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Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Przed bełchatowskimi uczniami, a jest ich blisko pięć tysięcy, dziesięć miesięcy nauki i ogrom
przygód. Życzymy im wielu szóstek i tego, aby uśmiech, z którym witali szkołę, pozostał aż do następnych wakacji

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

Dni Papieskie po raz piętnasty
W październiku już po
raz piętnasty odbędą
się Dni Papieskie. Z tej
okazji bełchatowianie
wezmą udział nie tylko w uroczystościach
kościelnych, ale również w licznych wydarzeniach towarzyszących.
Nie zabraknie papieskich kremówek i serduszek dla papieża.

#lubie_belchatow

„Co nam w duszy gra"
Już 11 października
w sali teatralno-widowiskowej Gigantów Mocy odbędzie
się kolejna edycja
międzypokoleniowego koncertu „Co nam
w duszy gra”. W zaczarowaną podróż z piosenką zabiorą nas
lokalni artyści - przedstawiciele trzech pokoleń.

youtube.pl/miastobelchatow

Spotkajmy się w bibliotece
Jesienią rusza niecodzienna akcja pn.
„Biblioteka miejscem
spotkań”.

każdy, kto chciałby
podzielić się z innymi swoją pasją i jednocześnie nauczyć się
czegoś nowego. Pierwsze spotkanie z cyklu
odbędzie się już 1 października.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy,
pozyskaliśmy dla Bełchatowa kolejne dofinansowanie. Do miejskiego portfela trafi
ponad 1,6 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. To spora kwota, która nie tylko
odciąży bełchatowski budżet, ale też pozwoli szybciej zrealizować ważną inwestycję
w naszej strefie przemysłowej. Zaoszczędzone pieniądze będziemy zaś mogli wykorzystać na następne istotne dla Państwa zadania.
Pracujemy właśnie nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. To będzie trudny pod względem finansowym rok, podchodzę do niego z dużą ostrożnością. Zmiany,
jakie zaszły chociażby w systemie podatkowym, stawiają kwestię dochodów Bełchatowa i wielu innych samorządów pod znakiem zapytania. Będziemy jednak robić wszystko, aby standard życia w naszym
mieście pozostał na niezmienionym poziomie.
Na początku jesieni czeka na nas sporo wydarzeń. W pierwszy weekend października odbędzie się bełchatowskie
święto kultury, czyli Festiwal Sztuki Jabłka. Po raz kolejny też będziecie Państwo mieć okazję skorzystać z bezpłatnych
porad lekarzy i specjalistów podczas festynu Zdrowa Niedziela. Zapraszam również na piętnaste już Bełchatowskie
Dni Papieskie.

Co w budżecie miasta na 2020 rok? Zgłoś swój pomysł
Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. To najważniejszy
dokument finansowy samorządu. Dlatego, przygotowując jego projekt, każdego roku, magistrat zaprasza do składania
swoich propozycji m.in. mieszkańców
i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z takiej możliwości. Co
roku przedstawiają ponad sto wniosków.
Najczęściej dotyczą one remontów dróg
i chodników, nowych miejsc parkingowych
czy budowy placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 30 września. Trzeba pamiętać, że propozycje, które
wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór
wniosku, a można pobrać go z miejskiej
strony belchatow.pl.
Wnioski składają również jednostki
budżetowe miasta, instytucje kultury oraz
osoby prawne. I w tym przypadku dokumenty przyjmowane będą do 30 września.
Później wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowych możliwości ich realizacji.
Priorytetowo traktowane będą zadania za-

Na wnioski mieszkańców magistrat czeka do 30 września
warte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Z kolei stowarzyszenia i organizacje
mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. Wydział ds. Społecznych będzie na nie czekać przez 21 dni
od ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z założeniami projekt budże-

tu na 2020 rok do 15 listopada ma trafić do
miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Szczegółowe założenia i wytyczne do projektu budżetu Bełchatowa na 2020 rok oraz
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa dostępne są na belchatow.pl.
AD-A
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INWESTYCJE
Ponad 1,6 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych trafi do bełchatowskiego budżetu. Pozyskane pieniądze
miasto przeznaczy na pierwszy etap budowy drogi i oświetlenia w strefie przemysłowej B2

Bełchatów z dofinansowaniem na inwestycję
Szacowany koszt inwestycji to ponad
3,3 mln zł. Dokładnie 50 proc., czyli 1 658 327
złotych pochodzić będzie właśnie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Pieniądze będą przekazane do miasta
w trzech transzach, ostatnia planowana
jest na 2020 rok. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana, a przetarg na
realizację tego zadania magistrat chciałby
ogłosić w przeciągu najbliższych tygodni.
- Każde pozyskane środki zewnętrzne to dla nas duże wsparcie. Dzięki temu
możemy zrobić więcej i szybciej, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na realizację
kolejnych ważnych dla mieszkańców zadań
– mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa.
W ramach dofinansowanej inwestycji
miasto planuje wybudować 800-metrowy fragment drogi w części B2 strefy, to
znaczy po lewej stronie ul. Czaplinieckiej.
Oprócz oświetlenia powstaną też chodniki
i zjazdy do poszczególnych działek. Wspomniany zakres to jeden z etapów dużego
zadania, które obejmuje także uzbrojenie
tych terenów. Oznacza to, że zanim miasto
ruszy z robotami drogowymi, najpierw zostaną położone sieci – sanitarna, deszczowa i wodociągowa. Magistrat szacuje, że ta
część inwestycji – mowa o samym uzbrojeniu – będzie kosztować ponad 3 mln zł.
Cała inwestycja na strefie może więc łącznie opiewać na ponad 6 mln zł.
- Cały czas pracujemy nad tym, aby

Prezydent Mariola Czechowska podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji
uatrakcyjnić bełchatowską strefę przemysłową. Dlatego wciąż w nią inwestujemy.
Wierzymy, że te działania przyczynią się do
pozyskania kolejnych inwestorów – dodaje
prezydent Czechowska.
W strefie przy ul. Czaplinieckiej swoje
miejsce mają już Frame Factory (produkcja
kompletnych rozwiązań dla budownictwa
szkieletowego), Datum Logostic (transport
oraz spedycja krajowa i międzynarodowa),
Przemysław Doman (budowa drewnianych

Pełną parą idą prace w nowej siedzibie MOPS-u
Trwają prace adaptacyjne w budynku przy ul. Staszica, w którym będzie się
mieścić nowa siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakres robót
obejmuje roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne. Odnowione mają być
również poszczególne pomieszczenia, przebudowany zostanie także parter
budynku. Powstaną tam m.in. boksy do obsługi interesantów i stanowisko kasowe.
Nowa lokalizacja MOPS-u będzie dogodna dla wszystkich mieszkańców,
również tych niepełnosprawnych. - Przy biurowcu znajdują się miejsca
parkingowe, a obok przystanek, na którym zatrzymują się autobusy komunikacji
miejskiej. Dodatkowo budynek jest wyposażony w podjazd, który
z pewnością ułatwi wejście osobom z niepełnosprawnością i rodzicom z wózkami. Będzie też winda – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa
Wszystkie prace mają kosztować 1,7 mln zł.
AD-A
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domów szkieletowych), Elektroteam (prefabrykaty rozdzielnic niskiego napięcia)
i F.P.H.U. Bogusław Pasiński (technologie poprawiające jakość druku, obróbka
i skrawanie blach, spawalnictwo). W ubiegłym roku działkę w strefie kupiła również
wchodząca w skład międzynarodowego
koncernu firma DS Smith, która zajmuje
się produkcją opakowań z tektury falistej.
AD-A
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Miasto odnawia przystanki autobusowe. Najpierw zostały pomalowane ławki, teraz na lifting czekają całe wiaty.
W dwóch miejscach, na Staszica i Wspólnej, zostały one także wymienione

