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Po raz dziesiąty już miasto zorganizowało festyn profilaktyczny „Zdrowa Niedziela”. Chętnych, by skorzystać z bezpłatnych badań  
i porad specjalistów, nie brakowało 

dzieje się w mieście

Koncert zaduszkowy
Bełchatowscy artyści 
przypomną popular-
ne piosenki znanych 
artystów, którzy już 
odeszli. Usłyszymy 
m.in. utwory Nieme-
na, German, Edith 
Piaf czy Joe Cockera. 

„Zaduszkowa podróż z piosenką” zaplanowana 
jest na 3 listopada w Gigantach Mocy, począ-
tek o godz. 17, wstęp bezpłatny.

Głosuj na bibliotekę
Do 4 listopada moż-
na jeszcze głosować 
na bełchatowską 
bibliotekę w interne-
towym plebiscycie 
„Przerwa na wspólne 
czytanie”. Placówka 

może wygrać 5 tys. zł na nowe książki. Gło-
sy można oddawać codziennie na stronie 
www.kinder.pl. 

www.facebook.pl/belchatow

Wystawa w MCK
Autorską wystawę 
Julii Opałki pt. „PA-
NI(I)DEMONIUM” 
będzie można oglą-
dać od 7 listopa-
da w dolnym foyer 
MCK PGE Gigantów 

Mocy. Na ekspozycji prezentowane będą 
prace od rysunku ołówkiem po malarstwo 
olejne czy akrylowe. 

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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11 listopada przypada 101. rocznica od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Bełchatowianie tradycyjnie uczczą pa-
mięć wszystkich, którzy walczyli o wol-
ność naszej Ojczyzny. Najpierw w parafii 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy  
ul. Czyżewskiego zostanie odprawiona 
msza św. Liturgia rozpocznie się o godz. 
10. Zaraz po niej mieszkańcy przejdą pod 
posąg marszałka Józefa Piłsudskiego, któ-
ry mieści się na Placu Wolności. Tam od-
będzie się część patriotyczna, którą roz-
pocznie wspólne odśpiewanie Mazurka 
Dąbrowskiego. Będą też apel poległych, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem marszał-
ka i okolicznościowe przemówienia. Trady-
cyjnie podczas bełchatowskich obchodów 
Święta Niepodległości uroczystą przysięgę 
złożą nowi członkowie Jednostki Strzelec-
kiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchow-
skiego. Po uroczystościach na bełchato-
wian będzie czekać tradycyjna, wojskowa 
grochówka.  

Święto Niepodległości to także wyda-
rzenia towarzyszące. Jednym z nich jest 
koncert laureatów Przeglądu Piosenki Pa-

triotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. 
Zwycięzców usłyszmy 11 listopada w MCK 
PGE Gigantach Mocy.  Z kolei Muzeum 
Regionalne 8 listopada zaprasza na wie-
czór słowno-muzyczny „Płomień Przyjaź-
ni” autorstwa Leszka Stefaniaka, początek  
o godz. 18. Będzie też akcent sportowy. 
7 listopada bełchatowianie spotkają się  
w parku Olszewskich, aby pobiec w XVI 
Biegu Niepodległości. Zawodnicy będą 

mieć do pokonania 600, 1000 lub 2000 
metrów. Na zwycięzców czekają nagrody, 
zaś na szkoły z najlepszymi wynikami prze-
chodni Krzyż Niepodległości. Start biegu  
o godz. 9.45. Organizatorami miejskich ob-
chodów Święta Niepodległości są: prezy-
dent Bełchatowa Mariola Czechowska, pa-
rafia św. Stanisław Biskupa i Męczennika 
oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

AD-A

W Święto Niepodległości mieszkańcy spotkają się przy posągu Józefa Piłsudskiego 

Drodzy bełchatowianie,

na ostatniej prostej jest budowa węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej. 
Wszystkie prace powinny zakończyć się jeszcze w grudniu. Wkrótce więc podróżni będą 
mogli w komfortowych warunkach zaczekać na autobus. Wiem, że to inwestycja długo 
wyczekiwana zarówno przez Państwa, jak i przewoźników. Dlatego cieszę się, że lada 
moment odjadą z niego pierwsze autobusy. 

Pracujemy także nad przebudową i modernizacją budynku przy ul. Staszica. Swoją 
siedzibę będzie mieć tam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Planujemy, aby placówka 

przeniosła się do niego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Klienci MOPS-u będą mieć zatem lepsze warunki do 
załatwiania swoich spraw, które często wymagają spokoju i zachowania prywatności. 

Osoby bezdomne i potrzebujące kolejny, piąty już, sezon mogą korzystać z miejskiej jadłodajni przy ul. Kwiatowej. 
Ciepła zupa czeka na nich sześć dni w tygodniu, na niedzielę i święta przygotowywany jest zaś suchy prowiant. Dzięki 
temu osobom tym będzie łatwiej przetrwać jesień i zimę. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Święto Niepodległości – patriotycznie, kulturalnie, sportowo
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Węzeł przesiadkowy przy ul. Czaplinieckiej nabiera ostatecznych kształtów.  Wykonawca inwestycji nie zwalnia 
tempa, większość robót jest już na ukończeniu. Wszystko ma być gotowe w grudniu

Węzeł przesiadkowy prawie gotowy
W budynku węzła przesiadkowego będą 
poczekalnia, kasa, toalety, a także pomiesz-
czenia dla kierowców i informacja. Miasto 
planuje, aby w jednym z lokali mieścił się 
także punkt gastronomiczny. Wszystko 
zajmie ponad 350 mkw. Z budynku, bez 
najmniejszego problemu, będą mogły rów-
nież korzystać osoby niepełnosprawne.  
W całości będzie on bowiem dostosowany 
do ich potrzeb. Na zewnątrz oprócz wiat 
przystankowych powstał także parking, 
do dyspozycji zmotoryzowanych będą do-
kładnie 94 miejsca. Inwestycja ma koszto-
wać miasto ponad 6,5 mln zł, z czego 500 
tys. zł to dofinansowanie ze środków Gmi-
ny Kleszczów. 

Wszystko wskazuje na to, że budo-
wa zakończy się zgodnie z planem, czyli  
w grudniu. – Roboty realizowane są we-
dług harmonogramu, wykonawca nie zwa-
lania tempa. Mamy nadzieję, że nic nas 
nie zaskoczy i inwestycja zakończy się za 
niespełna dwa miesiące – mówi Dariusz 
Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. 

Część prac jest już na ukończeniu, m.in. 
we wewnątrz budynku montowane są 
podwieszane sufity, układana jest glazura, 
trwa zabudowa płytami gipsowo-kartono-
wymi. Jednocześnie ekipy pracują na ze-

wnątrz – wieszane są m.in. banery na atty-
ce. Roboty prowadzone są też na dachach 
wiat i elewacji budynku.  

Budowa węzła przesiadkowego to jed-
na z najbardziej oczekiwanych miejskich 
inwestycji. – Jest ona ważna zarówno dla 

mieszkańców, jak i przewoźników, ale to 
także kwestia wizerunku miasta. Cieszymy 
się, że lada moment pasażerowie będą mo-
gli z niego korzystać – podsumowuje wice-
prezydent Matyśkiewicz. 

AD-A

Węzeł przesiadkowy ma być gotowy już w grudniu 

Budowa ulic na Binkowie na finiszu
Za kilka tygodni do użytku mieszkańców 
oddanych zostanie sześć nowych ulic na 
osiedlu Binków. 

Na ulicach: Topazowej, Agatowej, Gra-
nitowej, Perłowej, Krzemowej i Solnej uło-
żona już została zewnętrzna nawierzchnia 
z kostki, zamontowano również betonowe 
krawężniki. Gotowe są także dojazdy do 
wszystkich posesji. Obecnie trwają prace 
porządkowe, polegające na plantowaniu, 
czyli uzupełnianiu i wyrównywaniu, po-
wierzchni na poboczach. 

