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Irlandzki taniec w MCK

Kobieta w obiektywie

Grafiki w muzeum

Celtyckie brzmienia,
irlandzki taniec, gra
obrazu i słowa – takie
będzie multimedialne
widowisko „Eachtra”,
które zagości na deskach sceny teatralno-widowiskowej
w MCK PGE Gigantach Mocy 15 marca o
godz. 19:00. Wydarzenie odbędzie się z okazji
Dnia św. Patryka.

W bibliotece głównej
oglądać można fotografie, których tematem jest opowieść
o kobiecie w różnych
ujęciach i odsłonach.
Prezentowane prace
wykonali fotograficy
z Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa będzie czynna do końca
marca.

Dla
miłośników
sztuki Muzeum Regionalne przygotowało wystawę prac
zaprezentowanych
w ramach II Międzynarodowego
Biennale
Grafiki
Łódź 2018. W muzeum znalazły się grafiki autorów pochodzących głównie z Chin
i Tajlandii. Ekspozycję można zwiedzać do
17 marca.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy
Mamy w Bełchatowie swoje ulubione miejsca, mamy wiele związanych z nim wspomnień
z dzieciństwa czy młodości, jesteśmy ciekawi historii, ale czy poznaliśmy to miasto do
końca? Jestem przekonana, że każdy z nas może jeszcze wiele w nim odkryć. Trzy szlaki
turystyczne, o których dzisiaj piszemy, z pewnością pomogą pokazać Bełchatów turystom
czy gościom i taki był główny cel ich powstania, ale są również świetną propozycją dla
samych mieszkańców. Przejście nawet dobrze znanymi ścieżkami, obok dobrze znanych
budynków może się okazać ciekawą przygodą.
Przygotowując szlaki zadbaliśmy nie tylko o ławki i tablice informacyjne. Mamy również nowoczesną aplikację, dzięki
której możemy wędrować po mieście, swoim tempem, ze słuchawkami na uszach, słuchając o historycznych ciekawostkach, czy sportowych osiągnięciach. Cieszę się, że wykorzystujemy najnowsze technologie dobrze znane w turystyce
światowej. Jeszcze bardziej się cieszę, że dzięki temu mogę zaprosić wszystkich do odkrywania miasta na nowo.

Będziemy wspominać żołnierzy niezłomnych
1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, mieszkańcy złożą
kwiaty pod pomnikiem Pamięci Bełchatowian przy parafii farnej. Kwadrans później,
o godz. 18, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zostanie odprawiona msza święta.
W planach jest także konkurs dla młodzieży z wiedzy o żołnierzach niezłomnych.
Po raz czwarty organizuje go Centralne
Archiwum Strzeleckie, a prezydent Bełchatowa objęła honorowym patronatem.
O godz. 12 w SP nr 8 odbędzie się uroczystość z udziałem samorządowców oraz
pocztów sztandarowych miejskich szkół.
Będą też wydarzenia sportowe.
3 marca blisko dwieście osób wystartuje
w biegu Tropem Wilczym, o którym więcej piszemy na str. 22 biuletynu. 12 marca
odbędzie się natomiast turniej piłki nożnej
„Ku chwale Żołnierzy Wyklętych”. Na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 spotka się
młodzież z roczników 2003-2005.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament:
„w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podzie-

Żołnierzy Wyklętych będą także wspominać uczniowie miejskich szkół
mia, którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu". W uzasadnieniu do projektu ustawy

nie ma wyjaśnienia, dlaczego obchodzony
jest on właśnie 1 marca. Data nawiązuje
prawdopodobnie do wydarzeń właśnie
z 1 marca 1951 roku, kiedy to w więzieniu
mokotowskim wykonano wyrok śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.  
AD-A
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Dariusz Matyśkiewicz jest od 1 lutego pierwszym wiceprezydentem Bełchatowa. Do wiceprezydenckiego gabinetu wraca po czterech latach

Dariusz Matyśkiewicz pokieruje inwestycjami
Prezydent Mariola Czechowska nazwisko
nowego wiceprezydenta ds. inwestycji
oficjalnie ogłosiła 29 stycznia. Startujący
z list Stowarzyszenia PLUS Dariusz Matyśkiewicz był jej kontrkandydatem w drugiej
turze wyborów samorządowych. Jak wyjaśnia prezydent, to właśnie wyniki wyborów
stoją za jej decyzją.
– Jest wola mieszkańców, abyśmy
wspólnie sprawowali władzę – mówi Mariola Czechowska. Podkreśla jednocześnie,
że wiele punktów programu wyborczego
nowego wiceprezydenta jest zbieżnych
z jej programem i na pewno będą one realizowane. - Jestem przekonana o bardzo
dobrej współpracy w nadchodzących miesiącach i latach – stwierdza i dodaje, że ma
wielką nadzieję, iż będzie ona korzystna
dla miasta i wszystkich mieszkańców.
Nowy wiceprezydent podziękował za
zaufanie. – Tym statkiem, który nazywa
się Bełchatów, dowodzi kapitan Mariola
Czechowska, a my będziemy starali się jej
pomagać, jak najlepiej możemy – mówi Dariusz Matyśkiewicz.
Jedną z zapowiedzi pierwszej wspól-
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nej konferencji prasowej jest opracowanie
planu długofalowych, miejskich inwestycji.
Mają się w nich znaleźć propozycje innych
kandydatów, ubiegających się o fotel prezydenta w ostatnich wyborach samorządowych oraz miejskich radnych. Gotowy plan
zostanie przedyskutowany z radą miejską.
Takie działania – współpracy z różnymi
ugrupowaniami - zapowiadała od momentu
objęcia prezydentury Mariola Czechowska.
- Pani prezydent wyznaczyła nam
konkretne działania – mówi Dariusz Matyśkiewicz. - Mamy opracować pomysły
dotyczące inwestycji, mamy inwestycje,
które są w trakcie realizacji, mowa m.in.
o dworcu, dalej poprowadzić.
Dariusz Matyśkiewicz wrócił do prezydenckiego gabinetu po czterech latach.
Wcześniej stanowisko wiceprezydenta
pełnił przez jedenaście lat (2003-2014),
pracując u boku prezydenta Marka Chrzanowskiego. Na stanowisku wiceprezydenta ds. inwestycji zastąpił Ireneusza
Owczarka, który od 1 lutego jest prezesem
Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Al

Nowi prezesi miejskich spółek
Zgodnie z zapowiedziami Marioli Czechowskiej, prezydenta Bełchatowa, na
poczatku lutego powołani zostali prezesi miejskich spółek. Szefem BTBS-u
został Zbigniew Kuchciak, absolwent
Politechniki Łódzkiej. Spółką WOD.-KAN. zarządza teraz Piotr Pierzchała,
który pracował dotychczas jako wiceprezes. Jest absolwentem Wydziału
Górnictwa i Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie,
skończył też Szkołę Menedżerów w
Instytucie Organizacji i Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast
funkcję wiceprezesa spółki pełni Jarosław Bryl. Zmienił się także prezez
MZK. Funkcję tę pełni dotychczasowy
wiceprezydent miasta Ireneusz Owczarek, abolwent Wyższej Szkoły Jęzków
Obcych i Ekonomii w Częstochowie.
Na prezesa PGM-u rada nadzorcza
powołała Dariusza Watę, absolwenta Politechniki Częstochowskiej.
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Wiata przystankowa przy szpitalu została przeniesiona 100 metrów dalej, z ruchu został także wyłączony fragment
drogi przy istniejącym przystanku i pobliskim parkingu. Jest to związane z budową dworca, który gotowy ma być
w grudniu