Ławki na miejskich przystankach jak nowe
Na ulicy Wspólnej w miejsce blaszanej konstrukcji pojawił się przeszklony i zadaszony
przystanek, z ławką oraz rozkładem jazdy.
Druga z wymienionych wiat, ta na Staszica,
jest teraz podwójna, wygodna i przestronna, a co najważniejsze spełnia oczekiwania
mieszkańców.
Zaledwie kilka dni trwało malowanie
na żółto ławek na miejskich przystankach.
Tego rodzaju prace prowadzone są zawsze
raz w roku. Teraz magistrat przymierza
się do odświeżenia całych konstrukcji
wiat, których w mieście jest ponad sto.
W pierwszej kolejności malowane będą te
najbardziej zniszczone.
W trosce o bezpieczeństwo i komfort
bełchatowian korzystających z komunikacji miejskiej magistrat systematycznie
kontroluje stan przystanków. Pojawiające
się usterki i zniszczenia usuwane są na bieżąco.
O uszkodzeniach wiat mieszkańcy mogą
poinformować Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska UM pod nr tel. 44 733 52 36
lub do Straży Miejskiej pod nr tel. 986.
Wszystkie te zadania realizowa-

Przy ul. Staszica stanęła podwójna wiata autobusowa
ne są w ramach bieżącego utrzymania
miejskich przystanków, a zajmują się
tym na co dzień pracownicy PGM-u.
W swoich obowiązkach mają oni również
mycie i generalne czyszczenia wiat, co

odbywa się dwa razy w roku. Miesięczne
utrzymanie i konserwacja przystanków
kosztuje około 5 tys. złotych.
KZB

Poziome znaki STOP zwiększają bezpieczeństwo
Cztery piktogramy STOP pojawiły się
w ostatnim czasie na skrzyżowaniach ulic
Szkolnej z Ogrodową, Okrzei i Staszica oraz
Bawełnianej z Pabianicką. Miejsca te nie
są przypadkowe. Jak wynika z obserwacji
pracowników magistratu oraz mieszkańców, to właśnie w tych punktach najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
– Piktogram to znak poziomy, który
jest odzwierciedleniem znaku pionowego.
Ma on przede wszystkim wyczulać kie- Znaki STOP pojawiły się w trzech miejscach
rowców i przypominać im o obowiązują- prezydent Bełchatowa. Jak przyznają sami
cym oznakowaniu. Najczęściej pojawia się kierowcy, zdarza się, że ustawione w tych
w miejscach szczególnie niebezpiecznych miejscach znaki pionowe nie zawsze są
lub takich, w których oznakowanie piono- wystarczające. Stąd decyzja o naklejeniu
we jest słabo widoczne albo niewystarcza- dodatkowych znaków poziomych w tych
jące – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wice- właśnie rejonach. Trzeba zauważyć, że wła-

ściwe oznakowanie dróg służy nie tylko kierowcom, ale również pieszym.
Dodatkowe znaki poziome zastosowano niejako na próbę. - Będziemy obserwować reakcje kierowców, a także sprawdzać
wytrzymałość znaków – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz. Jeśli wszystko będzie
w porządku, ich liczba w przyszłym roku na
pewno wzrośnie. Najprawdopodobniej pojawią się wtedy między innymi przy wjazdach
na osiedla, w strefach zamieszkania i ograniczenia prędkości.
Cena za jeden piktogram, w zależności
od jego wielkości, waha się między 400
a 600 złotych, a jego rozmiar zależy od kategorii drogi, na której znak się znajduje.
KZB
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URZĄD MIASTA
Zapomniałeś zapłacić za wywóz śmieci, podatku od nieruchomości albo środków transportowych? Zarejestruj się
w miejskim systemie powiadamiania – wtedy o terminie płatności przypomni ci sms lub e-mail

SMS lub e-mail przypomni o płatności
Bełchatów jest jednym z miast, w których
działa specjalny system powiadamiania
mieszkańców o terminach płatności. To
bezpłatna aplikacja, może z niej korzystać
każdy, ale najbardziej pomocna będzie
osobom mającym wobec miasta finansowe zobowiązania. Mowa o opłatach za gospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych, a także podatkach od nieruchomości,
rolnym, leśnym oraz od środków transportowych. System powiadamia też o powstałych zaległościach lub nadpłatach.
– Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-maila w bazie bełchatowskiego magistratu, będzie otrzymywać krótkie wiadomości SMS lub e-maile
przypominające o terminie zapłaty należności – wyjaśnia Mirosława Mikła, dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta
w Bełchatowie. – Bełchatowianie, którzy
korzystają z systemu chwalą sobie takie
rozwiązania – dodaje dyrektor Mikła.
Do systemu można dopisać się w każdej chwili. Wystarczy wypełnić specjalne
oświadczenie, które znajduje się na stronie belchatow.bip.gov.pl w zakładce „podatki i opłaty”. Później podpisane trzeba
dostarczyć do magistratu osobiście (ul.
Kościuszki 1, pok. 111, 112, 129 lub Kancelaria Ogólna), za pośrednictwem poczty
(na adres: Urząd Miasta Bełchatowa Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1, 97-400

Aby otrzymywać sms-y z przypomnieniem trzeba się zapisać do specjalnej bazy
Bełchatów) bądź za pomocą elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.
Oświadczenia przesłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail nie będą akceptowane.
System powiadamiania o terminach
płatności działa w bełchatowskim magistra-

cie od dwóch lat. Dzięki niemu urząd może
szybko skontaktować się z podatnikami,
a jest ich ok. 20 tys. - Warto korzystać
z naszego systemu, pozwoli to bowiem
ustrzec się przed przeoczeniem terminu
wpłaty, a tym samym uniknąć odsetek tłumaczy dyrektor Wydziału Finansowego
w bełchatowskim magistracie.
AD-A

Oceń pracę urzędników, wypełnij ankietę
Każdy z mieszkańców może ocenić pracę
bełchatowskiego magistratu i jego pracowników, wypełniając specjalną ankietę.
Pytań jest zaledwie kilkanaście, wśród nich
same zamknięte. Dotyczą one 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, uprzej-
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mości urzędnika czy czasu oczekiwania na dycyjna, papierowa wersja, dostępna jest
w magistracie. Znaleźć ją można w punkobsługę, oceniając je w skali od 1 do 5.
Mieszkańcy, wyrażając w ankiecie swo- cie informacji i jeszcze w kilku miejscach,
je oczekiwania, mogą wpływać na jakość, a wypełnioną trzeba wrzucić do specjalnej,
sprawność i profesjonalizm bełchatow- zamkniętej skrzynki. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie belchatow.pl
skiego urzędu. Dzięki Waszym opiniom
– wystarczy „kliknąć” na baner ankieta sawiemy m.in., gdzie najczęściej poszukitysfakcji klienta.
wane są informacje, czy pomoc udzielona Badania ankietowe prowadzone są przez
przez pracowników samorządu jest wy- cały rok. Kwestionariusz mieszkańcy mogą
starczająca i jak oceniania jest ich praca.
wypełnić w każdej chwili.
Ankietę można wypełnić dwojako. TraAD-A
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Specjalistyczne autobusy medyczne, bezpłatne badania profilaktyczne, spotkania z lekarzami różnej specjalizacji
– tak zapowiada się kolejna bełchatowska Zdrowa Niedziela, na którą zapraszamy już 6 października