Przypomnijmy, że roboty drogowo-
-budowlane w rejonie osiedla Binków 
rozpoczęły się w 2018 roku i obejmowały  
w pierwszej kolejności: elektryfikację ulic 

– montaż słupów oświetleniowych z nowo-
czesną oprawą typu LED, doprowadzenie 
odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz zainstalowanie wypustów ulicznych, 
przeznaczonych do odwadniania ulic. Za-
nim położono zewnętrzną nawierzchnię, 
wykonano podsypkę z piasku, wylano ce-
mentową warstwę stabilizującą grunt oraz 
przygotowano podbudowę z tłucznia. 

Co ważne, podejmowane przez mia-
sto zadania od początku realizowane są 
zgodnie z harmonogramem. Cała inwesty-
cja powinna więc zakończyć się w grud-
niu tego roku, a jej koszt wyniesie ponad  
3,7 mln złotych.

KZBNa Binkowie plantują pobocza

INWESTYCJE
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Roboty drogowe w centrum i na osiedlach
Kończy się przebudowa zatoki parkin-
gowej i chodnika przy urzędzie miasta 
od ul. Mielczarskiego. - Planujemy, aby  
w przyszłości powstał tu ciąg pieszo-
-rowerowy. By wygospodarować więcej 
miejsca, w pierwszej kolejności wyburzy-
liśmy ogrodzenie urzędu miasta. Następ-
nie pogłębiliśmy zatokę tak, aby kierowcy 
nie musieli już parkować na tej ulicy sko-
śnie – mówi Marcin Michalak, zastępca 
dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochro-
ny Środowiska UM. Wprawdzie liczba 
miejsc do parkowania nie zwiększy się 
tu, poprawi się jednak jakość parkowa-
nia. Nowe miejsca pojawiły się natomiast 
w południowej części ul. Mielczarskie-

go.  Wzdłuż krawężnika wyznaczono ich 
około 25. - Zapotrzebowanie na parkingi  
w mieście, także te w ścisłym centrum, 
jest duże. Robimy wszystko, aby np. wła-
śnie przy okazji remontów ulic liczbę miejsc 
parkingowych zwiększyć – dodaje Michalak. 
Koszt tych prac to 70 tys. złotych.

Zakończyły się też roboty drogowe na 
al. Wyszyńskiego, gdzie wymieniono znisz-
czone fragmenty nawierzchni. Drogowcy 
pracowali też na os. Dolnośląskim. Tu za-
kres prac był szeroki: na parkingu przy bl. 
113 oraz na ulicach w rejonie bl. 219-221 
położono nawierzchnię asfaltową, ponad-
to przebudowano chodnik i wymieniono 
krawężniki. 

KZBRemont na Mielczarskiego dobiega końca

Trwa modernizacja przyszłej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W budynku przy  
ul. Staszica ma być wygodnie, komfortowo i funkcjonalnie. Remont powinien zakończyć się w styczniu 2020 roku

MOPS w nowej siedzibie już w 2020 roku
Remont w budynku przy ul. Staszica idzie 
pełną parą, a co ważne zgodnie z harmo-
nogramem. 

Zamontowana już została instala-
cja wentylacyjna i wstawiono nowe 
okna. Na ścianach są też nowe listwy  
i kanały instalacji elektrycznej. 

Na ukończeniu są również prace zwią-
zane z przebudową parteru, gdzie stawia-
ne są ostatnie ścianki gipsowo-kartonowe. 
Zmiana organizacji powierzchni parterowej 
była przeprowadzona przede wszystkim 
z myślą o mieszkańcach. Ważne jest bo-
wiem, by każdej osobie przychodzącej do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zapewnić komfortowe miejsce do roz-
mów, na niełatwe często tematy. Zgodnie 
z projektem w tym miejscu powstanie kilka 
boksów do obsługi petentów. Tu też znaj-
dować się będzie kasa. Gotowy jest także 
zewnętrzny szyb windowy. 

Obecnie pracownicy skupiają się na 
kładzeniu gładzi, tynków i malowaniu ścian 
w pomieszczeniach biurowych na wszyst-
kich piętrach. Remontowane są również 
podłogi. Wykonywane są wylewki pod 
wykładziny. 

Przypomnijmy, że nowy budynek 
MOPS-u wyposażony jest w podjazd i ze-

wnętrzną windę, co niewątpliwie ułatwi 
zarówno osobom niepełnosprawnym, jak 
i rodzicom z wózkami korzystanie z usług 
placówki. Ponadto w pobliżu znajdują się 
miejsca parkingowe, a także przystanek 

autobusowy. 
Wszystkie prace adaptacyjne i mo-

dernizacyjne, których całkowity koszt to 
1,7 mln złotych, powinny zakończyć się  
w styczniu przyszłego roku.

KZB
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Za nami siódma już edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Decyzją mieszkańców w przyszłym roku  
magistrat zrealizuje w sumie pięć projektów na łączną kwotę 1,5 mln zł

Obywatelskie 1,5 mln zł rozdane
Wśród projektów twardych najwięcej gło-
sów, bo blisko 650, zdobył pomysł dotyczą-
cy remontu, rozbudowy i ogrodzenia placu 
zabaw na os. Przytorze. W ramach zadania 
m.in. zamontowane będą nowe urządze-
nia do zabawy, wymieniona zostanie część 
ławek oraz inne elementy małej architek-
tury. Wszystko będzie kosztować 290 tys. 
złotych. Drugi zwycięski projekt, na kwotę 
700 tys. zł, to „Zielone Grocholice”. Za re-
witalizacją skweru przy kościele oraz parku 
przy ul. Tkackiej i im. Józefa Markiewicza 
zagłosowało 638 mieszkańców.

Dwa pierwsze projekty kosztować 
będą w sumie 990 tys. zł. Do wykorzy-
stania z puli zarezerwowanej na projekty 
twarde pozostało więc jeszcze nieco ponad 
400 tys. zł. Prezydent Mariola Czechowska 
zdecydowała, że miasto zrealizuje, choć 
częściowo, projekt, który zajął trzecie miej-
sce w głosowaniu. Mowa o dostosowaniu 
miejskiego lodowiska do jazdy na rolkach  
i wrotkach w okresie letnim. - Chcielibyśmy 
wykonać ten projekt. Prawdopodobnie nie 
uda się nam go zrealizować w takiej formie, 
o jaką wnioskowali mieszkańcy, ale jego 
część na pewno będzie zrobiona – powie-
dział Łukasz Politański, wiceprezydent Beł-
chatowa.

Z zadań miękkich w 2020 roku mia-
sto zrealizuje dwie inicjatywy. Najwięcej 
głosów – dokładnie 754 – zdobył pro-
jekt „Sterylizacja (kastracja) kotów i psów 

właścicielskich, chipowanie”. Zakłada 
on pełne finansowanie wspomnianych 
zabiegów, a także przeprowadzenie ak-
cji edukacyjno-informacyjnej mówiącej  
o korzyściach, jakie płyną z tego zadania.  
Z kolei drugie miejsce, z liczbą 652 głosów, 
zajęło „Zdrowie na PLUS”. Projekt ten za-
kłada badania profilaktyczne dla seniorów 
w zakresie kardiologicznym i przeciw oste-

oporozie, a także wad postaw u dzieci. Oba 
zwycięskie projekty będą kosztować 100 
tys. złotych. 

- Budżet obywatelski wciąż cieszy się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Pokazuje to, że bełchatowianie chętnie 
partycypują w działaniach, które w mieście 
są podejmowane – dodaje wiceprezydent 
Politański. 

AD-A

Modernizacja placu zabaw na os. Przytorze to jeden z wygranych projektów

Wystawco, zgłoś się na Jarmark Świąteczny
Ruszyły przygotowania do dorocznego 
Jarmarku Świątecznego, który tradycyjnie 
odbędzie się na placu Narutowicza. Przez 
dwa dni, 14 i 15 grudnia, mieszkańcy będą 
mieć okazję, aby zaopatrzyć się w oryginal-
ne prezenty, ozdoby, a także bożonarodze-
niowe drzewka i smakołyki. 