Przystanek przy szpitalu w nowym miejscu
Wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej – tak wygląda początek budowy węzła
przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej. Wykonawca, czyli bełchatowska firma Sanel,
w marcu planuje wykonać przyłącza instalacji zewnętrznych wokół budynku,
a następnie rozpocząć prace budowlane
pod stopy fundamentowe wiaty oraz pod
płytę fundamentową samego obiektu.
Prace przy budowie węzła przesiadkowego, które ruszyły w połowie stycznia, są
zaawansowane na tyle, że wymagały przeniesienia wiaty przystankowej o 100 m
w kierunku północnym. Do końca budowy
pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacji będą wsiadać i wysiadać z autobusów na przystanku usytuowanym 100 m
w kierunku północnym dalej niż poprzednio. Jednocześnie z ruchu całkowicie wyłączony został fragment drogi przy istniejącym wcześniej przystanku.
Oznacza to, że mieszkańcy chcący jechać od szpitala w kierunku centrum Bełchatowa, muszą dojść do nowego przystanku wzdłuż ulicy Czaplinieckiej. Natomiast pasażerom jadącym do lecznicy wygodniej jest wysiąść przystanek wcześniej
od krańcówki, czyli w okolicach parkingu
strzeżonego przy SOR (Szpitalnym Oddzia-

le Ratunkowym).
Zgodnie z projektem węzeł przesiadkowy będzie miał 396 mkw., znajdzie się
w nim poczekalnia, kasa, toalety, pomieszczenia dla kierowców, gastronomia oraz

punkt informacyjny. Co ważne, dworzec
będzie w całości dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Prace, które
zakończyć się mają w grudniu, kosztować
będą ok. 6,5 mln złotych.
AP

Masz wpływ na jakość obsługi w magistracie
Urząd Miasta Bełchatowa w trosce
o wysoką jakość obsługi klientów zachęca do wypełnienia ankiety zadowolenia klientów UM. Pozostawione opinie i oceny są starannie analizowane,
a wyciągnięte wnioski pozwalają na doskonalenie jakości usług urzędu, a także
lepsze dostosowanie obsługi do potrzeb
interesantów.
Ankieta jest krótka i składa się z pytań
zamkniętych. Jest też miejsce do podania
własnych oczekiwań co do sposobu załatwiania spraw w urzędzie. Dzięki bada-

niom ankietowym magistrat ma pełniejszy obraz tego, czy klienci są obsługiwani
wystarczająco sprawnie, kompetentnie
i w uprzejmy sposób.
Pytania dotyczą m.in. tego, z jakim
działem związana była sprawa, czy informacje na temat sposobu jej załatwienia
były pomocne i użyteczne, dlaczego nie
mogliśmy dokonać potrzebnych formalności. Można też ocenić kwestię terminowości, jakości uzyskanych informacji, uprzejmości urzędnika czy czasu oczekiwania na

obsługę, oceniając je w skali od 1 do 5.
Dla zwolenników wersji papierowej
ankieta dostępna jest w holu głównym
i na poszczególnych piętrach siedziby urzędu, przy ul. Kościuszki 1. Po uzupełnieniu
należy ją wrzucić do specjalnej, zamkniętej
skrzynki. Ankietę w wersji elektronicznej
wypełnić można bezpośrednio na stronie
miejskiej: www.belchatow.pl, a znajduje
się ona w zakładce Urząd Miasta i na banerze środkowym.
APO
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W tym roku gotowa będzie dokumentacja techniczna dla nowego budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sama
inwestycja, której koszt szacowany jest na ok. 33 mln złotych, ma być zrealizowana w ciągu kilku najbliższych lat

Miasto inwestuje w mieszkania komunalne
Zgodnie z zawartym pod koniec 2017 roku
porozumieniem między prezydentem Bełchatowa a prezesem sądu i starostą, magistrat przekazał działki przy ul. Pabianickiej
pomiędzy budynkami starostwa, w zamian
obecny budynek Sądu Rejonowego przy ul.
Okrzei przejdzie na własność miasta.
Miasto planuje obecny gmach Sądu
Rejonowego zagospodarować na budynek
mieszkalny. Jak podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skróci się czas

oczekiwania na mieszkania socjalne, który
obecnie wynosi ok. 1,5 roku. - W obecnej
siedzibie sądu mieścił się wcześniej hotel
robotniczy, więc przystosowanie go na
potrzeby mieszkalne nie będzie trudne.
Zależy nam, by mieszkańcy jak najszybciej
mogli się wprowadzić do nowych lokali –
dodaje prezydent Czechowska.
To nie jedyne planowane przez miasto
inwestycje mieszkaniowe. Zlecony został
audyt energetyczny budynków przy Czaplinieckiej 100, 100a i 100b. To pierwszy

i niezbędny krok do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji tych bloków. Ponadto do końca 2020 roku wyremontowana zostanie Odra, na co miasto
pozyskało blisko 5 mln unijnej dotacji.
W planach jest także termomodernizacja
Wisły, miasto składa także wniosek o termomodernizację i przyłączenia ciepła PEC
do budynków przy ul. Pabianickiej 39, 4d
i 43a, 43b.
AP

Felek po termomodernizacji przynosi znaczące oszczędności
Termomodernizacja komunalnego Felka
przyniosła pierwsze efekty. Rok po przeprowadzeniu prac przygotowany został raport, z którego wynika, że budynek przy ul.
Czaplinieckiej 44d jest teraz niskoemisyjny
i ma mniejsze zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Podniosła się także sprawność systemu grzewczego i ciepłej wody
użytkowej. Wszystko dzięki termomodernizacji oraz zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań, m.in. paneli fotowoltaicznych,
wentylacji mechanicznej, wprowadzeniu
systemu zarządzania mediami. Prace objęły także m.in. modernizację całego węzła
ciepłowniczego, docieplenie i pokrycie
dachów, założenie zaworów termosta-
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Felek wyposażony jest w fotowoltaikę

tycznych i wymianę drzwi zewnętrznych,
montaż nowych daszków nad wejściami
do budynku. Inwestycja zakończyła się
w grudniu 2017 roku, kosztowała miasto
blisko 4 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Na początku lutego zakończył się natomiast remont części wspólnych komunalnego Felka. Mowa o wymianie płyt kartonowo-gipsowych, 50 drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, pomalowaniu korytarzy i odświeżeniu klatek schodowych.
Koszt remontu opiewał na ponad 139 tys.
zł. W całym budynku przeprowadzono
również dezynsekcję, co dodatkowo kosztowało magistrat 19 tys. zł.
AD-A
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Bełchatowski szpital otrzyma kolejną dotację od miasta. Pieniądze przeznaczone będą na niezbędny dla pacjentów
sprzęt. Samorząd placówce pomaga od wielu lat

