 80 zł w zależności od wybranego miejsca. Koncert rozpocznie się o godz. 19.
AD-A
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SPORT
Po raz drugi w Bełchatowie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych”. Na amatorów biegania
czeka 190 miejsc startowych, do wyboru są dwa dystanse - na 1963 metry lub 5 kilometrów

Pobiegnij w marcu Tropem Wilczym
3 marca w ponad 300 polskich miastach,
a także poza granicami kraju, odbędzie
się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
Tropem Wilczym. To już siódma edycja
tego wydarzenia, a druga w Bełchatowie.
Pobiec może każdy, kto chce upamiętnić
historię Niezłomnych. Do pokonania jest
niewielki dystans, aby mogły z nim sobie
poradzić także osoby, które na co dzień nie
biegają. Mowa o 1963 metrach. Długość
ta nie jest przypadkowa, symbolizuje datę
śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych
– Józefa Franczaka ps. „Lale”, który został
zastrzelony przez żołnierzy ZOMO.
Biegacze, którzy przy okazji Tropu
Wilczego chcieliby sprawdzić się na dłużej trasie, będą mieć taką okazję. Miejskie
Centrum Sportu, które zajmuje się organizacją bełchatowskiej edycji biegu pamięci,
przygotowało także 5-kilometrową trasę.
Chętni po pokonaniu 1963 metrów będą
mogli kontynuować bieg. Trasa obydwu
dystansów jest taka sama – prowadzić będzie przez park przy Muzeum Regionalnym
oraz częściowo ul. Mielczarskiego.
Aby wystartować w Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, trzeba się wcześniej
zapisać – szczegóły na www.mcs.belchatow.pl. W ubiegłym roku zainteresowanie
biegiem było bardzo duże i tym razem
MCS przygotowało nieco więcej, bo 190
pakietów startowych, m.in. z pamiątkową

Bieg Tropem Wilczym rozpoczyna drugą edycję Bełchatowskiej Triady Biegowej
koszulką i medalem.
Bieg Tropem Wilczym rozpoczyna
drugą edycję Bełchatowskiej Triady Biegowej. Sportowcy, którzy chcą być w niej
klasyfikowani, muszą ukończyć trzy biegi
– właśnie Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
ale na dystansie 5 km, III Bieg Nocy na 10
km i Bełchatowską Piętnastkę na 15 kilometrów. Zwyciężą zawodnicy, którzy po
zsumowaniu czasów netto ze wszystkich

trzech biegów będą mieli najlepsze wyniki.
– Ubiegłoroczna triada cieszyła się
dużym zainteresowaniem ze strony biegaczy, co pokazało, że takie wydarzenia
w naszym mieście są potrzebne, tym bardziej że biega coraz więcej bełchatowian –
podsumowuje Marcin Szymczyk, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu.
AD-A

W ferie poszalejesz na miejskiej ślizgawce
Jazda na łyżwach to jeden z pomysłów na
aktywne spędzenie zimowego odpoczynku w mieście. Amatorzy ślizgania przez
całe ferie będą mogli bowiem korzystać
z lodowiska miejskiego. Czynne będzie codziennie od godz. 9, a wejścia zaplanowane są co półtorej godziny. Harmonogram
wejść jest nieco inny w dni, kiedy trenują
drużyny hokejowe i są zajęcia nauki jazdy.
Wówczas tafla jest niedostępna dla osób
indywidualnych, mowa o terminach: poniedziałek, środa i piątek w godz. 16:3018, wtorek i czwartek w godz. 19:30-21
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Ferie na sportowo na miejskim lodowisku

oraz sobota w godz. 12-14:30 i niedziela
w godz. 10:30-13.
Ceny na lodowisko kolejny już sezon
są takie same. Za jednorazowe wejście
dzieci, młodzież zapłacą 2 zł, zaś dorośli
5 zł. Osoby, które chcą skorzystać z lodowiska, ale nie mają swoich łyżew, mogą je
wypożyczyć – koszt na jedną godzinę to
5 zł. Tyle samo zapłacimy za specjalne
jeździki, które ułatwiają maluchom jazdę.
Bezpłatnie można zaś wypożyczyć kask.
AD-A