Jaki dokładnie asortyment znajdzie się 
na stoiskach? – Zależy nam, aby był on 
różnorodny, dlatego już teraz poszukujemy 
chętnych do wystawienia swoich produk-
tów. Do zagospodarowania jest pięćdzie-
siąt stoisk i kilka namiotów – mówi Karoli-

na Oleksiewicz-Hoffer, dyrektor Wydziału 
Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Beł-
chatowie. 

Zgłaszać mogą się rękodzielnicy, arty-
ści ludowi, przedsiębiorcy, ale też różno-
rodne placówki i organizacje pozarządowe. 
Zapisy ruszają 4 listopada i potrwają do  
4 grudnia. W tym czasie trzeba dostarczyć 
do urzędu wypełniony formularz zgłosze-
niowy, który wraz z regulaminem można 
pobrać ze strony www.belchatow.pl. 

AD-AWystawcy mogą się zgłaszać do 4 grudnia

WYDARZENIA
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Otwarcie kolejnego sezonu miejskiej jadłodajni za nami. W stołówce przy ul. Kwiatowej 6 przez sześć dni  
w tygodniu osoby bezdomne i potrzebujące otrzymają ciepły i pożywny posiłek, a na niedzielę – suchy prowiant. 
Tak będzie przez kilka najbliższych miesięcy

Ciepły posiłek czeka w jadłodajni
Na ciepłą zupę w jadłodajni przy ul. Kwia-
towej 6 liczyć mogą zarówno osoby bez-
domne, jak i mieszkańcy mający trudną 
sytuację materialną. Każdego dnia wyda-
wanych będzie 75 porcji. W menu znajdu-
ją się różnego rodzaju pełnowartościowe 
zupy. Bez względu na to, czy będzie to gro-
chówka, ogórkowa, krupnik, pomidorowa 
czy też inna zupa, zawsze dodawana bę-
dzie do niej mięsna porcja. Nie zabraknie 
też pieczywa, którym potrzebujący mogą 
częstować się bez ograniczeń. 

Posiłki wydawane są od poniedziałku 
do soboty, w godz. 13-15. Ponadto na każ-
dą niedzielę czy dzień wolny korzystający 
z pomocy jadłodajni otrzymują suchy pro-
wiant. Najczęściej są to pożywne kanapki 
z wędliną.

Miejska jadłodajnia działa już piąty 
sezon. – Zainteresowanie jest naprawdę 
duże. Na obiady przychodzą nie tylko lu-
dzie bezdomni, ale też osoby starsze czy 
borykające się z trudną sytuacją finansową. 
Wciąż przybywa nowych twarzy – mówi 
Grzegorz Stępiński, prezes Fundacji Spo-
łecznej „Solidarni”, która prowadzi jadło-
dajnię od 2015 roku. 

Od samego początku działania fun-

dacji wspiera miasto. W nowym sezonie,  
w ramach realizacji zadania publicznego  
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 
magistrat wyda na ten cel ponad 46 tys. 
złotych. Między innymi dzięki tej pomocy 

w okresie od końca września 2018 roku do 
połowy kwietnia 2019 roku potrzebujący 
otrzymali niemal 12 tys. porcji zup i blisko 
2 tys. paczek z suchym prowiantem. 

KZB

Miasto rozmawia z bełchatowskimi organizacjami
Na 5 listopada zaplanowane jest trzecie  
i zarazem ostatnie już w tym roku spotka-
nie miejskich urzędników z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych. Zaintere-
sowanie konsultacjami było spore. 

Do tej pory ich rozmowy dotyczyły 
m.in. warunków, sposobów i form współ-
działania. Omawiano również projekt pro-
gramu współpracy miasta z organizacjami 
na kolejny rok. Na jego przyjęcie samorzą-
dy mają czas do końca listopada tego roku. 

– Wszelkie wskazówki, uwagi czy pro-
pozycje są dla nas niezwykle cenne, razem  
możemy bowiem wypracować optymalny 
plan współpracy - mówi Iwona Nowak, 
dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 

w bełchatowskim urzędzie miasta. – Padło 
sporo pomysłów, a także istotnych uwag  
i wskazówek. Szczególnie dotyczyły one 
pozafinansowych form współpracy. Wie-
rzę, że wiele z nich uda się wprowadzić – 
dodaje dyrektor Nowak. 

Spotkaniom towarzyszą również 
warsztaty. Pierwsze dotyczyły zagadnień 
związanych z prawidłowym sporządza-
niem sprawozdań z realizacji zadań pu-
blicznych. Organizacje mają bowiem z tymi 
formalnościami spory problem. Kolejne 
konsultacje poświęcone będą tworzeniu 
prawidłowych ofert dotyczących realizacji 
zadań publicznych. 

AD-ASpotkaniom towarzyszą warsztaty

Każdego dnia miejska jadłodajnia wydaje po 75 ciepłych posiłków
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Kiermasz papieskich kremówek, serduszka od przedszkolaków, nabożeństwa – w październiku po raz piętnasty 
już odbyły się Bełchatowskie Dni Papieskie poświęcone św. Janowi Pawłowi II 

Bełchatowianie wspominali św. Jana Pawła II
Złożeniem kwiatów pod pomnikiem pa-
pieża i mszą św., w 41. rocznicę rozpo-
częcia jego pontyfikatu – zakończyło się 
bełchatowskie święto papieskie. Miasto 
wspólnie z parafiami zorganizowało je już 
po raz piętnasty. Św. Jan Paweł II to bo-
wiem postać znacząca dla naszego miasta. 
Patronuje on Bełchatowowi, jest też jego 
honorowym obywatelem.  

Wspomniane uroczystości z 22 paź-
dziernika, to tylko jedne z wielu wydarzeń, 
w których mogli uczestniczyć mieszkańcy. 
Bełchatowskie Dni Papieskie rozpoczęły 
się 13 października Różańcem Fatimskim. 
Wyruszył on spod kościoła na os. Dolno-
śląskim i przeszedł ulicami miasta pod po-
mnik papieża, który znajduje się w pobliżu 
parafii farnej. 16 października, czyli w rocz-
nicę wyboru Jana Pawła II na papieża, pod 
jego pomnikiem spotkały się przedszkolaki. 
Dzieci oplotły go własnoręcznie przygo-
towanymi serduszkami. Wspólnie zaśpie-
wały też Barkę, jedną z ulubionych pieśni 
papieża Polaka. Wieczorem, również przy 
pomniku, odbył się Apel Jasnogórski. 

Bełchatowianie wspominali także bł. 
ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana „Solidar-
ności”. 19 października, w 35. rocznicę jego 
śmierci, w parafii pw. NMP Nieustającej 

Pomocy zostało odprawione nabożeństwo. 
A wcześniej mieszkańcy, wśród nich m.in. 
przedstawiciele miasta, złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą właśnie ks. Popie-
łuszkę. 

Podczas Bełchatowskich Dni Papie-
skich nie zabrakło także tradycyjnego kier-
maszu kremówek. Ciastka, które tak lubił 
Karol Wojtyła, można było nabyć w pobli-
żu kościoła przy ul. Kościuszki. Chętnych 
nie brakowało.

AD-A Symbolem pamięci były serduszka od dzieci

Tradycyjnie podczas Dni Papieskich odbył się kiermasz kremówek

WYDARZENIA
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Na swoich kanałach promowali Bełchatów
Konkurs „#top10inspiracjizBełchatowa” 
został rozstrzygnięty. Na jej zdjęciach moż-
na było zobaczyć m.in. plac Narutowicza, 
Dwór Olszewskich, Dwór Polski, a także kil-
ka innych miejsc kojarzonych z naszym mia-
stem. Mowa m.in. o elektrowni, Słoku czy 
Wawrzkowiźnie. Aby zobaczyć więcej foto-
grafii, trzeba zajrzeć na profil Neli: https://
www.instagram.com/nellasloniewska/.

Miejski konkurs „#top10inspiracjizBeł-
chatowa” skierowany był do blogerów  
i youtuberów. Na swoich kanałach w me-
diach społecznościowych, mieli oni, prze-
prowadzić kampanię promującą Bełchatów,  
a także Miejskie Centrum Kultury.