100 tys. zł dla bełchatowskiej lecznicy
Aparatura medyczna w bełchatowskim
szpitalu jest eksploatowana całodobowo,
co skutkuje jej zużyciem i koniecznością
napraw. Jak podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, wszelkie dotacje
przekazywane przez magistrat to przede
wszystkim inwestycja w zdrowie mieszkańców. - Nakładów na zdrowie nigdy nie
jest za dużo. Finansowe wsparcie szpitala
nie jest obowiązkiem miasta jako jednostki
samorządowej, ze względu jednak na to, że
nasi mieszkańcy leczą się właśnie tu, uważam, że po części jest to też "nasz" szpital.
Mam nadzieję, że nowy sprzęt będzie dobrze służył pacjentom – dodaje prezydent
Czechowska.
Dotacje od miasta Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II przeznacza nie tylko na
zakup nowoczesnego sprzętu czy aparatury do ratowania życia, ale także na cele
informatyczne. Tak było chociażby w 2017
roku, kiedy za 100 tys. złotych przekazane
przez magistrat kupiono macierze dysków
do przechowywania elektronicznych baz
danych.
W 2018 roku do bełchatowskiej lecznicy trafiło ponad 350 tys. zł, za które
o nowy sprzęt wzbogaciły się cztery oddziały. Za 153 tys. zł kupiony został de-

Kupiony z miejskiej dotacji sprzęt znacznie ułatwia pracę lekarzom
fibrylator z pomiarem EKG i saturacją dla
oddziału pediatrycznego. Z kolei z myślą
o pacjentach oddziału neurologicznego
kupione zostały aparaty EKG i EEG, natomiast do sali intensywnego nadzoru na oddziale kardiologicznym trafił nowoczesny
respirator. 200 tys. zł pozwolio natomiast

na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz podnośników
do pielęgnacji osób niepełnosprawnych na
pododdziale geriatrycznym.
Także w tym roku miasto wesprze finansowo szpital przy ul. Czaplinieckiej –
mowa tu o 100 tysiącach złotych.
AP

Wschodnia obwodnica idzie zgodnie z planem
Przygotowania do budowy wschodniej
obwodnicy Bełchatowa wchodzą w decydującą fazę. Głównym inwestorem będzie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, po
stronie miasta leży zaś pozyskanie terenów pod obwodnicę. Od 2009 roku, kiedy rozpoczęło się pozyskiwanie terenów,
przejętych zostało ok. 80 procent gruntów, co kosztowało ok. 6 mln złotych.
W 2019 roku na ten cel miasto przeznaczy
kolejnych 500 tys. złotych.
Wschodnia obwodnica Bełchatowa
powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr
484 i przejmie ruch samochodowy z Łodzi
w kierunku Kamieńska. Dzięki obwodnicy,
która liczyć będzie 8 km 120 m, nie tylko

Obwodnica ma być gotowa w 2023 roku
zostanie wyeliminowany z ulicy Wojska Polskiego ruch tranzytowy, ale także znacząco
poprawi się komunikacja między osiedlami

Olsztyńskim, Binków i Grocholice.
Inwestycja pozwoli także na stworzenie nowych stref inwestycyjnych, m.in.
na osiedlu Politanice - dogodna infrastruktura drogowa może przyciągnąć do miasta
kolejnych inwestorów.
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpocznie się w 2021 roku od
strony południowej – ronda na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską
w Grocholicach. Kolejny etap prac rozpocznie się w 2022 roku, od ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie do węzła w Dobrzelowie,
gdzie połączy się z obwodnicą północną.
AP
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Bełchatów przeciw smogowi. Miejska akcja po raz drugi
Po raz drugi odbyła się miejska akcja „Stop smog”. O podejmowanych
przez miasto działaniach można bylo
porozmawiać 2 lutego w galerii Olimpia. Na mieszkańców czekali m.in.
przedstawiciele magistratu, którzy
informowali o miejskim programie
dotacji na wymianę pieców, a także
pracownicy PEC-u, odpowiadający
na pytania związane z przyłączaniem
bełchatowskich domów do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Można też było
zobaczyć, jak kominiarz prawidłowo
i bezpiecznie rozpala piec „od góry”,
a przy tym poznać zalety tej metody. Z kolei strażacy oraz miejscy
strażnicy pokazywali i wyjaśniali, po
co i jak działają czujniki czadu. Na
miejscu obecni byli m.in. konsultant
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej czy
producent ekologicznych pieców. W
promocji działań antysmogowych
pomagały także przedszkolaki.

Nowiutkie toyoty i opel zasiliły tabor bełchatowskiej policji
Trzema nieoznakowanymi samochodami marki Toyota Auris jeździć będą funkcjonariusze z komórek kryminalnych, zaś
oznakowany radiowóz opel mokka posłuży
wszystkim policjantom. Tak bogate zakupy, bo w sumie za blisko 300 tys. zł, były
możliwe m.in. dzięki wsparciu miasta, które
przekazało bełchatowskiej komendzie 100
tys. złotych.
Toyoty auris, które służyć będą w pionie kryminalnym, kosztowały w sumie 220
tys. zł. Wyposażone są w benzynowe silniki
o pojemności 1600 cm3 o mocy 120 koni
mechanicznych. Czwarty z radiowozów
– oznakowany opel mokka - również ma
silnik benzynowy, w tym przypadku o pojemności 1400 cm3 i mocy 105 koni mechanicznych. Przeznaczony jest do pracy
w terenie. Głównie będzie wykorzystywany przez prewencję, ale też służby dochodzeniowe i śledcze.
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie mogła sobie pozwolić na zakup no-
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Na auta miasto przekazało 100 tys. zł
wych aut dzięki pomocy m.in. miasta.
- Pomoc ta przekłada się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. – Współpraca pomiędzy samorządem a Komendą Powiatową Policji od
lat układa się wzorowo, mamy nadzieję, że

w przyszłości będzie ona również dobra.
Miasto niemal każdego roku przeznacza pieniądze na bełchatowską komendę
policji. - Dzięki pomocy samorządu dwa lata
temu udało się zmodernizować zewnętrzną elewację komendy. Rok temu magistrat
dołożył się do zakupu nowych radiowozów.
W najbliższym czasie chcielibyśmy przeprowadzić kolejne remonty, w których
miasto również obiecało pomóc – mówi
Karol Mielczarek, komendant Komendy
Powiatowej Policji w Bełchatowie.
Andrzej Łapiński, komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, przyznaje, że samorząd miasta zawsze był znany z tego, że
wspierał policję nie tylko w zakresie zakupu radiowozów, ale także innego sprzętu. Współpracę oceniam więc bardzo wysoko
– dodaje komendant Łapiński.
AD-A
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Blisko 400 miejsc przygotowało miasto dla maluchów, które po raz pierwszy pójdą do przedszkola. Do wyboru
jest dziewięć placówek, z których korzysta ponad 1400 dzieci. Rekrutacja trwa do 8 marca

Miejskie przedszkola czekają na maluchy
Wnioski o przyjęcie rodzice muszą złożyć
w placówce, do której chcą zapisać swoją
pociechę. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać w przedszkolach lub na
ich stronach internetowych.
Rekrutacja jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci
mieszkające w Bełchatowie. – Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustawodawca daje także maluchom pochodzącym
z rodzin wielodzietnych, gdzie występuje
niepełnosprawność, objętych pieczą zastępczą i dzieciom wychowywanym przez
samotnych rodziców - mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim Urzędzie Miasta.
Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc,
w drugim etapie komisje będą stosować
kryteria lokalne: miesjce zamieszkania,
fakt czy starsze rodzeństwo uczęszcza do
tej placówki, czy rodzice pracują lub uczą
się. Ważne jest, aby składając dokumenty,
załączyć wszystkie zaświadczenia potwierdzające określone kryteria.
Listy przyjętych mają być ogłoszone
18 marca. Do dyspozycji małych bełchatowian są również oddziały wychowania
przedszkolnego w szkołach podstawowych. Ponad tysiącem miejsc dysponują
także placówki niepubliczne dotowane
przez miejski samorząd.
Każde z przedszkoli proponuje wiele