Zadbaj o siebie podczas Zdrowej Niedzieli
Po raz dziesiąty już bełchatowianie
mają szansę na profilaktyczne badania
i konsultacje ze specjalistami. - Tradycyjnie
na początku jesieni zachęcamy wszystkich
mieszkańców - i młodszych, i starszych
- do tego, by zadbali o swoje zdrowie,
a Festyn Zdrowa Niedziela jest najlepszą
do tego okazją – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału ds. Społecznych bełchatowskiego magistratu.
By skorzystać z miejskiej propozycji,
wystarczy w pierwszą niedzielę października przyjść między godz. 15 a 19 do Miejskiego Centrum Kultury i skierować swoje
kroki do wybranego specjalisty. Do dyspozycji mieszkańców będą m.in. neurolog,
pulmonolog, podolog, a także endokrynolog. Podczas takiego spotkania możemy
pytać, radzić się albo skonsultować dotychczasowe wyniki badań.
Co ważne, by skorzystać z lekarskiej
konsultacji, nie potrzebne są żadne skiero- W dentobusie nie tylko sprawdzimy stan zębów, ale również uzyskamy porady, jak o nie dbać
wania, nie trzeba się też wcześniej zapisywać. Bez zbędnych formalności dostanie- cjalnie przygotowanych punktach medycz- W poprzedniej edycji wykonano prawie
my się również do specjalistycznych busów nych zmierzymy ciśnienie, poziom chole- 900 różnorodnych badań, a na rozmowę
medycznych. Na pl. Narutowicza zaparkują sterolu i cukru we krwi. Dzieci i młodzież z lekarzem zdecydowało się 500 pacjenzachęcamy też do skorzystania z dentobu- tów. Cieszy nas to, tym bardziej że zawsze
m.in. mammobus, dentobus i osteobus.
Podczas Zdrowej Niedzieli będzie też sa, w którym nie tylko sprawdzą zęby, ale
staramy się dostosować naszą propozycję
można profilaktycznie i - co ważne, za dar- też dowiedzą się od fachowców, jak o nie
do konkretnych potrzeb mieszkańców –
mo – przebadać się. Mammografia, USG jeszcze lepiej dbać.
- Z roku na rok z propozycji bezpłat- dodaje Iwona Nowak. Więcej szczegółów
tarczycy, pojemność płuc, EKG, przesiewowe badanie wzroku i słuchu - to tylko nych badań i konsultacji ze specjalista- na belchatow.pl
niektóre z proponowanych badań. W spe- mi korzysta coraz więcej mieszkańców.
KZB

Budżet Obywatelski Bełchatowa na finiszu
Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego
Bełchatowa. Mieszkańcy mogli wybierać
spośród 10 propozycji – 6 twardych i 4
miękkich. Które z pomysłów najbardziej
się spodobały i będą realizowane w 2020
roku? Dowiemy się 30 września.
To już siódma edycja bełchatowskiego
budżetu partycypacyjnego. Przez te lata,
dzięki aktywności mieszkańców, udało się
zrealizować 35 projektów. Powstały nowe
place zabaw, siłownie zewnętrzne, kom- Zwycięskie projekty poznamy już 30 września

pleksy sportowe. Doświetlonych zostało
część przejść dla pieszych, przy dwóch
szkołach pojawiły się zatoczki typu „pocałuj i jedź”, na nowo zagospodarowany został lasek na os. Dolnośląskim.
W ramach BO powstały także „Cafe Senior Raj” - centrum aktywności seniora oraz
wyposażone w nowoczesny sprzęt Centrum
Rehabilitacji Dzieci „Przystań”. Sporo było
także realizowanych projektów miękkich,
m.in. kulturalne, sportowe i prozdrowotne.
AD-A
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Dużymi krokami zbliża się kolejna, trzecia już, edycja Festiwalu Sztuki Jabłka. Nie zabraknie wielu różnorodnych
wydarzeń od koncertów, przez wystawy, po happeningi. Będą lokalni artyści, ale też gwiazdy dużego formatu.
Festiwal startuje już 4 października

Pierwszy weekend października upłynie
w Bełchatowie pod znakiem Festiwalu
Sztuki Jabłka. Będą to trzy dni kulturalnych
wydarzeń. Mowa o wystawach, spektaklach, koncertach i warsztatach. Nie zabraknie również happeningów i spotkań
literackich, a nawet wykładu psychografologicznego i performatywnego czytania.
- O festiwalu z jabłkiem w roli głównej
głośno jest nie tylko w regionie. Poprzednie jego edycje pokazały, że zainteresowanie nim jest naprawdę duże. Bardzo nas
to cieszy, ponieważ z jednej strony zależy
nam na promowaniu rodzimych artystów,
a z drugiej na tym, by na wydarzenie przyjeżdżali goście z całej Polski – mówi Karolina Oleksiewicz-Hoffer, dyrektor Wydziału
Promocji i Turystyki bełchatowskiego magistratu.
Festiwal wystartuje 4 października.
Pierwszego dnia na mieszkańców będzie
czekać m.in. wernisaż wystawy „Drzewo”,
którą organizuje Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Będzie też ekspozycja
prac bełchatowianina Stanisława Gaszewskiego oraz wystawa przedmiotów użytkowych Magdaleny Pejgi. Grupa teatralna
BAT-PKP przygotowuje spektakl „Pamiętniki Adama i Ewy”, a biblioteka „Jabłecznik literacki”. W piątek nie zabraknie też
akcentu muzycznego - w MCK-u wystąpią
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FSJ, czyli bełchatowskie święto kultury

Baranovski gwiazdą Festiwalu Sztuki Jabłka
Sounging Strings oraz Stan Wyjątkowy.
Równie
ciekawie
zapowiada się festiwalowa sobota, 5 października.
Najpierw
warsztaty
ceramiczne,
performance
i
musical,
a później koncert piosenki kabaretowej
w wykonaniu zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, na który zapraszamy do miejskiej

biblioteki. Ciekawe rzeczy dziać się też
będą w muzeum, a to za sprawą działań
Kuby Stępnia. A na koniec koncerty, najpierw wystąpi Katka Kotecka i Mateusz
Wojtas Wojtasik, a później gwiazda tegorocznego Festiwalu Sztuki Jabłka Baranovski. To artysta, który ma za sobą jeden
z najbardziej udanych debiutów w 2018 r.,
uczestnik najważniejszych koncertowych
wydarzeń w kraju, w tym Open’era, Orange Warsaw Festivalu czy Męskiego Grania.
Niedziela, 6 października, będzie ostatnim dniem Festiwalu Sztuki Jabłka, ale wydarzeń będzie sporo. Zaplanowane są: performance w wykonaniu Biura Tłumaczeń,
happening przygotowany przez dziewczyny z Projektu Botanica i wystawa prac
Agnieszki Paradeckiej. Wieczór tradycyjnie
upłynie pod znakiem koncertu – ze swoimi
kompozycjami wystąpi Szymon Mikła.
Wzorem lat ubiegłych w festiwalowe
przedsięwzięcie włączają się także lokalni artyści kulinarni. Specjalnych potraw
z jabłkiem będzie można skosztować m.in.
w Rezydencji Dwór Polski, restauracjach
Kubuś, Bistro Makaron i Kawa, Plac 16 od
Chleba do Wina, Po Byku, Gościniec, Pub
Piwiarnia Warka oraz pierogarni Na Lepione.
Szczegółowy program Festiwalu Sztuki
Jabłka na belchatow.pl.
AD-A/KZB

www.
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Warto Wiedzieć Więcej

Trzecia Bełchatowska Biesiada Seniorów już za nami. Niedzielne popołudnie, 8 września, najstarszym mieszkańcom miasta upłynęło pod znakiem dobrej muzyki i rewelacyjnej zabawy. Dla seniorów zaśpiewali i zagrali kapela
Hajduk oraz lokalni artyści, a wśród nich gwiazda wieczoru – Stan Wyjątkowy. Innych atrakcji też nie brakowało