- Okazuje się, że nowatorska formuła 
konkursu postawiła przed uczestnikami 
nie łatwe zadanie – mówi Karolina Olek-
siewicz-Hoffer, dyrektor Wydziału Promo-

cji i Turystki w bełchatowskim magistracie. 
- Poprzeczka była postawiona wysoko, cie-
szymy się że byli chętni by się z tym zmie-
rzyć – dodaje Oleksiewicz-Hoffer.

Ostatecznie jury przyznało jedno wy-
różnienie. Otrzymała je Nela Słoniewska, 
która na swoim instagramowym profilu 
ciekawie pokazała Bełchatów. „#top10in-
spiracjizBełchatowa” to pierwszy, pilotażo-
wy taki konkurs organizowany przez mia-
sto i MCK Bełchatów. W planach są jednak 
jego kolejne edycje. – Pracujemy nad nową 
odsłoną konkursu. Blogerzy i youtuberzy 
będą więc jeszcze mieli szansę, aby w nim 
wystartować – podsumowuje dyrektor 
Wydziału Promocji i Turystki w bełchatow-
skim magistracie.

AD-A

Inauguracja roku kulturalnego 2019/2020 za nami. Tradycyjnie podczas spotkania wręczono Nagrody Prezyden-
ta Miasta Bełchatowa. Otrzymało je siedem osób, a także „Kultura na boku” i Związek Drużyn Bełchatowskich. 
Łączna kwota nagród dla działaczy kultury wyniosła 20 tys. złotych

Rozpoczęli nowy rok kulturalny
W Muzeum Regionalnym spotkali się pra-
cownicy miejskich placówek kultury, ani-
matorzy, lokalni artyści, a także przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. Spo-
tkanie, które odbyło się 24 października, 
było okazją, aby im właśnie podziękować.

- Wszystkim pracownikom kultury 
dziękuję za całoroczną, ciężka pracę.  
Dziękuję również tym, którzy swoją pasją 
wypełniają przestrzeń kulturalną i arty-
styczną naszego miasta. Życzę Państwu, 
aby nigdy tej przestrzeni dla Was tutaj nie 
zabrakło - powiedziała prezydentMariola 
Czechowska.

Wśród laureatów byli pracownicy 
muzeum, MCK-u, biblioteki oraz szko-
ły muzycznej. Miasto doceniło ich wkład  
w popularyzowanie historii regionu i upo-
wszechnianie kultury literackiej, czytelni-
czej oraz muzycznej. 

- W to, co robimy każdego dnia, wkła-
damy całe serce. Cieszy nas, że zostało to 
zauważone i docenione. Nagroda ta jest 
też dla nas motywacją do podejmowania 
kolejnych działań – powiedziała Katarzyna 

Barańska, pracownik miejskiej biblioteki.
Za tworzenie kultury niszowej i alter-

natywnej wyróżnienie odebrali z kolei Ka-
tarzyna Chmiel i Piotr Kulpa, czyli „Kultura 
na boku”. Wśród nagrodzonych był rów-
nież Związek Drużyn Bełchatowskich. - Ta 
nagroda jest przede wszystkim dla beł-
chatowskich drużynowych, którzy dbają 
o to, żeby dzieciom i młodzieży każdego 
dnia przekazywać wartości patriotyczne, 

wychowywać przez wyzwania i dawać im 
poczucie przynależności do grupy. Jest to 
dla nas duże wyróżnienie i ogromna radość 

– mówił hm. Dobromir Gierańczyk, komen-
dant Hufca ZHP Piotrków Trybunalski. 

Na zakończenie inauguracyjnego spo-
tkania zagrał bełchatowski zespół instru-
mentów strunowych Sounding Strings.

KZB
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W inauguracji udział wzięli m.in. pracownicy placówek kultury i animatorzy

Jedno ze zdjęć promujących Bełchatów



Przez trzy dni Festiwalu Sztuki Jabłka w różnych częściach miasta odbyło się w sumie 26 rozmaitych wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty, wystawy, spektakle, warsztaty, a do tego happeningi 
oraz performance. Na bełchatowskich scenach pojawili się lokalni artyści: Sounding Strings, Stan Wyjątkowy, Mateusz Wojtasik, Szymon Mikła, zespół Świt, a także zaproszeni goście: Trzeci Oddech 
Kaczuchy, Katka Kotecka oraz Zagi. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Baranovski

Bełchatowski III Festiwal Sztuki Jabłka już za nami
– Jabłko - jako symbol naszego miasta - sta-
ło się doskonałym pretekstem i sposobem 
na promocję lokalnych artystów. Cieszę 
się, że Festiwal Sztuki Jabłka na stałe wpi-
sał się w kalendarz miejskich imprez – po-
wiedziała prezydent Bełchatowa Mariola 
Czechowska.

Obok koncertów były też wystawy: 
Stanisława Gaszewskiego, Magdaleny Pej-
gi, Kuby Stępnia i Agnieszki Paradeckiej. 
Dużym przedsięwzięciem była wystawa 
fotograficzna BTF-u "Drzewo".  

Dla amatorów słowa pisanego przygo-
towano „Jabłecznik literacki”, wykład psy-
chografologiczny, a także performatywne 
czytanie. Nie brakowało również teatru i 
kina. Oglądaliśmy spektakl BAT-PKP „Pa-
miętniki Adama i Ewy”, musical „Psychiatryk”  
w wykonaniu Akademii Musicalowej UP,  
a w kinie poznaliśmy historię pewnej ma-
larki. Na pl. Narutowicza wspólnie tworzy-
liśmy drzewo afirmacji, pletliśmy nić po-
rozumienia, gadaliśmy jak ludzie, lepiliśmy  
w glinie, a także tworzyliśmy szklaną insta-
lację, improwizowaliśmy z białymi posta-
ciami, a w lokalach kosztowaliśmy specjal-
nych potraw z jabłkiem w roli głównej. 

KZB Oficjalne otwarcie tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka odbyło się podczas wernisażu wystawy fotograficznej BTF-u

Podczas festiwalu zaprezentowali się lokalni artyści, w tym Mateusz Wojtasik Gros sympatyków zyskały uliczne występy Gwiazdą III edycji Festiwalu Sztuki Jabłka był Baranovski. Na jego koncert przyszło wielu mieszkańców

MIEJSKA MIGAWKA
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Przez trzy dni Festiwalu Sztuki Jabłka w różnych częściach miasta odbyło się w sumie 26 rozmaitych wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty, wystawy, spektakle, warsztaty, a do tego happeningi 
oraz performance. Na bełchatowskich scenach pojawili się lokalni artyści: Sounding Strings, Stan Wyjątkowy, Mateusz Wojtasik, Szymon Mikła, zespół Świt, a także zaproszeni goście: Trzeci Oddech 
Kaczuchy, Katka Kotecka oraz Zagi. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Baranovski

Bełchatowski III Festiwal Sztuki Jabłka już za nami

Oficjalne otwarcie tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka odbyło się podczas wernisażu wystawy fotograficznej BTF-u

Gwiazdą III edycji Festiwalu Sztuki Jabłka był Baranovski. Na jego koncert przyszło wielu mieszkańców FSJ był także doskonałą okazją do spotkań

W FSJ chętnie angażowali się przechodnie Festiwal to również święto teatru

Na drzewie afirmacji zawisły papierowe jabłka z marzeniami mieszkańców
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Większość z nas nie myśli o tym, jak ciepło trafia do naszych domów. I dobrze. Chodzi przecież o to, żeby czuć się 
komfortowo. Warto jednak pamiętać o kilku prostych zasadach racjonalnego korzystania z ciepła, a jednocześnie 
płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie. To proste i naprawdę się opłaca!

Oszczędzaj ciepło
Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapew-
nia prawidłowe rozprze-
strzenianie się ciepła w po-
mieszczeniu, dlatego unikaj 

zastawiania grzejników meblami i zasłania-
nia ich grubymi zasłonami. 