Z oferty dziewięciu miejskich przedszkoli korzysta ponad 1400 maluchów
zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.
Jest też pomoc logopedy, psychologa
i pedagoga. Miasto zapewnia bezpłatne zajęcia z języków obcych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. W wyborze

placówki mogą pomóc Dni Otwarte.
W marcu zapraszają: IPS nr 3 (2 marca w godz. 10-12), PS nr 6 (1 marca
w godz. 9-11), PS nr 9 (5 marca w godz.
9-11 oraz 6 marca w godz. 12-14).
AD-A

Odłącz się od internetu. O uzależnieniach w dwunastce
Teatr Kurtyna z Krakowa przekonywał
uczniów Szkoły Podstawowej nr 12, jak
niebezpieczne jest uzależnienie od internetu. Spektakl odbył się w ramach programu
profilaktycznego „Artyści dzieciom”, który
finansuje urząd miasta. Osią tematyczną
przedstawienia były zagrożenia płynące ze
świata wirtualnego. Kolejny cykl spotkań
szkoła zaplanowała na jesień.
Celem teatru profilaktycznego jest
wychowywanie i nauka poprzez sztukę.
Przedstawienia poruszają podstawowe

Sztuka ułatwia trudne rozmowy

problemy dotyczące młodych ludzi, takie
jak przemoc, uzależnienia od narkotyków,
alkoholu, internetu czy gier. Pomagają
w promowaniu właściwych postaw wobec
pułapek współczesności.
W dwunastce działają trzy grupy teatru profilaktycznego. Jego szeregi zasilają
uczniowie klas IV, V i VI. Szkoła jest także organizatorem powiatowego konkursu
spektakli profilaktycznych. 14 marca odbędzie się jego trzecia edycja.
APO
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DLA MIESZKAŃCA
Znasz Bełchatów? Wiesz, co warto w mieście zobaczyć, jakie zabytki zwiedzić? A może chciałbyś poznać je lepiej? Jeśli
oprowadza nietypowy przewodnik. Możesz go ,,wynająć”, instalując na swoim telefonie specjalną aplikację

Wybierz się z wirtualnym przewodnikiem na w

Siatkarska Aleja Gwiazd na placu Narutowicza jest jednym z punktów szlaku sportowo-rekreacyjnego

Jabłoniowy Sad łączy wszystkie szlaki
Projekt „Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku” ruszył pełną parą. Gotowe są już nie tylko Jabłoniowy Sad i prowadzące do niego trzy turystyczne szlaki,
ale działa też mobilna aplikacja, dzięki której z słuchawkami na uszach, we własnym
tempie i dowolnym czasie odwiedzimy interesujące miejsca.
Dla ciekawych dziejów miasta przygotowano trasę historyczną, dla amatorów
aktywności fizycznej – sportowo-rekreacyjną. Jest też specjalny odcinek tury-
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Szlak rodzinny to prawie 4 km spaceru
styczny dedykowany całym rodzinom. Od
ubiegłego roku wzdłuż szlaków stoją charakterystyczne ławki, kosze i stojaki na rowery, wszystkie z symbolicznym emblematem jabłka. Cały projekt kosztował w sumie 2 mln 13 tys. zł, z czego 1 mln 244 tys.
zł miasto pozyskało z Unii Europejskiej.
Po Bełchatowie oprowadza nietypowy,
bo mobilny przewodnik. Wystarczy pobrać
bezpłatnie na swój smartfon lub tablet (w
systemach Android oraz iOS) aplikację z
internetowego sklepu Google Play. Jest

Darmowa aplika

ona dostępna w dwóch wersjach: polskiej
i angielskiej. To niewątpliwie jej duża zaleta, szczególnie wtedy, gdy odwiedzają nas
obcokrajowcy.
Gdy założymy słuchawki i damy znać
przewodnikowi, że jesteśmy gotowi, ten
najpierw poinformuje nas o aktualnej lokalizacji, a następnie poprowadzi do kolejnych punktów na wybranym szlaku. Korzystając z aplikacji, dowiemy się m.in., gdzie
iść, co zwiedzić, w którym miejscu zatrzymać się na dłużej. Nie będzie to jednak

DLA MIESZKAŃCA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

tak, zapraszamy na wycieczkę. Trzy szlaki turystyczne i Jabłoniowy Sad czekają na mieszkańców i turystów. Po mieście

wiosenny spacer miejskimi szlakami
Szlak historyczny - 4 km
Trasa „Bełchatów wczoraj i dziś” przygotowana została
z myślą o tych, którzy chcą poznać czy też zgłębić dzieje
miasta lub odkryć je na nowo. Obejmuje ona kolejno:
Muzeum Regionalne, fabrykę Frajtaga, młyn motorowy,
kościół pw. Narodzenia NMP, remizę strażacką, plac
Narutowicza, miejsca, w których stały synagoga i kościół ewangelicki, Plac Wolności, kościół pw. Wszystkich
Świętych w Grocholicach i wreszcie Jabłoniowy Sad.

Szlak sportowo-rekreacyjny - 5,6 km
Ruch, aktywność fizyczna i sportowe atrakcje – to hasła
przewodnie szlaku „Energia jest tu”. Zwiedzający zapozna się nie tylko z sukcesami bełchatowskich sportowców czy historią najciekawszych, sportowych obiektów
(Siatkarskiej Alei Gwiazd, hali Energii i miejskiego stadionu), ale również będzie mógł zajrzeć do skateparku
i na pumptrack, skąd uda się do Jabłoniowego Sadu.

Szlak rodzinny - 3,8 km

acja mobilna ułatwia poruszanie się po bełchatowskich szlakach
nudny wykład – i to jest właśnie kolejna
zaleta aplikacji. O tym, co widzimy, czego
dotykamy, opowiada kilku profesjonalnych
lektorów, w tle słychać podkład muzyczny,
urozmaicany od czasu do czasu efektami
dźwiękowymi, komentarzami, wskazówkami i zagadkami. Nagrania przystosowane
są też do odsłuchu w otwartej przestrzeni.
Czas nagrania waha się od 30 do 60 minut.
Całość kosztowała miasto 109 tys. 513 zł.
Nie zapomniano jednak o zwolennikach tradycyjnej turystyki. Na ulicach po-

„Bełchatów pełen dobrej energii” to propozycja dla całych
rodzin. Na szlaku znajdują się atrakcje dla młodszych i
starszych. Wyruszając z Centrum Informacji Turystycznej, dochodzimy do placu Narutowicza i Siatkarskiej
Alei Gwiazd, następnie odwiedzamy Miejskie Centrum
Kultury i PGE Giganty Mocy. Następnie przewodnik
zaprowadzi nas do miejsca, gdzie czas się zatrzymał,
czyli do starego dworku, w którym mieści się regionalne
muzeum. Stąd już niedaleko do Jabłoniowego Sadu.