Seniorzy bawili się na biesiadzie
Z roku na rok spotkania najstarszych
mieszkańców miasta cieszą się coraz większą popularnością. Mimo kapryśnej aury
i tym razem do parku przy Muzeum Regionalnym przyszło wielu seniorów.
– Cieszę się, że bełchatowska senioriada na stałe wpisała się w kalendarz miejskich imprez – mówi prezydent miasta Mariola Czechowska, która już po raz trzeci
zaprosiła najstarszych mieszkańców oraz
ich rodziny do wspólnego biesiadowania.
– Jestem przekonana, że spotkania takie jak
to przyczyniają się do nawiązania nowych
i zacieśniania starych kontaktów. To ważne,
bo przecież żaden senior nie powinien być
sam. Musi mieć kogoś, z kim będzie mógł Po raz trzeci już prezydent Mariola Czechowska zaprosiła seniorów na wspólną biesiadę
porozmawiać, poradzić się, wymienić spostrzeżeniami i dośwoadczeniami, ale też kogoś, kto będzie inspirował i mobilizował do
działania – dodaje prezydent Czechowska.
O muzyczną atmosferę najpierw zatroszczyły się znane i lubiane bełchatowskie chóry: Promienie Bełchatowa, Pasjonata Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz seniorzy z Cafe Senior „Raj”. Zaraz po
nich na scenie pojawiła się kapela Hajduk,
która nie jednego poderwała i do śpiewu,
i do tańca. Góralska muzyka i biesiadne
przyśpiewki, a do tego wspólna zbawa
z artystami - to nie mogło się nie spodobć
seniorom. Dopełnieniem tej muzycznej
uczty był koncert gwiazdy wieczoru – bełchatowskiej grupy Stan Wyjątkowy. Ze- Występy bełchatowskich chórów zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców
spół od lat tworzą bełchatowscy muzycy,
a grane przez nich przeboje znane są nie
tylko starszym, ale również młodszym pokoleniom.
Podczas zabawy na błoniach, która
trwała do późnego wieczora, nie brakowało też innych atrakcji, w tym wspólnych
zabaw i konkursów z nagrodami. Seniorzy
mogli skosztować specjalnie przygotowanych na tę okazję biesiadnych smakołyków, a także zbadać sobie wzrok i uzyskać
poradę kosmetyczną, z kolei na stoiskach
wystawienniczo-handlowych dowiedzieć
się czegoś więcej na temat lokalnych klubów seniora i Bełchatowskiej Karty Rodziny albo kupić oryginalne rękodzieła.
KZB Jednym z punktów programu wspólnego biesiadowania był koncert góralskiej grupy Hajduk
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Bełchatowianie upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obok oficjalnych uroczystości odbyły się też piknik his
odwiedziły Borowskie Góry. Tradycyjnie też została wręczona „Rogatywka ppor. Zawilskiego"

Wspominaliśmy bohaterów II wojny światowej

Rekonstruktorzy pokazali wojenne życie

Patriotyczne pieśni wspólnie śpiewano w SP nr 5

W Grocholicach powstał mural upamiętniający poległych

Mieszkańcy, w tym władze miasta, złożyli kwiaty pod po

Rodziny poległych żołnierzy odwiedziły Borowskie Góry

Każdego roku w pierwszą sobotę września
bełchatowianie spotykają się w Grocholicach, aby oddać hołd żołnierzom zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego oraz
wszystkim walczącym w II wojnie światowej. Obchody rozpoczęły się mszą św.
w kościele w Grocholicach. Jak każdego
roku i tym razem po nabożeństwie wręczona została „Rogatywka ppor. Zawilskiego”.
Za kultywowanie historii i tradycji oręża
polskiego oraz propagowanie wartości
patriotycznych otrzymał ją Marcin Stańczuk. Później wszyscy przemaszerowali na
cmentarz parafialny przy ul. Tylnej, gdzie
spoczywają obrońcy Gór Borowskich. Tu
odbył się apel poległych, „Strzelcy” oddali
salwę honorową, a poszczególne delegacje
złożyły kwiaty pod pomnikiem żołnierzy
września 1939 roku. Był też czas na wspomnienia i historyczne komentarze.
Dużym zainteresowaniem bełchatowian cieszył się zorganizowany na terenie
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knik historyczno-rekonstrukcyjny oraz koncert pieśni patriotycznej, a rodziny żołnierzy

wej, był też piknik i koncert

y pod pomnikiem żołnierzy września 1939
grocholickiej parafii piknik rekonstrukcyjno-historyczny. Podczas tego wydarzenia
można było np. obejrzeć scenki z życia
żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny,
a także na własne oczy zobaczyć przemieszczający się ulicami czołg. Na wyciągnięcie ręki były też sprzęty, pojazdy, broń
z okresu drugiej wojny światowej. Wszystko dzięki zaproszonym grupom rekonstrukcyjnym, m.in. z Częstochowy, Tomaszowa
Mazowieckiego, Łodzi. Na pikniku nie zabrakło też bełchatowskich harcerzy, którzy
m.in. rozdawali specjalne wydanie „Gońca Bełchatowskiego” z 7 września 1939
roku. Na placu przy kościele można było
również spróbować wojskowej grochówki
i pierogów, a także odwiedzić stoiska m.in.
bełchatowskiego "Strzelca", nadleśnictwa,
policji czy wojsk lądowych. Wiele atrakcji
przygotowano również dla dzieci. Wieczorem w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się
koncert pieśni patriotycznej. Do wspól-

nego śpiewania popularnych żołnierskich
utworów zachęcali młodzi i utalentowani
bełchatowscy stypendyści.
W miejskich uroczystościach od lat
uczestniczą także rodziny poległych na
Borowskich Górach żołnierzy. Przyjeżdżają z różnych stron Polski, aby kultywować
pamięć o swoich przodkach. Nie zabrakło
ich i tym razem. Najpierw wzięli udział
w głównych uroczystościach, spotkali się
w Grocholicach przy ul. Piotrkowskiej, gdzie
na ścianie jednego z domów odsłonięto
właśnie mural upamiętniający obrońców
Gór Borowskich. Dzień później odwiedzili
zaś Borową Górę, aby złożyć kwiaty pod
pomnikiem bohaterów września 1939 roku.
Miejskie uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wspólnie zorganizowali prezydent Bełchatowa, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic
i Okolic” oraz proboszcz parafii pw.
Wszystkich Świętych.
KZB

Wspólnie czytali
polskie nowele

Po raz czwarty już Bełchatów włączył się
w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Spotkanie odbyło się 6 września w bibliotece. Tym razem jego bohaterami było
osiem nowel znanych, rodzimych autorów:
Henryka Rzewuskiego, Marii Konopnickiej,
Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego,
a także Brunona Schulza oraz Władysława
Stanisława Reymonta.
Każdego roku bełchatowska biblioteka
stara się, aby nasze Narodowe Czytanie
miało oryginalną formę. Nie inaczej było
i tym razem. Pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przygotowali autorską inscenizację zatytułowaną
„Lekcja języka polskiego”. Sami wcielili się
także w aktorów, którzy odegrali rolę narodowych literatów. Tematem przewodnim
były oczywiście fragmenty polskich nowel,
m.in. „Dymu”, „Dobrej pani”, „Sachema” czy
„Katarynki”. Aby lepiej wprowadzić bełchatowian w klimat XIX i początków XX wieku,
autorskie przedstawienie dopełniła przygotowana na tę okoliczność muzyka grana
na żywo.
Tradycyjnie, po wspólnym czytaniu,
każdy chętny mógł na swoim egzemplarzu
nowel przybić okolicznościową pieczęć.
Tak jak w latach poprzednich i tym razem
cieszyło się to dużym zainteresowaniem.
AD-A
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EDUKACJA
Przedszkolaki Jedynki, Dwójki i Piątki będą się uczyć, jak dbać o środowisko naturalne, z kolei najmłodsi uczniowie z Czwórki skorzystają ze specjalistycznych zajęć Biofeedback