Kontroluj temperaturę w po-
mieszczeniu
Dopasuj temperaturę do 
swoich preferencji. Ka-
loryfer jest wyposażony 

w tzw. termostat, dzięki któremu mo-
żesz regulować temperaturę. Różne po-
mieszczenia, w zależności od przezna-
czenia, potrzebują innych temperatur. 
W sypialni możesz utrzymywać niższą 
temperaturę, nawet 18°C - większość  
z nas śpi wtedy lepiej (chyba że masz małe 
dzieci, to podwyższ temperaturę o 2 stop-
nie). W pokoju dziennym wystarczy tem-
peratura 20-21°C, a w łazience powinna 
być najwyższa - 24°C.

Wychodząc z domu również zmniejszaj 
temperaturę. Pamiętaj jednak, żeby nie 
wyziębiać pomieszczeń całkowicie, po-
nieważ ponowne nagrzanie ścian będzie 
kosztowało Cię więcej, niż utrzymanie 
stałej, optymalnej temperatury przez cały 
czas. Jeżeli nie chcesz cały czas myśleć  
o przykręcaniu i odkręcaniu tradycyj-
nych termostatów przygrzejnikowych, 
zainwestuj w inteligentne termostaty 
i zaprogramuj oczekiwaną temperaturę. 

Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie pomieszczenia 
dobrze wpływa na samo-
poczucie oraz zapobiega 
powstawaniu zawilgoceń  

i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery 
zanim zaczniesz wpuszczać do domu świe-
że powietrze. Nie zapomnij też po 10–15 
minutach zamknąć okien, aby uniknąć wy-
ziębienia wietrzonego pokoju.
 

Unikaj suszenia odzieży na 
grzejnikach
Czy zdarza Ci się suszyć ubra-
nia na kaloryferze? Zrezygnuj 
z tego, szczególne, jeżeli roz-

liczasz się z podzielnika umieszczonego 
na grzejniku. Susząc odzież na kaloryferze 

zwiększasz wskazania podzielnika o 10%, 
przez co narażasz się na większe rachunki.
 

Zatrzymaj ciepło w po-
mieszczeniach wspólnych
Oszczędzaj nie tylko w swo-
im mieszkaniu. Zwróć uwagę, 

czy w częściach wspólnych budynku drzwi 
i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności 
na klatce schodowej, w suszarniach i piw-
nicach powodują uciekanie ciepła z budyn-
ku oraz zwiększają jego pobór. Warto zain-
teresować się pomieszczeniami wspólnymi, 
ponieważ za ich ogrzanie płacą wszyscy 
lokatorzy. 

PEC

Przeszłości Tobiego (023089) nie znamy, 
na pewno jest to psiak po przejściach. 
Podejrzewamy, że ludzie go przepędzali, 
bo się ich boi i jest ostrożny. Gdy widzi, 
że nic mu nie grozi, powoli podchodzi, 
daje się głaskać. Potrzebuje empatii, peł-
nej miłości rodziny i domu bez małych 
dzieci, gdzie będzie miał spokój oraz ci-
szę. Ma dziewięć lat, jest wykastrowany  
i zaszczepiony. 

Pragniesz mieć przyjaciela przez naj-
bliższe kilkanaście lat? Migdał (315980) 
to właśnie kot, którego potrzebujesz. 
Cudowny, ufny mega przytulas, ko-
cha człowieka. Kocur ma około trzech 
lat, jest wykastrowany, zaszczepiony  
i odrobaczony. Lubi inne kociaki i psiaki. 
Szukamy dla niego niewychodzącego 
domu, bezpiecznego, odpowiedzialne-
go i oczywiście pełnego miłości. 

Zaadoptuj zwierzakaSCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, 97-400 Bełchatów, ul. Zdzieszulicka, 
tel/fax: (44) 633 38 77 tel. kom. 600 185 657, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl

PGM
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To już czwarta edycja realizacji przez Spółkę „WOD. – KAN.” projektu ekologicznego pn. „WODA – NATURALNE 
BOGACTWO ŚWIATA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN”

Spółka „WOD.-KAN.” z dużą dotacją na 
edukację ekologiczną
Projekt z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem bełchatowskich 
szkół i przedszkoli. Jego uczestnicy mogą 
liczyć na:
• zajęcia edukacyjne w terenie: 

zwiedzanie laboratorium, ujęcia 
wody czy oczyszczalni ścieków;

• ciekawe doświadczenia, pogadanki 
i prelekcje w ramach DNI WODY;

• obejrzenie na ekranie kinowym 
edukacyjnego filmu lub bajki w to-
warzystwie rodziców czy dziadków;

• wiele prezentów i niespodzia-
nek dla najaktywniejszych 
uczestników projektu.

Zdaniem Prezesa Piotra Pierzchały in-
formacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi o uzyskaniu przez Spółkę dofinan-
sowania  w kwocie 45 700,00 zł jest dobrą 
wiadomością zarówno dla Spółki jak i beł-
chatowskich placówek oświatowych, po-
nieważ pozwoli ona na realizację nowator-
skiego przedsięwzięcia, którego celem jest 
kształtowanie nawyków proekologicznych 
wśród najmłodszych.

Projekt objęła Honorowym Patrona-
tem  Prezydent Miasta Bełchatowa – Ma-
riola Czechowska, zaś partnerami jego 
realizacji są: WFOŚiGW w Łodzi, Urząd 
Miasta Bełchatowa, Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie i Spółka Eko-Region.    

WOD.-KAN.  

Nowy blok BTBS-u nabiera kształtów 

Trwa budowa nowego bloku Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. – Prace idą zgodnie  

z harmonogramem. Na finiszu są roboty związane z tynkowaniem, a także 
wykonaniem wylewek w poszczególnych mieszkaniach  

i częściach wspólnych. Prace wykończeniowe trwają też na balko-
nach – mówi Zbigniew Kuchciak, prezes BTBS-u. Ekipy pracują także 

na zewnątrz budynku, dokładnie nad jego elewacją zewnętrzną. 
Blok BTBS-u ma być gotowy w lutym 2020 roku, a w marcu klucze do swo-

ich mieszkań odbiorą lokatorzy. Koszt całej inwestycji to ponad 7 mln zł. 
AD-A

PGM
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Niegdyś współorganizator wielu bełchatowskich wydarzeń kulturalnych, z zamiłowania muzyk, felietonista,  
historyk, a od kilku lat także pisarz. Jego najnowsze dzieło „jak to było...” cieszy się coraz większą popularnością.  
O kim mowa? O Tadeuszu Maksimowiczu – olecczaninie i bełchatowianinie jednocześnie

Bo w to, co się robi, trzeba wkładać serce

Urodził się w Zabłudowie, w Olecku spę-
dził radosne dzieciństwo i szczęśliwą mło-
dość. Przygodę z Bełchatowem zaczynał  
w latach 70. XX wieku. Najpierw był Za-
kładowy Dom Kultury przy „Bawełniance”, 
a później MOK, w którym przez szereg lat 
pełnił funkcję dyrektora. W lipcu 2019 
roku na rynku wydawniczym ukazała się 
jego książka „jak to było...”. W prologu do 
niej czytamy:  „Jeśli można opowiedzieć 
jakąś historię, to warto to zrobić. Ale żeby 
ją opowiedzieć, trzeba ją najpierw poznać, 
trzeba pytać, póki jest kogo, bo to najlep-
sze źródło poznania”.

Najbliżsi przyjaciele i współpracownicy 
mówią o nim: człowiek czynu i serca, wul-
kan energii, facet, który dłużej niż chwilę 
nie usiedzi w miejscu. Gdy planował odejść 
na emeryturę, wielu pytało go, czy jest 
tego pewien, czy już wie, co będzie robił. 
Za którymś razem, zniecierpliwiony tymi 
pytaniami, odpowiedział: „będę pisał książ-
kę”. I tak niepostrzeżenie podjął decyzję, 
która zaważyła na kolejnych pięciu latach 
jego życia. Tyle bowiem trwała praca nad 
„jak to było...”. Zamysł, podróże po kraju i za 
granicę, gromadzenie informacji na temat 

członków bliższej i dalszej rodziny, godziny 
spędzone w archiwach, a wszystko po to, 
by bohaterom tej familijnej bądź co bądź 
powieści nadać nie tylko ludzki kształt, 
ale też osobowość, charakter i emocje.  
- W pewnym sensie ta książka jest gene-
alogiczna, ale tylko w pewnym sensie. Ge-
nealogia, którą tutaj uprawiam jest swoistą 
ekshumacją, tyle że nie ciał, a ludzkich dusz 
tych osób, które żeśmy znali i tych, które 
odkrywamy po raz pierwszy. Proces ten 
pozwala ożywić naszych bohaterów, po-
zwala im zacząć mówić i działać. Stają się 
nam bliżsi - mówi Tadeusz Maksimowicz.