jawiły się drogowskazy i oznakowania dla
zwiedzających (57 tablic kierunkowych),
stanęło też 19 dużych tablic z archiwalnymi fotografiami oraz informacjami o miejscach, ludziach, wydarzeniach. Przeczytamy na nich m.in. o Rajskiej Alei i 27 Honorowych Obywatelach Miasta Bełchatowa,
ulicy Nadrzecznej, remizie strażackiej, młynie motorowym, synagodze i Bawełniance. Tablice stoją też przy Starym i Nowym
Rynku, dworku Olszewskich, kościele pw.
Narodzenia NMP, fabryce Frajtaga oraz ko-

ściele ewangelickim.
Wycieczkę po mieście można zacząć od
Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Kościuszki 15, gdzie na zwiedzających czekają
materiały informacyjno-turystyczne i gadżety. Wszystkie szlaki prowadzą do otwartego w ubiegłym roku Jabłoniowego Sadu.
Skwer przy ul. Okrzei, z pergolami, ławkami
i alejkami, budzi zainteresowanie nie tylko w
województwie, ale też w całym kraju. Sadu
w środku miasta, łączącego tradycję z nowoczesnością, nie spotyka się często.
KZB
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GOSPODARKA
Zainteresowani funduszami europejskimi mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury. 7 marca specjaliści z łódzkiego urzędu marszałkowskiego podpowiedzą jakie projekty mają największe szanse
na uzyskanie dofinansowania

Jak dostać dotację z funduszy europejskich
W związku z ogłoszonym harmonogramem
naboru wniosków o dofinansowanie z RPO
prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska i Marszałek Województwa Łódzkiego
Grzegorz Schreiber zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne. Beneficjentami spotkania będą m.in. szkoły, jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe i placówki kulturalne. Udział
w nim będą mogli wziąć także przedsiębiorcy z Bełchatowa i powiatu.
- Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami jest dla nas niezwykle ważna. Zależy
mi, aby nasi przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę o tym, jak pozyskiwać dotacje nie tylko
z Unii Europejskiej, ale także innych źródeł – mówi prezydent Czechowska. - Spotkanie, które odbędzie się w czwartek,
7 marca, to kontynuacja działań wspierających lokalną gospodarkę. Przedsiębiorcy
wezmą udział w trzech panelach i uzyskają szeroką wiedzę na temat wsparcia
w ramach RPO. Odbędą się także indywidualne konsultacje dotyczące poruszanych
zagadnień.
Pierwszy z paneli poświęcony będzie
termomodernizacji budynków, niskoemi-

Miasto cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców
syjnemu transportowi miejskiemu i ochronie środowiska. Prelegenci wyjaśnią także,
jakie środki można pozyskać na inwestycje
w OZE (Odnawialne Źródła Energii) i budowę sieci szerokopasmowych.
Podczas drugiego panelu uczestnicy
uzyskają szeroką wiedzę na temat wsparcia aktywności zawodowej osób po 29.
roku życia, kształcenia zawodowego i ak-

tywności edukacyjnej osób dorosłych.
Trzeci, i ostatni panel, obejmie wsparcie badań oraz innowacyjności, a także
moduły biznesowe MŚP. Poruszony zostanie także temat outplacementu, czyli
wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla
pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.
AP

Twój podatek inwestycją w twoje miasto
Chcesz, aby miasto jeszcze więcej inwestowało w budowę dróg, ścieżek rowerowych
czy obiektów sportowych? Albo przeznaczało dodatkowe pieniądze na miejskie
szkoły, kulturę i sport? Możesz mieć na to
wpływ. Wystarczy, że zapłacisz podatek
w swoim miejscu zamieszkania. Meldunek
w tym przypadku nie ma znaczenia.
Jeśli mieszkasz w Bełchatowie, podatek możesz zapłacić właśnie w naszym
mieście. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, miejscem rozliczania się osoby
fizycznej jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim
dniu roku podatkowego. Oznacza to, że
aby płacić podatki w Bełchatowie, wystarczy w nim mieszkać – wcale nie trzeba być
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Płać podatki w naszym mieście
w Bełchatowie zameldowanym.
- Składając deklarację PIT, pamiętajmy,
że prawie 38 proc. z naszych podatków
wraca do miejskiego budżetu – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
- To właśnie m.in. z tych środków utrzymu-

je się żłobki, przedszkola i szkoły, buduje
drogi i chodniki, rozwija miejską komunikację, działają różne instytucje kulturalne.
Przekazując swój PIT do Bełchatowa, masz
więc realny wpływ na jego rozwój.
Aby zapłacić podatek w Bełchatowie,
wystarczy w zeznaniu rocznym (PIT za
2018 rok) jako miejsce zamieszkania wpisać: Miasto Bełchatów, a jako właściwy
urząd skarbowy: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, ul. Piłsudskiego 18.
Jeśli już złożyłeś PIT, wypełnij druk
ZAP3 lub CEIDG-1 (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). Trzeba też pamiętać,
aby o zmianie urzędu skarbowego powiadomić swojego pracodawcę.
AD-A
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Mury nowego bloku BTBS przy ul.
Chmielowskiego pną się w górę. Na
finiszu są właśnie prace przy budowie drugiej kondygnacji. Roboty idą
zgodnie z planem. Blok ma być gotowy
w lutym 2020 roku. Nowi najemcy
klucze odbiorą w marcu 2020 roku.
W sumie zamieszka w nim 39 rodzin
tak, jak w dwóch bliźniaczych blokach, których budowa zakończyła
się w 2014 roku. Przyszli najemcy
mieli do wyboru lokale o różnych
rozkładach i metrażu od ok. 30 do 67
metrów kwadratowych. Wśród nich
7 kawalerek, 20 dwupokojowych i
12 trzypokojowych. Wszystkie będą
gotowe do zamieszkania - w pokojach
będą ułożone panele podłogowe, a
w łazienkach płytki. Mieszkania mają
być także wyposażone w zlew, wannę i kuchnię elektryczno-płytową.

Rośnie nowy blok BTBS

Oszczędzaj zdrowie z ciepłem systemowym

Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz dwa razy mniej prądu lub
gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze.
A czy spodziewałeś się, że myjąc naczynia w zmywarce, potrzebujesz pięć razy
mniej wody? Oszczędzasz w ten sposób nie
tylko wodę, ale też pieniądze i swój czas.
Wybierając komunikację miejską, ograniczasz emisję dwutlenku węgla nawet 15
razy. Dzięki temu oszczędzasz planetę.
A gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem
systemowym, do powietrza trafia nawet
40 razy mniej pyłów zawieszonych i 100

razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu.
Dzięki temu oszczędzasz nie tylko planetę,
ale też swoje zdrowie.
Ogranicz smog w mieście
Jak wskazują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – największym
wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. Zatem najlepszym sposobem na likwidację niskiej emisji
i smogu w miastach jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przydomowych
palenisk w centrach miast. Najwygodniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia

użytkownika, na zastąpienie dotychczasowego sposobu na ciepło jest podłączenie
budynku do sieci ciepłowniczej i ogrzewanie mieszkania ciepłem systemowym.
Co to jest smog?
W skład smogu wchodzą szkodliwe substancje chemiczne, takie jak pyły zawieszone,
wodorotlenki, tlenki azotu i siarki. Do najgroźniejszych substancji zaliczane są pyły
zawieszone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren
oraz tlenki azotu. Źródłem pochodzenia
tych substancji jest działalność człowieka,
a główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami jest tzw. niska emisja.
Wpływ smogu na zdrowie
Według danych WHO, z powodu zanieczyszczeń powietrza, co roku w Polsce
umiera 42–45 tys. osób (statystycznie
jedna osoba co dziesięć minut). W Europie
w gorszej sytuacji są tylko: Serbowie, Rumuni, Węgrzy i Ukraińcy. Zdaniem WHO
zanieczyszczone powietrze i jego skutki, to
także konkretny wymiar finansowy. Szacuje się, że z tego powodu tracimy, jako kraj,
ponad 100 mld USD rocznie. Przeczytaj
więcej na www.cieplosystemowe.pl
PEC
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Spółka Wod.-Kan. modernizuje sieci...