WCZORAJ I DZIŚ

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Dziś w Bełchatowie nie ma już wysokiego, czerwonego komina, widocznego niegdyś z każdego, nawet najbardziej odległego punktu miasta. Zniknął ponad 20 lat temu wraz z domiechowicką cegielnią

Bełchatów wczoraj i dziś: rzecz o cegielni

Wypalane w piecu Hoffmana cegly przechowywano w ogromnych magazynach. Stąd
trafiały bezpośrednio do nabywców.
Tę ważną dla rozwijającego się miasta cegielnię naukowcy nazwali reliktem okresu
lokacyjnego (1737-1870). W XIX i XX w.
zapotrzebowanie na materiał budulcowy
stale rosło, a dolina Rakówki ze względu
na występujące tu złoża gliny okazała się
doskonałym miejscem.
Kiedy dokładnie powstała cegielnia, nie
wiemy, ale na pewno funkcjonowała już
w połowie XIX w. Jej obecność odnotował
kartograf pracujący nad Topograficzną Kartą Królestwa Polskiego (1830-1843). Później, w 1936 r., wspomniał o niej w opisie
miasta burmistrz Kazimierz Miętkiewicz.
W latach 60. kierownikiem cegielni
został Eugeniusz Cyranowski. Funkcję tę
pełnił przez kolejne 30 lat, do końca jej
funkcjonowania. W pierwszej połowie lat
90. cegielnia przeszła w ręce prywatnego
przedsiębiorcy, a niedługo po tym zniknęła
z miejskiej przestrzeni.
Żeby cegielnia dobrze funkcjonowała,
trzeba było pracować zespołowo. Z jednego szybra leciał na taśmę piasek, z drugiego glina. W ruch szły walce, które zgniatały masę, i przecierak, wyciskający glinę

przez otworki. Trafiała ona do mieszadła,
a następnie do prasy, z której wychodziła
w postaci długiej bryły. Dzielono ją na cegły. Kiedy były jeszcze miękkie, znaczono
je i przewożono do suszarni.
Tu przy układaniu cegieł pracowały
najczęściej kobiety. Woziły uformowaną
glinę na szerokich taczkach na gumowych
kołach. Dla utrzymania równowagi nosiły specjalne pasy, tzw. szory, połączone
z taczką. Cegły kładziono na drewnianych
listwach, czyli łatach, gdzie schły około tygodnia. – To była bardzo ciężka praca na
akord, a mimo to w suszarniach pracowały
przeważnie kobiety – wspomina córka Eugeniusza Cyranowskiego, która jako dziecko przyglądała się codziennym zajęciom
cegielników i cegielniczek.
Przeschnięte cegły wypalano w wielokomorowym piecu na węgiel lub koks.
Piec Hoffmana to jedna z najstarszych
konstrukcji służących do wypalania cegły.
Choć niektóre z nich uznano za zabytki architektury przemysłowej, to wciąż są użytkowane w cegielniach.
KZB

Wysoki, czerwony komin był charakterystycznym elementem każdej cegielni

W hali produkcyjnej znajdował się gniotownik

Bełchatów wczoraj i dziś
Zdjęcia cegielni ukazały się na miejskim profilu na Facebooku „Bełchatów
wczoraj i dziś”, wywołując wiele wspomnień. Profil powstał z myślą o wszystkich, którym bliska jest historia miasta
i jego mieszkańców. Prezentujemy na
nim fotografie z dawnych lat, zarówno
z początku, jak i końca XX w. Do nadsyłania zdjęć i dzielenia się wspomnieniami zapraszamy także mieszkańców.
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Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Paweł Koszek

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz
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Sebastian Brózda

Karol Kowalski

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Grzegorz Muskała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Łukasz Cieślak

Włodzimierz Kuliński

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Ireneusz Kępa

Dariusz Matyśkiewicz

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