Na 236 kartach powieści opisał dzia-
łania autentycznych osób – swoich przod-
ków, którzy brali udział w tworzeniu 
naszej historii, zapisując się mniejszymi 
bądź większymi głoskami w jej tworzeniu. 
Z szacunkiem do prawdy historycznej dał 
swoim bohaterom nieco swobody, przez 
co stały się barwne i autentyczne. 

Obawy o wąską grupę odbiorców tej 
„rodzinnej epopei” okazały się nieuza-
sadnione. Książka cieszy się dużym za-
interesowaniem nie tylko mieszkańców 
rodzinnych terenów autora, ale również 

wśród bełchatowian, którzy nie ukrywają, 
że mają nadzieję na drugi tom, tym razem  
z okresu bełchatowskiego. Skąd takie za-
interesowanie? Nie trudno dostrzec, że 
pod rodzinnymi historiami kryją się prawdy 
ogólnoludzkie – może dlatego też krąg od-
biorców stale rośnie. Do tego mamy jesz-
cze przystępny język, raz lekki, swobody, 
innym znów razem ubarwiany drobnym 
sarkazmem, gdzieniegdzie ironią, zbliżający 
się swą formą do dialogu. To musi dobrze 
się czytać. – Cóż, piszę inaczej, szybciej niż 
mówię. Przelewając na papier swoje myśli 
nie zastanawiam się nad każdym słowem, 
po prostu przekazuję, co mi w duszy, sercu 
i myśli aktualnie gra – mówi z uśmiechem 
Tadeusz Maksimowicz. 

Jak podkreślają przyjaciele autora, to 
właśnie patrzenie sercem ukształtowało 
osobowość Tadeusza Maksimowicza. Trud-
no się z nimi nie zgodzić, tym bardziej jeśli 
słyszy się na koniec takie słowa od autora: - 
Bo nieważne, czy ściągasz na koncert wiel-
ką gwiazdę czy początkujących lokalnych 
muzyków, nosisz kolumny, ustawiasz gło-
śniki czy odkrywasz tajemnice ludzkich hi-
storii - we wszystko trzeba wkładać serce.

KZB
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39 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów z miejskich przedszkoli oraz szkół zostało wyróżnionych Nagrodą  
Prezydenta Bełchatowa. Nie zabrakło też gratyfikacji z kuratorium, a także podziękowań, życzeń i gratulacji

Miejscy nauczyciele z nagrodami prezydenta
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyły się 11 października w Miejskim 
Centrum Kultury. Wzięli w niej udział pe-
dagodzy, nauczyciele, dyrektorzy i pracow-
nicy miejskich szkół. Wśród nich również 
laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Beł-
chatowa. Gratyfikacją zostało wyróżnio-
nych 39 osób, które na swoim koncie mają 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej, realizują interesujące 
projekty i pracują na rzecz całej szkolnej 
społeczności. 

- Drodzy Nauczyciele, dziękuję Wam 
za codzienny trud nauczania oraz wycho-
wywania kolejnych pokoleń bełchatowian. 
Kształtowanie ich umysłów oraz charakte-
rów jest trudną, ale zarazem piękną i za-
szczytną misją – mówiła prezydent Mariola 
Czechowska. Dodała przy tym, że praca ta 
wymaga nie tylko wiedzy czy umiejętności, 
ale również otwartości i chęci współpracy 
ze swoimi podopiecznymi. Prezydent Cze-
chowska pogratulowała nagrodzonym,  
a wszystkim pracownikom oświaty życzy-
ła satysfakcji z podejmowanych działań, 
wielu sukcesów oraz odwagi w spełnianiu 
marzeń.

Dwoje miejskich nauczycieli docenił 
również Łódzki Kurator Oświaty, kolejnych 
czworo zostało nagrodzonych Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Dziewięciu 

pedagogów odebrało zaś medal za długo-
letnią służbę. Podczas miejskich obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej osiemnaścioro 
nauczycieli, którzy w minionym roku wypra-
cowali awans zawodowy na stopień nauczy-
ciela mianowanego, złożyło ślubowanie.

Uroczysta gala była również dobrą 
okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. 
W imieniu nauczycieli głos zabrała dyrek-

tor PS nr 2 Małgorzata Brzostowska, która 
podkreślała, że istotą rozwoju bełchatow-
skich placówek i pracujących w nich ludzi jest 
dobra współpraca z lokalnym samorządem.

Na koniec miasto przygotowało dla na-
uczycieli niespodziankę, a był nią recital 
Kuby Sienkiewicza i Leszka Bonara.

KZB

Nagrody otrzymali nauczyciele, którzy wyróżniają się w swojej pracy

Pierwszaki pasowane na uczniów 

W miejskich podstawówkach trwają pasowania na uczniów. Od września 
po raz pierwszy naukę w szkole rozpoczęło blisko 560 bełchatowian. Przez 

minione tygodnie dzieci poznawały swoją placówkę, nauczycieli, kole-
gów. Teraz przyszedł czas, aby przyjąć ich do grona prawdziwych uczniów. 

Część pierwszoklasistów ma już ten moment za sobą, wkrótce dołączą 
do nich kolejni. W każdej ze szkół to szczególny moment. Odbywają się 

uroczyste apele i części artystyczne. Zazwyczaj uczestniczą w nich także 
rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście. SP nr 5 odwiedził m.in. Rzecznik 
Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Później przychodzi czas, na to co najważ-

niejsze – ślubowanie. „Będzie uczniem każdy z nas. Z tej okazji przyrzeka-
my, że się bardzo postaramy. Pilnie świat poznawać, dobry przykład innym 

dawać. Być pomocnym w domu, szkole i wypełniać ucznia rolę” – taką 
właśnie przysięgę składali m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.
Na znak dołączenia do grona uczniów pierwszaki otrzymywały szkol-

ne legitymacje i dyplomy. Trafiły do nich także upominki od miasta. 
AD-A
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Zegar słoneczny, stacja meteorologiczna oraz pogodowa, a także przystanki edukacyjne i ścieżki sensoryczne – 
tak wygląda nowoczesna ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 3, która działa od połowy października

Trójka ma ekopracownię pod chmurką
W pracowniach ekologicznych dzieci eks-
perymentują i badają otoczenie. W no-
woczesny sposób uczą się rozpoznawać 
gatunki owadów i roślin, poznają zasady 
ochrony środowiska, dowiadują się, jak 
pielęgnować otaczającą nas przyrodę.  
A wszystko na świeżym powietrzu, bo w SP 
nr 3 ekopracownia powstała nie w szkolnej 
sali, a na zewnątrz pod chmurką.

– Nauka przez doświadczenia i zabawę 
to najlepszy sposób na przyswajanie wie-
dzy. Dlatego do dawna stawiamy na roz-
wiązania, które uatrakcyjniają lekcje. Eko-
pracownie są tego świetnym przykładem 

– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent 
Bełchatowa. – Dzieci nie muszą siedzieć  
w ławkach, tylko na żywo obserwują przy-
rodę. I to im się bardzo podoba, co prze-
kłada się na szybsze przyswajanie nowych 
wiadomości – dodaje wiceprezydent. 