W wieloletnich planach rozwoju Spółka zakłada rozpoczęcie długofalowych
przedsięwzięć, które poprawią jakość
i bezpieczeństwo usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Spółka rozpoczęła
właśnie realizację pierwszego etapu strategicznej inwestycji - modernizacji głównej
magistrali wodociągowej oraz głównego
kolektora sanitarnego.

Bezwykopowa modernizacja
magistrali wodociągowej:
Modernizacja głównej magistrali wodociągowej (DN 800 o długości ok. 2,5 km,
na odcinku od Ujęcia Wody na Myszakach
do ul. Sienkiewicza) będzie prowadzona
metodą bezwykopową. Inwestycja jest potrzebna - wspomniany rurociąg ma ponad
30 lat oraz wykonany jest w starej technologii z materiałów żeliwnych, co powoduje wiele problemów eksploatacyjnych.
W latach 2013-2016 na tym odcinku, który
będzie poddany modernizacji, występowało szereg awarii. Konieczna była tzw. nadmierna konserwacja, co przekładało się na
wzrost nakładów pieniężnych na utrzyma-
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nie magistrali wodociągowej w należytym
stanie technicznym. Na wodociągu istnieją
również żelbetowe komory wodociągowe,
wymagające modernizacji. Pogarszanie się
stanu technicznego komór może doprowadzić w skrajnych przypadkach do skażenia
mikrobiologicznego wody przesyłanej ze
Stacji Uzdatniania Wody.
Modernizacja magistrali wodociągowej
jest niezbędna dla utrzymania jakości przesyłanej wody na wysokim, bezpiecznym
pod względem mikrobiologicznym poziomie oraz zapewnienia mieszkańcom niezakłóconego dostępu do wody pitnej.

Bezwykopowa modernizacja
głównego kolektora sanitarnego:
Projekt zakłada również modernizację metodą bezwykopową głównego kolektora
sanitarnego Bełchatowa o długości ok.
3 km na odcinku od ul. Pileckiego do
oczyszczalni ścieków na ul. Piotrkowskiej
w Bełchatowie.
Kolektor kanalizacji sanitarnej, na tym
odcinku, wykonany jest z rur betonowych,
które są w złym stanie technicznym, co po-

twierdzają przeglądy służb eksploatacyjnych i punktowe inspekcje TV. W wyniku
zablokowania przepływu ścieków powstają także awarie wymagające interwencji.
W wielu miejscach kolektor jest także załamany lub nieszczelny, co grozi poważnymi
usterkami prowadzącymi do jego całkowitego zatoru, jak również zanieczyszczenia
środowiska wodno–gruntowego ściekami.
Pierwszy etap modernizacji głównego
kolektora sanitarnego zakończy się w 2019
roku i jest on objęty dofinansowaniem
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Głównymi korzyściami wynikającymi
z realizacji tych dwóch zadań inwestycyjnych będzie ochrona wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby przed zanieczyszczeniem ściekami. Przyczyni się to
również do ograniczenia strat wody w sieci
wodociągowej oraz zmniejszenia awaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej. Zadania
te są istotne z punktu widzenia poprawy
stanu technicznego sieci, stanowiących
podstawę bezpieczeństwa dostaw wody
i odbioru ścieków na terenie Bełchatowa.
Wod.-Kan.

SPÓŁKI MIEJSKIE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Wspólnoty mieszkaniowe z dofinansowaniem
Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane
i administrowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Bełchatowie w latach 2015-2018, dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu pracowników zarządcy, wykonały inwestycje
termomodernizacyjne w 28 nieruchomościach przy wsparciu finansowym środkami z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi i/lub w formie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Z dofinansowania inwestycji skorzystało 16 wspólnot mieszkaniowych na łączną
kwotę 1.094.599,00 zł, w tym:
-299.649,00 zł z dotacji WFOŚ w Łodzi,
-794.950,00 zł premia termomodernizacyjna z BGK.
Celem powyższych inwestycji jest
ograniczenie zapotrzebowania na ciepło
do obiektu, co w konsekwencji wspomaga
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery tj. osiągnięcie możliwego w tym
przypadku efektu ekologicznego. Koszty
inwestycji zrealizowane przez wspólnoty
oszacowano na kwotę 5.603.380,00 zł, co
oznacza, iż łącznie inwestycje te zostały
dofinansowane w ok. 20%. W budynkach
z wykonaną termomodernizacją obniżeniu uległy koszty zakupu ciepła do celów
ogrzewania średnio o 20-30%. W roku

W ramach dofinansowania został ocieplony m.in. blok nr 3 przy ul. Fabrycznej
2018 dwie duże Wspólnoty Mieszkaniowe
pozyskały za pośrednictwem PGM Sp. z
o.o. dofinansowanie ze środków powiatu
bełchatowskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wykonanie
przy swoich blokach skwerów z rabatami,
z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych, z alejami żwirowymi oraz urządzeniami parkowymi. Łącznie przy wsparciu
finansowym w wysokości około 40 tys. (ok.
53% kosztów inwestycji) ze strony powiatu

Do serca przytul psa, weź na kolana kota...

Dante to cudowny psiak w typie północniaka – bardziej od aktywnych
spacerów kocha tylko spacery z człowiekiem. W schronisku jest już ponad dwa lata - teraz szuka dobrego
i odpowiedzialnego domu, który rozumie potrzeby aktywnych psiaków.

Jagoda to kotka, która może być wyzwaniem dla prawdziwego kociarza.
Stroni od ludzi, wycofana, ale gdy już
„wpadnie" w dłonie człowieka, poddaje się mizianiu. Przy odrobinie wysiłku ze strony człowieka może być
to wspaniały przytulas.

bełchatowskiego ww. wspólnoty zagospodarowały teren wokół swoich obiektów
o powierzchni około 600 m2. PGM Sp. z
o.o. w dalszym ciągu analizuje techniczne,
prawne i finansowe możliwości realizacji
w zarządzanych wspólnotach mieszkaniowych przedsięwzięć ograniczających koszt
utrzymania obiektów, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu ekologicznego.
PGM

www.schronisko.sanikom.pl

Ogonek to przesympatyczny psiak
w wieku około 5 lat. Pomimo dość
dużego wzrostu – to wcielenie dobroci i łagodności. Jest też grzeczny,
dogaduje się z innymi psiakami, potrafi chodzić ładnie na smyczy i wręcz
łaknie kontaktu z człowiekiem.
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FERIE W MIEŚCIE
Węgrzy z partnerskiego Csongrádu odwiedzili Bełchatów w ramach wymiany mieszkańców. W programie były
wycieczki, zajęcia dydaktyczne i spotkania z polskimi rówieśnikami