Nowe projekty na nowy rok szkolny
Podczas gdy jedne placówki stawiają na
edukację przyrodniczą i ekologiczną, inne
sięgną po najnowsze rozwiązania z dziedzin takich, jak psychologia czy neurologia
dziecięca.
- Początek roku szkolnego to dobry
moment na wdrażanie nowych pomysłów.
Cieszę się, że nasze placówki z zaangażowaniem występują z innowacyjnymi propozycjami edukacji dzieci, sięgają po nowoczesne rozwiązania, a wszystko po to,
by w optymalny sposób wspierać rozwój
uczniów – mówi wiceprezydent miasta Łukasz Politański.
„Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy”, „Po co komu woda”, „Nasze przygody
z małą kropelką wody” – to trzy nowe
projekty edukacji ekologicznej, które realizowane będą kolejno w PS nr 1, 2 i 5.
Łączna wartość wszystkich tych przedsięwzięć to ponad 85 tys. zł, z czego
73 tys. zł to dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Wycieczki, warsztaty, zajęcia
edukacyjno-przyrodnicze, konkursy ekologiczne z nagrodami – tego na pewno nie
zabraknie podczas zajęć w przedszkolach.
Zakupione też zostaną dodatkowe materiały edukacyjne.
Nowe zadania realizować będzie również Szkoła Podstawowa nr 4, która pla-

Przedszkolaki zawsze chętnie biorą udział w projektach ekologicznych
nuje uruchomić dla swoich najmłodszych lękowych.
uczniów nowoczesny gabinet terapii BioKoszt całego przedsięwzięcia, w tym
feedback. W ramach „Aktywnego startu” utworzenia i wyposażenia gabinetu oraz
zajęcia prowadzone będą metodą, która szkolenia 6 nauczycieli, wynosi ponad 85
m.in. pozytywnie wpływa na procesy po- tys. złotych, a dofinansowanie, udzielone
znawcze i funkcjonowanie dziecka w sytu- w ramach Regionalnego Programu Operaacjach stresowych, zwiększenie zdolności cyjnego Województwa Łódzkiego, to blisko
zapamiętywania i koncentracji, a także 72 tys. złotych.
wyciszenie i zminimalizowanie stanów
KZB

Zaczną kolejny rok akademicki
Jeszcze przez kilka dni trwać będzie rekrutacja na bełchatowski Uniwersytet
Pierwszego Wieku. Mali żacy do wyboru
mają dwa kierunki studiów: historię Polski
z archeologią i filologię polską z dziennikarstwem.
Formularz zgłoszeniowy oraz stosowne oświadczenia pobierzemy ze strony internetowej Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Otrzymamy je również bezpośrednio
w obu placówkach. Wypełnione dokumenty wraz dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
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i opłatą rekrutacyjną w wysokości 30 zł
składamy w wybranej placówce. Zapisy
prowadzone będą do wyczerpania miejsc.
Zanim zajęcia rozpoczną się na dobre,
w połowie października najmłodsi wezmą
udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Studenci pierwszego roku otrzymają wówczas indeksy, legitymacje oraz
plan zajęć. Spotkają się też z wykładowcami i kolegami ze starszych roczników,
którzy chętnie podzielą się wrażeniami
i doświadczeniami. A później przez cały rok
uczestniczyć będą w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych m.in. przez nauczycie-

li uniwersyteckich oraz pracowników miejskiej biblioteki i muzeum. Zajęcia odbywać
się będą w obu miejskich placówkach. Do
tego dojdą jeszcze wycieczki, warsztaty, bal
międzysemestralny i juwenalia.
Różnorodne formy przekazu, nauka
przez ruch i działalność artystyczną –
wszystko to sprawia, że żacy nie tylko będą
przyswajać niełatwe zagadnienia naukowe,
ale również samodzielnie odkrywać otaczający świat i poszerzać horyzonty myślowe.
KZB

GOSPODARKA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Masz już firmę albo właśnie ją zakładasz i potrzebujesz porady podatkowej? Spotkaj się z doradcą, który podpowie, jak rozwiązać problem. Bezpłatne konsultacje odbędą się 26 września

Skorzystaj z porad doradcy podatkowego
Po wakacyjnej przerwie miasto wznawia
darmowe spotkania z fachowcami z Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Mogą
z nich korzystać zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i ci, którzy dopiero planują założyć własną firmę. Najbliższe spotkanie
zaplanowane jest na 26 września. Nie trzeba się wcześniej zapisywać czy rejestrować
– wystarczy przyjść w tym dniu do bełchatowskiego magistratu. Doradca podatkowy
będzie dostępny w godz. 13-15 w sali konferencyjnej, która mieści się w budynku
urzędu przy ul. Kościuszki 15.
– Konsultacje odbywają się cyklicznie i za każdym razem cieszą się zainteresowaniem. Pomysł ich organizowania
i współpracy z KIDP sprawdza się więc
w stu procentach – wyjaśnia Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
w bełchatowskim magistracie.
Przedsiębiorcy, którzy już skorzystali
z takiego spotkania, podkreślają, że udzielane porady są rzeczowe i profesjonalne.
A dzięki temu, że konsultacje są bezpłatne, udaje się im także zaoszczędzić sporo
pieniędzy.
– Po raz pierwszy otwieramy firmę, dlatego chcemy poradzić się kogoś, kto się
faktycznie na tym zna i podpowie nam, od
czego zacząć, co robić, żeby to wszystko szło
w dobrym kierunku. Samemu trudno zorientować się w całym gąszczu przepisów,

Spotkania z doradcą podatkowym odbywają się cyklicznie, zazwyczaj raz w miesiącu
a nie zawsze to, co znajdziemy w internecie, się sprawdza – mówi pani Paulina. – To,
że przyszliśmy na spotkanie, jest także podyktowane naszymi, jak na razie, skromnymi możliwościami finansowymi. Nie chcemy od samego początku iść w koszty. Nie
oszukujmy się, przecież takie profesjonalne doradztwo sporo kosztuje, a tutaj mamy
je za darmo – dodaje pan Mateusz.
Bezpłatne spotkania z doradcą po-

datkowym są możliwe dzięki porozumieniu, które prezydent Mariola Czechowska
podpisała z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Dyżury doradcy odbywają się
cyklicznie, zazwyczaj raz w miesiącu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Rozwoju Miasta, tel. 44 733 51
45.
AD-A

Pozyskaj dotację na fotowoltaikę i termomodernizację
Nawet 5 tys. zł dotacji na instalację fotowoltaiczną mogą pozyskać bełchatowianie
z rządowego programu „Mój Prąd”. Właśnie trwa nabór wniosków, dokumenty
będą przyjmowane do 12 grudnia. Nie ma
jednak co zwlekać, bo o tym, kto otrzyma
wsparcie, będzie decydować kolejność
zgłoszeń. Wnioski wyłącznie w formie papierowej trzeba dostarczyć osobiście lub
przesłać na adres NFOŚiGW. Pozyskane Czeka dofinansowanie na fotowoltaikę
dofinansowanie – do 50 proc. – można
wykorzystać zarówno na zakup, jak i mon- Szczegółowe informacje o programie możtaż paneli słonecznych. Co ważne, muszą na znaleźć na: nfosigw.gov.pl.
one wytwarzać moc między 2 a 10 kW.
O dofinansowanie, tym razem z pro-

gramu „Czyste Powietrze”, mogą się także ubiegać bełchatowianie, którzy chcą
wymienić piec i instalację centralnego
ogrzewania, planują termomodernizację
domu bądź stropów czy będą montować
baterie słoneczne lub pompy ciepła. Nabór
wniosków, również drogą elektroniczną,
prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Łodzi. To, jakie wymagania
trzeba spełniać i jaka kwota dofinansowania wchodzi w grę, można sprawdzić m.in.
na wfosigw.lodz.pl.
AD-A
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Czy zgodzisz się z nami, że w domu zawsze powinno być ciepło? A już szczególnie wtedy, gdy za oknami zaczynają panować niskie temperatury. Dziś nie musisz czekać, aż zrobi się naprawdę zimno. Ciepło jest dostępne
„na zawołanie”