Pracownia ekologiczna działa w Trój-
ce od połowy października. Składa się 
na nią sześć przystanków edukacyj-
nych, gdzie uczniowie będą m.in. pozna-
wać, jak segregować odpady, prowadzić 
monitoring pogody czy uczyć się roz-
poznawać gatunki owadów. Będą tak-
że korzystać z zegara słonecznego oraz 
stacji meteorologicznej i pogodowej.  
W szkolnym ekocentrum stanęły domki 
dla owadów, niektóre z nich wykonali sami 
uczniowie. Wszystko otoczone jest różno-

rodnymi krzewami i bylinami. 
Ekopracownia w Trójce powstała  

w oparciu o środki zewnętrzne, które 
szkoła pozyskała z Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Wszystko kosztowało 48 tys. zł, z czego 
ponad 43 tys. zł to wspomniane dofinan-
sowanie. Pozostałą kwotę dołożyło mia-
sto. – Cieszę się, że nasze placówki sięgają 
po różnorodne dotacje. Dzięki temu mogą 

realizować wiele ciekawych projektów, na 
które ciężko byłoby wygospodarować pie-
niądze z miejskiego portfela – tłumaczy wi-
ceprezydent Bełchatowa. 

Swoją ekologiczną salę na świeżym 
powietrzu mają także uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 9. Dzieci ko-
rzystają z niej od kilku tygodni.

AD-A

Uczniowie Trójki od razu przetestowali nową ekopracownię

Jak nowocześnie uczyć? Podpowiedzą na konferencji
O nowoczesnych trendach w szkolnic-
twie, a także o tym, jak uczyć za pomocą 
nowości technologicznych będzie mowa 
podczas konferencji „Innowacje w edukacji 

– Trendy 2019”. Skorzystać z niej mogą nie 
tylko nauczyciele i pedagodzy, ale też każ-
dy, kto interesuje się tą tematyką. Spotka-
nie odbędzie się 14 listopada w MCK PGE 
Gigantach Mocy, które jest organizatorem. 

Program zapowiada się ciekawie. Beł-
chatów odwiedzą znani w świecie edukacji 
praktycy-innowatorzy. Swoje wystąpienia 
będą mieć m.in. Anna Sowińska, twórczy-

ni portalu plandaltonski.pl, Dawid Łasiński, 
prowadzący kanał Pan Belfer, Agnieszka 
Jarzębowska, która wprowadziła inno-
wację pedagogiczną – model lekcji 4 ALL. 
Konferencja będzie więc okazją, aby w jed-
nym miejscu wysłuchać kilku ekspertów,  
a także wymienić doświadczenia i pody-
skutować.  

Osoby, które chcą wziąć udział w kon-
ferencji, muszą się wcześniej zgłosić. Licz-
ba miejsc jest bowiem ograniczona. Szcze-
góły wraz z formularzem zgłoszeniowym 
dostępny jest na: www.gigantymocy.pl. 

AD-ATo już druga tego typu konferencja w mieście
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Trwają Jesienne Spotkania Teatralne z BAT-em. Przed nami jeszcze pięć spektakli, każdy w wykonaniu bełchatow-
skich aktorów. Wszystkie można obejrzeć za darmo, bezpłatne wejściówki do odbioru w MCK-u

Teatralna uczta z BAT-em
Podczas bełchatowskiego święta teatru 
zaprezentują się wszystkie grupy aktorskie 
działające przy Miejskim Centrum Kultury.  
Na scenie zobaczymy więc bełchatowską 
młodzież, a także najmłodszych aktorów. To 
już 25. edycja jesiennych spotkań z BAT-em. 

Najbliższy spektakl zaplanowany jest 
na 9 listopada o godz. 17. Aktorzy z BAT-
-PKP wystąpią w przedstawieniu „Odpra-
wa Posłów Greckich” w reżyserii Katarzy-
ny Pawłowskiej. Czy będzie to tradycyjna 
interpretacja dzieła Jana Kochanowskiego? 
Warto przyjść i przekonać się samemu. 
Tydzień później, 16 listopada, zobaczymy 
dwa spektakle, każdy z nich w wykonaniu 
miejskich stypendystek Leny i Julki. Dziew-
czyny przez lata działały w emcekowskich 
grupach teatralnych, dziś tworzą same. 
Najpierw wystawią „Zdążyć za marzenia-
mi”, później „Eden”. Pierwsze przestawie-
nie rozpocznie się o godz. 18, a kolejne  
o godz. 18:40. 

Grupa Chrum, którą tworzą rodzice 
dzieci z bełchatowskich przedszkoli, przy-
gotowała spektakl „Elena i Elmar – historia 
pewnej miłości". Mogą go obejrzeć zarów-
no najmłodsi, jak i starsi. Przedstawienie 
odbędzie się 17 listopada, początek o godz. 
17. W zupełnie inny świat – trochę refleksyj-
ny, poważny, ale też radosny – wprowadzi 
widzów grupa BAT-Scena Dorosłych. Ich 
inscenizacja „Męczeństwo Piotra Ohey’a”  

w reżyserii Krzysztofa Zygmy do obejrze-
nia 19 listopada, o godz. 18.    

BAT-Minki, najmłodsza grupa te-
atralna, zabierze widownię na urodziny. 
Będą one wyjątkowe, bowiem odbędą się  
w Nigdylandii. Nie zabraknie zaskaku-
jących zwrotów akcji i dobrego humoru. 
Przedstawienie zaplanowane jest na 23 
listopada, o godz. 16. 

Na zakończenie Jesiennych Spo-

tkań Teatralnych zaprezentuje się grupa 
BAT-PodTekst. Ich spektakl „Czekoladki”  
w reżyserii Dominiki Szewd-Kipigroch po-
lecamy zarówno młodzieży, jak i dorosłym.    

Wstęp na wszystkie spektakle jest bez-
płatny. Wcześniej trzeba jedynie odebrać 
darmowe wejściówki. Na chętnych czekają 
one w kasie MCK PGE Gigantów Mocy. 

 AD-A

Tym razem aktorów BAT-PKP zobaczymy w „Odprawie Posłów Greckich”

Lubisz pisać? Weź udział w bibliotecznych konkursach
„Bajka dla siostrzyczki i braciszka” to je-
den z konkursów, który ogłosiła Miejska  
i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Udział  
w nim mogą wziąć dzieci ze szkół  podsta-
wowych z całego powiatu bełchatowskie-
go. Co trzeba zrobić? Napisać na dowolny 
temat bajkę lub opowiadanie. Młodzi lite-
raci mogą także wystartować w konkursie 
„Książki na medal”. Skierowany jest on do 
uczniów podstawówek i szkół ponadpod-
stawowych z całego powiatu. 

Zadaniem uczestników jest napisanie 
recenzji dowolnej książki. Ma ona zachęcić 

innych do sięgnięcia właśnie po tę pozy-
cję literacką. Pamiętajmy, że nie może ona 
dotyczyć lektury szkolnej. Mile widziane są 
również ilustracje. 

W obu przypadkach prace nie mogą 
przekroczyć dwóch stron maszynopisu A4. 
Opatrzone godłem trzeba dostarczyć oso-
biście lub przesłać pocztą na adres głów-
nej siedziby MiPBP. Na prace biblioteka 
czeka do 12 listopada. Finał zaplanowany 
jest zaś na grudzień.

AD-ATermin przesyłania prac mija 12 listopada 
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24 listopada wystartuje kolejna, dwudziesta trzecia Bełchatowska Piętnastka. Na liście startowej jest już kilkaset 
osób, a może być jeszcze więcej, bo zapisy wciąż trwają. Pobiec może nawet ponad 1200 śmiałków

Przebiegną piętnaście kilometrów 
Bełchatowska Piętnastka to jedna z naj-
starszych biegowych imprez w regionie.  
Zamyka Bełchatowską Triadę, a także cykl 
biegów o puchar marszałka województwa 
łódzkiego. Aby w niej pobiec, zjeżdżają się 
sportowcy z różnych stron kraju, a nawet 
zagraniczni goście m.in. z miast partnerskich. 

– Mam nadzieję, że w listopadzie bę-
dziemy mogli gościć tak imponującą licz-
bę biegaczy jak w latach poprzednich. To 
dobra okazja, aby zamknąć  biegowy sezon 
na tym dystansie – mówi Marcin Szymczyk, 
dyrektor Miejskiego Centrum Sportu, któ-
re wspólnie z miastem i Bełchatowskim 
Klubem Lekkoatletycznym organizuje to 
wydarzenie. 