Młodzi Węgrzy z wizytą w Bełchatowie
Węgierscy goście przyjechali do naszego
miasta na 6 dni na zaproszenie prezydent
Marioli Czechowskiej. Najlepsi uczniowie tamtejszych szkół wraz z opiekunami
i przedstawicielami samorządu odwiedzili
Muzeum Regionalne, interaktywną ekspozycję MCK PGE Giganty Mocy, uczestniczyli też w warsztatach w fabryce szkła
i pojechali na wycieczkę do Piotrkowa. Nie
zabrakło sportowych aktywności. Była nauka jazdy na nartach na Górze Kamieńsk,
szaleństwa na lodowisku miejskim i kręgle.
W programie znalazła się też wizyta w magistracie i w gabinecie prezydent Marioli
Czechowskiej.
Już od ponad dwóch lat uczniowie
z Mickiewicza chętnie angażują się
w organizację zajęć dla swoich węgierskich
rówieśników. Tym razem przygotowali dla
nich pokaz w pracowni chemicznej, lekcję języka polskiego i angielskiego, zajęcia przyrodnicze i sportowe. Oprócz tego
zapewnili rozrywkę przy dźwiękach gitary
i zaprosili na szkolną dyskotekę.
Csongrád jest miastem partnerskim
Bełchatowa od 2005 roku. W ramach wymiany mieszkańców najlepsi uczniowie
z bełchatowskich szkół wyjeżdżają na Węgry, a młodzież stamtąd odwiedza naszą
społeczność. Do tej pory wspólnie zreali-

Młodzież z Csongrádu poznała bełchatowskie atrakcje, m.in. PGE Giganty Mocy
zowano m.in. Inwazję Talentów ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Wymiana mieszkańców to świetna

okazja do integracji, lepszego poznania
swoich małych społeczności i wymiany
doświadczeń.
APO

Bawili się w detektywów, chemików i gwiazdy rocka
Podczas ferii młodsi i starsi uczniowie
chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez miejskie placówki kulturalne. Oferta była różnorodna i każdy znalazł
coś dla siebie.
W muzeum uczestnicy warsztatów
stworzyli kartki walentynkowe i mroźne,
brokatowe śnieżynki. Nie zabrakło też muzycznych akcentów z Vivaldim w tle, opowieści o św. Walentym czy poznawania
dawnych gier i zabaw.
Drzwi bibliotek stały otworem dla
wszystkich chętnych do wspólnego malowania, budowania z klocków, układania
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Ferie w mieście należały do udanych

puzzli, grania w planszówki, tworzenia oryginalnych rękodzieł. Dużym powodzeniem
cieszyła się gra detektywistyczna „Zagadka biblioteki”.
Miejskie Centrum Kultury obok warsztatów artystycznych, teatralnych czy muzycznych zaoferowało zajęcia dla małych
elektroników, chemików, a nawet programistów. Otwarte studio nagrań czekało
na wszystkich młodych muzyków, a kino
Kultura zaprosiło na bezpłatne projekcje
filmów dla najmłodszych.
APO

KULTURA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

W marcu Raz Dwa Trzy i Teresa Werner, a w kwietniu Grażyna Brodzińska wystąpią na scenie MCK PGE Giganty
Mocy. Będzie też widowisko z balonami. Biblioteka zaprasza natomiast na spotkanie z Jackiem Cyganem

Nowak zaśpiewa, Cygan opowie o życiu
Zespół Raz Dwa Trzy z koncertem „Ważne
piosenki” zagra w Bełchatowie już 8 marca,
czyli w Dzień Kobiet. Muzycy z Adamem
Nowakiem na czele zabiorą słuchaczy
w podróż po swoich przebojach opowiadających o życiu, miłości czy ludzkich problemach. Raz Dwa Trzy łączy w swojej muzyce rok i współczesną poezję. Na polskiej
scenie muzycznej jest blisko od trzydziestu
lat, w swoim dorobku ma kilka albumów
i prestiżowych nagród. Bilety na ich koncert
można kupić w kasie Gigantów Mocy oraz
internetowo na www.bilety.mckbelchatow.
pl. Koncert rozpocznie się o godz. 19.
Dwa tygodnie później, 22 marca
w Gigantach Mocy wystąpi Teresa Werner.
Piosenkarka koncertowała na scenach największych teatrów świta, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Występowała
nie tylko w Europie, ale także w Afryce, Azji
i Ameryce Północnej. Werner ma na swoim
koncie kilka płyt CD oraz DVD, a jej pierwszy album „Spełnić Marzenia” uzyskał status platynowej płyty. Podczas koncertu
w Bełchatowie Teresa Werner będzie promować swoje najnowsze piosnki z płyty
„Miłość to nie zabawa”. Bilety do nabycia
w kasie MCK PGE Gigantów Mocy, gdzie
również można kupić wejściówkę na koncert Grażyny Brodzińskiej. Diva operetko-

wa zaśpiewa w Bełchatowie 6 kwietnia.
Nie lada gratka czeka też na najmłodszych. Na 30 marca zaplanowane jest widowisko z balonami w roli głównej. Podczas Funny Balls Show będzie można zobaczyć ponad 3 tys. balonów w wyjątkowych
kolorach i niespotykanych dotąd kształtach. Widzowie zobaczą też cyrkowe triki
i sztuczki, akrobatów na piłkach. Będą też
interaktywne zabawy, w które zaangażuje się sama widownia. Więcej szczegółów

można znaleźć na www.mck.belchatow.pl.
Z kolei 4 marca bełchatowianie będą
mieć okazję, aby spotkać się z Jackiem Cyganem – poetą, prozaikiem, autorem tekstów piosenek, znanym także z roli jurora
w muzycznym programie „Idol”. W bełchatowskiej bibliotece będzie on promował
swoje dwie książki „Życie jest piosenką”
oraz „Przeznaczenie, traf, przypadek”. Początek spotkania o godz. 18, wstęp tradycyjnie jest bezpłatny.
AD-A

PGE Giganty Mocy mają najlepszą stronę
internetową w województwie. Bełchatowska ekspozycja znalazła się w gronie
wyróżnionych w konkursie „Piękne bo
Łódzkie” organizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa
Łódzkiego. Strona internetowa www.pgegigantymocy.pl otrzymała pierwsze miejsce w kategorii: narzędzie internetowe.
Doceniono wartościowy kontent witryny
oraz jej innowacyjność. Kapituła Konkursowa zwróciła też uwagę na wkład MCK
PGE Gigantów Mocy w promocję woje-

fot. ROTWL

Giganty Mocy nagrodzone za stronę internetową

Giganty Mocy laureatem „Piękne bo Łódzkie"

wództwa łódzkiego.
Nagroda została przyznana Gigantom
Mocy za działania w 2018 roku. Statuetkę,
podczas uroczystej gali, która odbyła się
24 stycznia w Muzeum Miasta Łodzi, odebrał dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Bełchatowie.
To już kolejna edycja konkursu „Piękne bo Łódzkie”, który promuje działania
i projekty turystyczne w naszym regionie.
Lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach dostępna jest na stronie: www.
rotwl.pl.
AD-A
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SPORT
Triada Bełchatowska, turnieje tenisa ziemnego czy zawody hulajnogowe to tylko kilka z jedenastu dużych imprez,
jakie znalazły się w kalendarzu MCS. Obok znanych bełchatowskim sportowcom i kibicom zawodów pojawią się
także dwie nowości związane z kolarstwem