Ciepło na zawołanie
Wystarczy zgłosić zarządcy budynku chęć
włączenia ogrzewania. To wszystko, co trzeba
zrobić, by wpuścić ciepło do domu już teraz.
Pamiętaj, że korzystając z usługi dostawy ciepła systemowego już we wrześniu,
nadal temperaturę w mieszkaniu kontrolujesz samodzielnie, zgodnie ze swoimi
potrzebami. Wrzesień charakteryzuje się
zmiennymi warunkami pogodowymi, które
wymuszają konieczność okresowej dostawy ciepła, szczególnie w godzinach porannych. Gdy poczujesz dyskomfort z powodu
zimna, wystarczy, że odkręcisz dopływ ciepłej wody do kaloryfera i wpuścisz ciepło
do domu. Ciepło od Twojego dostawcy będzie czekać w gotowości, by ogrzać Twój
dom, gdy tylko tego zapragniesz. A to dlatego, że wszystkie węzły cieplne będące
własnością spółki wyposażone są w automatykę pogodową, czyli urządzenia, które
analizują potrzeby budynku w odniesieniu
do temperatury zewnętrznej.
Automatyka jest szczególnie pomocna

w okresach przejściowych - w przypadku
nagłego ochłodzenia w nocy lub nad ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie
budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10 rano,
ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to
precyzyjnie dopasować parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb
obiektów, co w istotny sposób podnosi
komfort użytkowania i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Opóźnianie przez

wspólnoty mieszkaniowe dostaw ciepła do
mieszkań w okresie jesiennych chłodów
wbrew pozorom nie jest oszczędnością.
Zdecydowanie więcej bowiem kosztuje dogrzewanie mieszkań piecykami elektrycznymi i lekarstwa dla przeziębionej rodziny.
Dlatego, nie czekaj i wpuść ciepło do domu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.pec-belchatow.pl
PEC

PSYgarnij szczęście – Dzień Otwartych Drzwi
W tegorocznej edycji Dnia Otwartych
Drzwi, która odbędzie się już 6 października 2019 roku w godzinach: 9–17 zapraszamy wszystkich do poznania przepisu na szczęście, szczęście płynące
z kochającej opcji – adopcji. Dodatkowo
z okazji Światowego Dnia Zwierzaka
chcemy też poznać, zapisać i zmieścić
w ramach jednej definicji wszystko to, co
sprawia, że PSYjaźń między człowiekiem,
a zwierzakiem jest taka wyjątkowa.
Wspólna zabawa będzie też doskonałą okazją do poznania codziennej pracy
schroniska oraz rozważenia adopcji jednego z naszych podopiecznych za przysłowiową złotówkę. Małe, duże, kudłate psy
i koty - blisko 250 podopiecznych schroniska czeka na swoją szansę na adopcję. Psy
i koty wydawane do adopcji są zaszczepione i zaczipowane, po zabiegu kastracji
lub sterylizacji, z ważną książeczką zdro-
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wia. Serdecznie zapraszamy: Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Zdzieszulicka, Bełchatów. tel. (44) 633 38 77 lub
600185657, www.schroniskobelchatow.pl
PGM
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„WOD.-KAN.” wspiera rozwój
bełchatowskiego sportu
W 2017 roku Zarząd „WOD.-KAN.” podjął decyzję o systematycznym wspieraniu
młodych bełchatowskich sportowców.
Zainaugurował wówczas kampanię reklamową pod hasłem: „ WOD.-KAN. wspiera
rozwój bełchatowskiego sportu”, mającą
na celu upowszechnienie informacji o działaniach Spółki na rzecz dzieci i młodzieży
w realizacji ich sportowych marzeń.
W owym czasie Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie podpisał długoterminowe
umowy o współpracy z następującymi
klubami sportowymi: Górniczy Klub Sportowy S.A., Bełchatowskie Towarzystwo
Sportowe „AS”, Bełchatowski Uczniowski
Klub Sportowy, SKRA Bełchatów, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy. Umowy
te umożliwiały wykorzystanie przekazanych przez Spółkę środków finansowych
na rozwój i wsparcie talentów młodych
sportowców.
We wrześniu br. umowy sponsoringowe
z Bełchatowskim Klubem Lekkoatletycznym - działającym na terenie miasta od
27 lat i Międzyszkolnym Uczniowskim
Klubem Sportowym zostały przez Zarząd
Spółki przedłużone do końca 2020 roku.
Nową zaś umowę podpisano z Bełcha-

towskim Klubem Sportowym „Czempion”. kowe gratyfikacje dla Klubów i zawodniPodpisanie tych umów z pewnością dodat- ków w przypadku udokumentowania wykowo zdopinguje trenerów do intensyw- bitnych osiągnięć sportowców na poziomie
nej pracy nad rozwojem umiejętności po- ogólnopolskim lub międzynarodowym.
szczególnych zawodników i drużyn a także
Wszystkim uczniom, sportowcom, trekorzystnie wpłynie na całokształt działań nerom i nauczycielom u progu nowego
mających na celu kreowanie zdrowego roku szkolnego Zarząd i pracownicy Spółki
stylu życia wśród bełchatowskich dzieci „WOD.-KAN.” życzą wielu sukcesów i spełi młodzieży. Zaznaczyć należy, że zapisy nienia marzeń.
poszczególnych umów przewidują dodatWOD.-KAN.

Wrócił „szkolny” rozkład jazdy emzetek
Dobra wiadomość dla pasażerów miejskiej komunikacji. Po letniej przerwie kursy bełchatowskich emzetek wróciły do starych – przedwakacyjnych rozkładów
jazdy. Na trasy ponownie wyjechały autobusy linii nr 1 (Przemysłowa – Rynek
Grocholski – szpital/krańcówka), 4 (Przemysłowa – szpital – os. Dolnośląskie
– os. Binków – szpital), 6 (Przemysłowa – os. Dolnośląskie –
szpital – Binków – szpital) oraz 7 (Przemysłowa – szpital – Dąbrowskiego –
Dolna – Nowa). W rozkładzie ponownie pojawiły się także kursy
„dwójki” (szpital krańcówka – Rynek Grocholski) oraz „piątki”
(Czyżewskiego – Wojska Polskiego – Przemysłowa), które były
zawieszone na okres lipca i sierpnia. Emzetki nr 9 znów dojeżdżają
do ul. Grabowej, a autobusy linii nr 2 do ul. Radomszczańskiej.
Pełny rozkład jazdy, w tym także w wersji do druku, dostępny jest
na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji – mzk.belchatow.pl.
AD-A
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Bełchatów jest jednym z miast, do których zawita Teatr Polska. Zapowiada się ciekawie. Będzie pięć wyjątkowych
spektakli, od bajki, przez monodram lalkowy i komedię, po obyczaj. Wstęp na przedstawienia jest bezpłatny,
wejściówki do obioru w MCK-u