Zawodnicy, którzy chcieliby wystar-
tować w Piętnastce, mają jeszcze szansę. 
Zapisy bowiem wciąż trwają. Lista zamknie 
się 15 listopada, chyba że wcześniej wy-
czerpie się limit miejsc, który w tym roku 
wynosi 1250 osób. Aby się zarejestro-
wać, trzeba wejść na www.timerecords.pl,  
a później uiścić opłatę startową. Jeśli zostaną 
wolne miejsca, będzie się też można zapisać 
osobiście w biurze zawodów, ale wyłącznie 
dzień przed startem, czyli 23 listopada. 

Jak sama nazwa wskazuje, biegacze 
zmierzą się z 15-kilometrowym dystansem. 

Trasa – z atestem PZLA – tradycyjnie bę-
dzie prowadzić ulicami miasta, m.in. Dą-
browskiego, Czyżewskiego, Sienkiewicza 
czy Okrzei.  Kierowcy muszą się więc liczyć  
z utrudnieniami w ruchu i czasowymi objazdami. 

Na tych, którzy ukończą bieg, bę-
dzie czekać pamiątkowy medal, a na naj-

lepszych puchary i nagrody pieniężne.  
W tym roku ich pula wyniesie dokładnie 
9,2 tys. zł, jest więc o co walczyć. Trady-
cyjnie swoją kategorię będą mieć bełcha-
towianie. Osobna klasyfikacja będzie też 
czekać na poszczególne grupy wiekowe 
oraz specjalna kategoria „Polska”. 

AD-A

Piętnastka to dla wielu biegaczy obowiązkowy punkt na liście startów 

Rusza sezon na miejskim lodowisku
Od 4 listopada ponownie będzie działać 
miejskie lodowisko na os. Dolnośląskim. 
Miejskie Centrum Sportu przygotowuje 
właśnie obiekt do nowego sezonu. Trwa-
ją prace porządkowe, ostrzone są także 
łyżwy i co najważniejsze, mrożona jest 
ślizgawka.  – Tworzenie tafli, zależnie od 
warunków atmosferycznych, trwa zwykle 
od 7 do 10 dni. Przez ten czas płyta jest re-
gularnie zraszana wodą i polewana – mówi  
Paweł Woźniak, kierownik referatu ds. in-
frastruktury w MCS-ie.

Z lodowiska tradycyjnie będzie można 
korzystać 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 
21. Wejścia na taflę odbywać się będą co 

półtorej godziny, ostatnie o 19:30. Tra-
dycyjnie, w godzinach dopołudniowych  
z lodowiska będą korzystać uczniowie  
w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Przez kolejny sezon obowiązywać 
mają też te same ceny. Za jednorazowy 
wstęp  dzieci, młodzież i studenci zapłacą 
2 zł, zaś osoby dorosłe 5 zł. Czynna będzie 
także wypożyczalnia łyżew,  która będzie 
udostępniać sprzęt w cenie 5 zł/h. - Dys-
ponujemy łyżwami figurowymi oraz hoke-
jowymi w różnych rozmiarach. Bezpłatnie 
będzie można wypożyczyć też kask – do-
daje Woźniak.

 AD-A
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Mija właśnie 30 lat od momentu, kiedy na mapie Bełchatowa pojawiła się parafia Miłosierdzia Bożego. Jesie-
nią 1989 roku erygował ją abp Władysław Ziółek, który przewodził również mszy jubileuszowej, odprawionej  
6 października 2019 roku. O tym, jak cegła po cegle powstawał kościół na Binkowie, wspominają bełchatowianie, 
obecni i byli parafianie

O świątyni, która wyrosła na naszych oczach
Kiedy w 1977 roku wieś Binków, położo-
na na południowo-wschodnich rubieżach 
Bełchatowa, wcielona została w admini-
stracyjne granice miasta, nie było tu nicze-
go. Wszystko trzeba było zorganizować. 
W latach 1984-1995 trwała intensywna 
budowa nowego osiedla. Bloki wyrasta-
ły jak grzyby po deszczu, czegoś jednak 
brakowało. Szybko pojawiła się potrzeba 
zorganizowania miejsca, które zaspokoiłby 
nie tylko bytowe, ale też religijne potrzeby 
mieszkańców. 

Proces tworzenia nowej parafii rozpo-
czął się 1 października 1989 roku, póki co 
przez akt jej erygowania. Jednak jeszcze 
tej samej jesieni zaczęto budować kaplicę. 
- Nie przypuszczałem nawet, że wszyst-
ko pójdzie tak szybko. Tymczasem już na 
wiosnę następnego roku mieliśmy pierw-
szą kaplicę, jeszcze drewnianą, ale własną. 
Pamiętam, że materiały do budowy przy-
woziliśmy z kościoła na os. Dolnośląskim – 
mówi pan Krzysztof, bełchatowianin, który 
z parafią na Binkowie związany jest od sa-

mego początku.
Faktycznie, prace przebiegały na tyle 

sprawnie, że już 22 kwietnia 1990 roku, 
w święto Miłosierdzia Bożego, odprawio-
no w niej pierwszą mszę św. Wówczas 
proboszcz ks. Kazimierz Magdziak, służył 
jeszcze w parafii NMP w Bełchatowie, tym 
samym pełnił podwójną posługę. Tak było 
do 3 czerwca 1990 roku. Trzy miesiące 
później proboszcz zamieszkał w pierwszej 
plebani przy ul. Dalekiej 15. Przez rok dzia-
łał sam. Pierwszy wikariusz ks. Wojciech 
Jędrzejczyk dołączył do niego dopiero  
1 sierpnia 1991 roku. Organistą został Zbi-
gniew Skawiński, a Władysław Kapłoniak 

– kościelnym.
Rok 1992 był dla młodej parafii bardzo 

pracowity. Podjęto wiele kluczowych de-
cyzji, ukończony też został projekt kościoła. 
Jego autorem był inż. Witold Marchwicki. 
W międzyczasie obchodzono w parafii 10. 
rocznicę święceń kapłańskich proboszcza.
W pierwszym roku budowy świątyni wyla-
no fundamenty pod cały kościół. 22 grud-

nia 1992 roku poświęcił je abp Władysław 
Ziółek, który do parafii na Binkowie przy-
był ponownie zimą 1998 roku. - Pamiętam, 
że na krótko przed Bożym Narodzeniem, 
przyjechał do nas arcybiskup Ziółek i to 
on wmurował kamień węgielny i akt erek-
cyjny. Dla nas, parafian, było to duże prze-
życie – wspomina z rozrzewnieniem pani 
Stanisława. 

W 1999 roku prace wokół kościoła 
miały już charakter czysto wykończenio-
wy. Montaż instalacji, krycie dachu i tyn-
kowanie wnętrz – wszystko to udało się 
zakończyć do 1 października. W tym dniu 
proboszcz Kazimierz Magdziak odprawił 
pierwszą mszę w pachnącej świeżością 
świątyni. Dzień był szczególny, bo właśnie 
minęło 10 lat od erygowania parafii. 

- Gdy spoglądam te trzydzieści lat 
wstecz, nie mogę się nadziwić, że to już 
tyle czasu minęło. A mnie się wydaje, jakby 
to było wczoraj – kończy rozmowę z zadu-
mą w głosie pan Krzysztof.

KZB/Muzeum Regionalne w Bełchatowie
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Ewa Skorupa
Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej

Grzegorz Muskała
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Krzysztof Wata

Sebastian Brózda Łukasz Cieślak Grzegorz Gryczka

Ireneusz Kępa Paweł Koszek Karol Kowalski Włodzimierz Kuliński Dariusz Lewandowski

Mirosław Mielus  Małgorzata Pagieła Arkadiusz Rożniatowski

Monika Selerowicz Grzegorz Siedlecki Michał Wyczachowski Sławomir Załęczny

Piotr Wysocki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Marcin RzepeckiMaria Motylska

Mateusz Broncel Katarzyna Giesko