To będzie zdecydowanie sportowy rok
W 2019 roku Miejskie Centrum Sportu stawia na duże imprezy, o zasięgu nie
tylko lokalnym, ale także ogólnopolskim
i międzynarodowym. - Liczymy, że organizowane przez nas zmagania przyciągną do
Bełchatowa wielu znamienitych sportowców – mówi Marcin Szymczyk, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu.
Już po raz drugi biegacze będą walczyć
w Triadzie Bełchatowskiej, która obejmuje
trzy biegi. Pierwszy z nich to Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.
Kolejny, III Bełchatowski Bieg Nocny, odbędzie się 27 kwietnia. Rywalizację w triadzie zakończy Bełchatowska Piętnastka,
która planowana jest na 24 listopada.
Po raz kolejny do Bełchatowa zawita także Lotto Triathlon Energy. Pływanie
w zbiorniku Słok, potem jazda na rowerze
i finisz biegowy w samym centrum, na placu Narutowicza – to wszystko sprawi, że
Bełchatów ponownie stanie się miastem
triatlonu.
MCS wprowadza także dwie nowości
związane z kolarstwem. Pierwsza z nich to
Kryterium Kolarskie (11 maja). To wyścig

Kalendarz imprez MCS
24.02 – Rozgrzejemy Lodowisko
w Rytmie Disco
03.03 – Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych „Tropem Wilczym”
12.04 – XXVII Wiosenne Igrzyska
Przedszkolaków
27.04 – III Bełchatowski Bieg Nocny
11.05 – Kryterium Kolarskie
18-19.05– Turniej Tenisa Ziemnego
01.06 – Turniej Tenisa Ziemnego
z okazji Dnia Dziecka
08.06 – Zawody hulajnogowe
i rowerowe na pumptracku
21.07 – Lotto Triathlon Energy
Bełchatów
15.09 – Bełchatów MTB Energy
24.11 – Bełchatowska Piętnastka
W Bełchatowie powalczą ludzie z żelaza
o wyjątkowo krótkiej pętli (3,2 km), zawody będą więc bardzo szybkie i widowiskowe. Natomiast wczesną jesienią do Bełchatowa wrócą rowery górskie. Bełchatów

MTB Energy przeznaczony będzie zarówno
dla amatorów, jak i zawodowców, którzy 15
września będą mieć do pokonania ok. 23 km.
AP

Biegiem uczczą pamięć Żołnierzy Wyklętych
3 marca blisko 200 osób pobiegnie „Tropem
Wilczym" - w biegu poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Do pokonania mają 1963
m lub 5 km. Z dłuższego dystansu głównie
skorzystają startujący w Bełchatowskiej
Triadzie Biegowej. „Tropem Wilczym" rozpoczyna bowiem jej tegoroczną edycję.
Start i meta zlokalizowane będą
w pobliżu Muzeum Regionalnego. Zawodnicy pobiegną parkowymi alejkami, a także
ul. Mielczarskiego i Mickiewicza. W godz.
12-12:40 ruch samochodowy w tej okolicy
będzie całkowicie wyłączony. Utrudnienia dla kierowców wystąpią także na ulicach: Krętej, Batorego, Matejki, Kopernika
i Kaczkowskiego.
AD-A

18

Bełchatowską edycję Tropu Wilczego zorganizuje Miejskie Centrum Sportu

WCZORAJ I DZIŚ
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O nieistniejącej już knajpie przy ulicy Lipowej w Bełchatowie krążą legendy. Nie wszyscy tam bywali, ale wszyscy
o niej wiedzieli. Banderoza, Mordownia i Na Kircholu to trzy nazwy karczmy, do której ponoć na koniach wjeżdżano. Zniknęła kilkadziesiąt lat temu, ale mieszkańcy wciąż o niej pamiętają

Jedzą, piją, lulki palą, czyli Banderoza...
Jeden ze starszych lokali w powojennym
Bełchatowie mieścił się przy ul. Lipowej.
Kiedy powstał – tego dokładnie nie wiemy.
Jedno jest jednak pewne – w latach 60.
i 70. często odwiedzali go zarówno miejscowi, jak i przyjezdni. Jego koniec zbiegł
się z budową pierwszego w mieście ronda,
a było to na początku lat 80.
Ciekawe, że słowa banderoza nie odnotowują słowniki języka polskiego, ale na
ogół kojarzy się ono z knajpą, która nie cieszy się dobrą sławą. Być może zapożyczono ją z popularnego w latach 60. westernu
„Bonanza”, którego akcja często rozgrywała się na typowym dla Dzikiego Zachodu
ranczu, zwanym Ponderosą. A jaka była
bełchatowska Banderoza?
Przekraczając progi tego parterowego
budynku ze spadzistym dachem i niewielkimi oknami z drewnianymi okiennicami,
wchodziło się do innego świata. - Po całym
dniu roboty kierownik zabrał nas do knajpy, w której mieliśmy coś zjeść. Od drzwi
uderzała fala gęstego, ciężkiego dymu.
Było ciemno, mroczno i ciasno. Naprzeciw wejścia rozciągał się średniej długości
bufet, a za nim stała znużona kobieta. Zamówiłem to, co było, czyli kotlet mielony
z chlebem. Niestety nie doniosłem go do
stolika – opowiada Franciszek, jeden z bełchatowian, który dodaje, że takiego miejsca to i Bareja by się nie powstydził.
Dogodna lokalizacja (przy trasie Bełchatów – Nowy Świat – Szczerców – Wieluń) miała wpływ na popularność knajpy wśród robiących w mieście interesy.
W grupie tej byli m.in. węglarze. - Podjeżdżał taki usmolony węglarz od strony Lip,
wiązał konia z wozem i jak poparzony gnał
do środka. Gdy się pokrzepił, wybiegał,
wsiadał na wóz i już z drogi zapowiadał, że
zajrzy, jak będzie wracał – wspomina jeden

Banderoza istniała do momentu rozpoczęcia prac przy najstarszym rondzie w Bełchatowie
z mieszkańców.
Przed karczmą było oczywiście miejsce
postojowe dla koni. Jednak jak głosi legenda, nie wszyscy zważali na zwyczaj pozostawiania zwierząt przy koniowiązach i do
środka wjeżdżali na wierzchowcach.
W lokalu podawano wyłącznie piwo
z beczek. Piło się je w dużych, grubych kuflach z uchem. Blisko bufetu stała komora
z wodą, w której opłukiwało się naczynia.
Dziś takie coś byłoby nie do pomyślenia,
ale wtedy nikogo to nie dziwiło – kwituje
Andrzej, jeden z ówczesnych bywalców.
W dni targowe do Banderozy zajeżdżali
kupcy. Ponieważ furmani wiedzieli, że baty
lubiły znikać bezpowrotnie, zabierali je
z sobą. Jednak baty i tak się gdzieś zapodziewały, a ich właściciele wszczynali karczemne awantury. Niejednokrotnie w ruch
szły i pięści, i baty, stąd lokal nosił równoległą nazwę Mordownia.
Wśród najstarszych bełchatowian

Budowa ronda, a w tle Banderoza
funkcjonowała też nazwa Na Kircholu. Nawiązywała ona do pobliskiego, istniejącego
do lat 40., miejsca pochówku miejscowych
Żydów. Kirchol znajdował się na południe
od cmentarza rzymskokatolickiego, na terenie dzisiejszego parku przy ul. Lipowej.
KZB
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