Teatralną ucztę na początek jesieni proponuje Miejskie Centrum Kultury. Bełchatów
odwiedzi pięć różnorodnych grup teatralnych, każda ze swoim spektaklem. Wszystko w ramach programu Teatr Polska, który
realizowany jest w kilkudziesięciu polskich
miastach - tam, gdzie nie ma instytucjonalnych teatrów. Wstęp na wszystkie
spektakle jest darmowy, ale ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc trzeba wcześniej pobrać wejściówkę. Dostępne są one
w kasie MCK-u.
Pierwsze przedstawienie już 28 września. „Pomelo jest zakochany… w żabie,
deszczu i nie tylko” to spektakl i koncert
dla dzieci. Opowiada o małym słoniku,
który mieszka w ogrodzie wypełnionym
dźwiękowymi niespodziankami. Muzyka
tworzona jest na żywo.
6 października na scenie zobaczymy
aktorów ze stowarzyszenia „Porywacze
Ciał & CO.", którzy wystąpią w spektaklu „Zrobie, co zechcesz”. Kachna i Maciej sprzedają lokalne produkty. Nie mają
klientów, więc sporo ze sobą rozmawiają.
Co z tych rozmów wyniknie? Dowiemy się
wkrótce.
Tydzień później, bo 12 października,
bełchatowianie będą mieć okazję, aby zobaczyć „Don Kichota 2018”. To wspólny
projekt dwóch różnych instytucji - Grupy

fot. teatrpolska.pl

W MCK-u szykuje się teatralna uczta

Październik upłynie w MCK pod znakiem teatru
Coincidentia i łódzkiego teatru Pinokio. Kolejne spotkanie z Teatrem Polska odbędzie
się 20 października. „Trzy ćwierci do śmierci”
to monodram lalkowy opowiadający o kobiecie, która pragnie zakończyć swój żywot.
Wcześniej jednak musi dokonać rachunku
sumienia. Czy ktoś przyjdzie jej z pomocą?
„Lorem Ipsum” – autorski spektakl teatru tańca kolektywu Vagabond Physical

Collective, to ostatnie przedstawienie, jakie będzie prezentowane w Bełchatowie.
Inscenizacja w reżyserii Pawła Urbanowicza zaplanowana jest na 29 października.
Więcej informacji o poszczególnych
spektaklach, a także ich filmowe zapowiedzi można znaleźć na: teatrpolska.pl.
AD-A

Głosuj i zdobądź książki dla biblioteki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna na spędzanie wolnego czasu. Czytajcie na nie wyłączony. Listę zwycięzców poznamy
w Bełchatowie ponownie bierze udział zmianę. Czytajcie na głosy (…) Nic tak nie w drugiej połowie listopada.
Książki przeznaczone do wspólnego
w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspól- uczy empatii, nie rozwija wyobraźni i nie
ne czytanie”. Jeszcze w tym roku do pla- mówi „kocham Cię”, jak książka przeczyta- czytania z dzieckiem trafią aż do 300 bicówki trafić mogą książki o wartości 5 tys. na razem" – czytamy na stronie organiza- bliotek w całym kraju. Dla 50 placówek
najwyżej punktowanych w plebiscycie
złotych. Czy to się uda? Wszystko zależy tora.
od zaangażowania w akcję bełchatowian
Jak przyłączyć się do akcji? Wystarczy przygotowano po 5 tys. złotych na za– i tych młodszych, i tych starszych.   
wejść na stronę kinder.pl, otworzyć za- kup najciekawszych tytułów. Kolejne 250
„Bo czytanie to kochanie - podaruj kładkę „Wspólne czytanie”, zalogować się - otrzyma książki o wartości 300 zł. Zwyswojemu dziecku to, co najcenniejsze i i oddać głos, wpisując w wyszukiwarce cięzcy dostaną też po dwie wygodne pufy,
zrób przerwę na wspólne czytanie" – głosi „Biblioteka Bełchatów”. Każdego kolejnego na których będzie można zasiąść i oddać
hasło całej akcji. „Wspólne czytanie przez dnia czytelnik może oddać tylko jeden głos się lekturze we dwoje.
KZB
dzieci i rodziców to najpiękniejszy sposób i tak do 4 listopada - wtedy licznik zosta-
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W niedzielę, 15 września, w Bełchatowie i okolicach ścigało się ponad 130 kolarzy górskich z całego kraju. Kilka
kategorii wiekowych, dwa dystanse do wyboru, leśne trasy, pamiątkowe medale i mnóstwo sportowych emocji –
wszystko to złożyło się na powracający do kalendarza miejskich imprez Lotto MTB Energy

Kolarze górscy ścigali się w Bełchatowie
15 września na linii startu stanęło 135 zawodników z rożnych stron Polski. Do wyboru mieli oni dwa dystanse: MEGA – ok.
25 kilometrów i GIGA – około 50 kilometrów. Na pierwszym z nich najlepsi byli
Bartek Ostrasz oraz Aleksandra Krawczyk, z kolei zwycięstwo na trasie GIGA
wywalczyli Bartosz Banach i Anna Wajzer.
Najszybszymi bełchatowiankami zostały
Beata Stolecka oraz Marta Witkowska, najszybszymi bełchatowianami - Marek Kalita
i Paweł Michalak.
- Rower, kask i sportowe zacięcie - tyle
wystarczyło, by wziąć udział w bełchatowskim etapie wyścigu kolarzy górskich.
Lotto MTB Energy to impreza, która po
wielu latach przerwy powróciła do kalendarza sportowych wydarzeń Bełchatowa.
Cieszymy się, że wzięło w niej udział ponad
stu amatorów tego sportu – mówi Grzegorz
Karasiński, kierownik Referatu ds. Promocji
Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
Kolarze wystartowali z miasteczka finiszera przy ul. płka Kuklińskiego punktualnie o godz. 11:15. Trasa wyścigu prowadziła głównie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bełchatów, które całą imprezę
objęły swoim patronatem.
Na mecie zawodnikom wręczono pamiątkowe medale, a zwycięzcom przekazano nagrody finansowe – od 350 złotych za

Każdy, kto przekroczył metę, otrzymał medal, a zwycięzcy odebrali też nagrody finansowe
miejsce pierwsze do 100 zł za szóstą lokatę.
Później przy wspólnym ognisku można
było nie tylko zjeść ciepły posiłek i odpocząć, ale również podzielić się wrażeniami

z wyścigu. Chętni mogli także skorzystać
ze specjalnego stanowiska z myjkami do
rowerów.
KZB

Pobiegnij w Bełchatowskiej Piętnastce – zapisy trwają
24 listopada wystartuje Bełchatowska Piętnastka - jedna z najstarszych, biegowych
imprez w regionie. Na liście startowej coraz
więcej osób, a rejestrować można się do 15
listopada, chyba że wcześniej wyczerpie
się limit, który wynosi 1250 miejsc. Aby
się zapisać, trzeba wejść na: timerecords.pl
i uiścić opłatę startową. Do 27 września
wynosi 55 zł, później wzrasta do 65 zł,
a w przeddzień zawodów do 100 zł.
– Bełchatowska Piętnastka ma już swoją renomę wśród biegaczy, co nas bardzo
cieszy. Za każdym razem dokładamy bo-

wiem wszelkich starań, aby solidnie zorganizować nasze wydarzenie – mówi Marcin
Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum
Sportu, które z miastem i Bełchatowskim
Klubem Lekkoatletycznym wspólnie organizują to wydarzenie. – Biegacze podkreślają, że rzadko zdarzają się starty na 15
kilometrów. Bełchatowski bieg jest więc
dobrą okazją, aby sprawdzić się na takim
właśnie dystansie i w dobrym stylu zamknąć sezon – dodaje Szymczyk.
Trasa, z atestem PZLA, tradycyjnie będzie prowadzić ulicami miasta. Start i meta

zlokalizowane będą przy hali „Energia”. Na
tych, którzy ukończą bieg, będzie czekać
medal, a na najlepszych puchary i nagrody
pieniężne. W tym roku ich pula wynosi dokładnie 9,2 tys. złotych.
Piętnastka to trzeci, a zarazem ostatni
bieg w ramach Bełchatowskiej Triady Biegowej. Po raz kolejny zamyka także „Cykl
Biegów o Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego”.
AD-A
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Sportowcy i artyści, którzy odnoszą znaczące sukcesy, mogą się ubiegać o miejskie stypendium, właśnie trwa
nabór wniosków. Każdego roku otrzymuje je kilkudziesięciu uzdolnionych bełchatowian

Miejskie stypendium czeka – złóż wniosek
Miasto ponownie nagrodzi stypendiami
tych, którzy wyróżniają się w sporcie lub
w działalności artystycznej. Każdy, kto
chce ubiegać się o taką nagrodę, musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Do 10 października mają na to
czas artyści, sportowcy nieco dłużej, bo do
15 października.
Aby otrzymać gratyfikację, trzeba spełniać kilka warunków. Mieszkać w Bełchatowie, a w przypadku sportowców także – trenować jedną z dyscyplin ujętych
w ministerialnym wykazie sportów (wśród
nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, pływanie
czy taekwono-do), mieć udokumentowany
start w minionym roku w zawodach rangi
mistrzowskiej, zająć czołowe miejsce w mistrzostwach i/lub igrzyskach olimpijskich.
Z kolei o stypendium artystyczne mogą się
starać bełchatowianie – laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. Skierowane jest także do osób, które mają na swoim
koncie szczególne osiągnięcia w zakresie
twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury.
Stypendium sportowe wypłacane jest
przez cały rok, a jego wysokość w zależności od osiągniętych wyników waha się
od 300 do 500 zł. Nagrodzeni zazwyczaj
wykorzystują je na udział w zawodach
i szkoleniach, zakup potrzebnego sprzętu
czy realizację sportowych marzeń. Z kolei
artystyczne wypłacane są jednorazowo na

W 2019 roku do stypendystów trafiło w sumie ponad 111 tys. zł
realizację konkretnych przedsięwzięć, które zostały wskazane we wniosku.
Stypendium Miasta Bełchatowa to
przede wszystkim nagroda za trud, jaki
młodzież wkłada w rozwój swoich pasji
i umiejętności. – Ci młodzi bełchatowianie pokazują, że oprócz codziennych obowiązków można robić coś znacznie więcej.
Każdy ze stypendystów ciężko pracuje na
swój sukces, za co serdecznie im dziękujemy. Miejskie stypendium to forma uznania

Gratulacje dla wicemistrza świata
Daniel Lis odebrał od miasta gratulacje za srebro zdobyte podczas
Mistrzostw Świata w street workout, które odbyły się w rosyjskim Pskowie.
Tytuł bełchatowianin wywalczył w kategorii wytrzymałościowej w wadze
ciężkiej. Do pokonania miał 10 rund z różnymi ćwiczeniami, m.in. skoki
nad półmetowym pudłem czy wspinaczka po szwedzkiej ścianie. – To był
najważniejszy start w moim życiu. Przygotowywałem się do niego bardzo
ciężko, praktycznie codziennie od trzech miesięcy. Poszedłem w to na sto
procent, to moja miłość i największa pasja – mówi Daniel Lis. – Spełniłem
swoje marzenie, choć nie ukrywam, że za rok chcę powalczyć o mistrzostwo
– dodaje Lis. - Zdobycie srebrnego medalu to ogromny sukces, którego
serdecznie gratuluję. Jestem pewna, że jeszcze nieraz będziemy dumni z
Twoich osiągnięć – czytamy w liście gratulacyjnym od prezydenta Bełchatowa.
AD-A
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dla ich talentu, ale też podziękowanie za
promocję naszego miasta w kraju i poza
nim – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Regulamin przyznawania stypendium
Miasta Bełchatowa, a także wnioski można pobrać z miejskiej strony belchatow.pl.
Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Wydziału Promocji i Turystyki UM pod nr tel. 44 733 51 01.
AD-A
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We wrześniu często powracamy myślami do tragicznych wydarzeń z lat 1939-1945. W ostatnim numerze
biuletynu zamieściliśmy krótkie wspomnienia z pierwszych dni wojennej zawieruchy. Wynika z nich, że Bełchatów
w jednym momencie zmienił się nie do poznania. Jakie więc było wówczas nasze miasto?

Bełchatów z okresu okupacji dobrze pamięta, pan Lucjan, który tu się urodził
i wychował: - To było takie dziwne, bo
mieszkaliśmy niby w tym samym mieście,
ale jednak innym. Wszystkie ważniejsze
punkty zajęli Niemcy.
Faktycznie, pocztę z pl. Piłsudskiego
przenieśli na Kościuszki, a w sąsiedniej
kamienicy, gdzie mieściło się gimnazjum,
urządzili mieszkania. U Frajtaga zrobili sobie magazyny wojskowe, podobnie zresztą
jak w budynkach poklasztornych. Przejęli
też aptekę W. Szabrańskiego i mleczarnię,
którą w 1941 r. przenieśli z kamienicy Mielczarskiego przy Kościuszki na ul. Sienkiewicza.
Ulice otrzymały nowe nazwy: Breslauer
Strasse to ul. 9 Maja, gen. Litzmann Strasse
- ul. T. Kościuszki, pl. Narutowicza nazwano
Friesen Platz, a pl. Piłsudskiego - Hindenburg Platz, Paul Gerhard Strasse to z kolei
dzisiejsza ul. L. i M. Kaczyńskich, a Czyżewskiego była ulicą Adolfa Hitlera.
Po zachodniej stronie ul. Kościuszki
mieścił się Gendarmeriestation, czyli posterunek żandarmerii, a po wschodniej
– punkt rejestracyjny. Swoją siedzibę władze okupacyjne wybudowały sobie same
z materiałów pozyskanych ze zniszczonych
w pierwszych dniach wojny budynków na
pl. Narutowicza i zachodniej części ul. Kościuszki. Obecnie mieści się tu Urząd Gminy.
W rejonie dzisiejszych ulic Fabrycznej,
Pabianickiej, Sienkiewicza, Piłsudskiego
oraz pl. Narutowicza hitlerowcy zorganizowali getto, w którym w okresie od 1 marca
1941 do sierpnia 1942 r. zamknęli blisko
5,5 tys. Żydów. Ostatni transport mieszkańców getta do obozów w Chełmnie nad
Nerem i Bełżcu wyjechał z Bełchatowa dokładnie 18 sierpnia.
Wywożono jednak nie tylko Żydów.
- W budynku dzisiejszej szkoły muzycznej,
w kamienicy dr. Wacława Kowalewskiego,
działał Arbeitsamt, czyli urząd pracy. Wielu, którzy przekroczyli jego próg, musiało
wyjechać na roboty do Niemiec. Jedni wra-
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„Mój, a jakby nie mój Bełchatów…” okupacyjna panorama miasta

W tym budynku mieściła się żandarmeria niemiecka

Tablica na byłym nazistowskim urzędzie pracy

cali, inni nie – opowiada dalej pan Lucjan.
Na mapie okupowanego Bełchatowa więcej było miejsc, które budziły grozę mieszkańców, m.in. posterunek przy
ul. Piłsudskiego i areszt gestapo przy
Schlageeter Strasse, obecnej ul. Okrzei nr
49. Przypomnijmy, że w 1942 r. w drodze
z jednego do drugiego punktu rozstrzelano
bełchatowskich akowców: Jana Szelągowskiego, Jana Tyszkę, Zygmunta Kulika i Tadeusza Kowalczyka. W miejscu ich śmierci
– przy ogrodach Balda (dziś boisko I LO),
znajduje się symboliczna płyta.
Mury budynków, które przetrwały
wojnę, to niemi świadkowie zbiorowych
i indywidualnych tragedii mieszkańców
Bełchatowa. Dziś mieszczą się na nich pamiątkowe tablice. Warto przy nich przystanąć i pomyśleć o tamtych czasach, miejscach i ludziach. Niech pamięć o nich nigdy
nie przeminie.
KZB

19

Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Grzegorz Muskała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

