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Miasto po raz trzeci już zorganizowało akcję „Stop smog! Oddychaj zdrowo”. Były zabawy, warsztaty i tematyczne stoiska.
Przedszkolaki z Czwórki oraz Szóstki przygotowały zaś przedstawienia, w których uczyły, jak dbać o powietrze i środowisko

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

Klub Podróżnika

Turniej z okazji jubileuszu

Na 5 grudnia MCK
zaplanował specjalne
wydanie Klubu Podróżnika.
Gościem
będzie
niewidomy
Dawid Gwoździk, który kilka miesięcy temu
wszedł na wysokość
4164 metrów n.p.m. i zdobył włosko-szwajcarski szczyt Breithorn. Początek spotkania o
godz. 18. Wstęp bezpłatny.

Sekcja tenisa stołowego LKS Stomil
świętuje
45-lecie
istnienia. Z okazji
jubileuszu w hali
sportowej odbędzie
się Turniej o Puchar
Prezydenta Bełchatowa. Zawody zaplanowano na 8 grudnia.
Wystartują w nim bełchatowianie, a także
goście z innych miast.

youtube.pl/miastobelchatow

Zaśpiewają wiersze Tuwima
Biblioteka zaprasza
na koncert zespołu Angellus, który
skomponował autorską muzykę do wierszy Juliana Tuwima.
Będzie to mieszanka rocka, alternatywy i poetyckiego rocka.
Koncert zaplanowany jest na 7 grudnia
o godz. 18. Wstęp bezpłatny.

www.Bełchatów.pl, wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa
Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, e-mail: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda-Andrzejewska (ADA), Anna Przydryga (AP), Kinga Zawodzińska-Bukowiec (KZB)
Grafika, skład i łamanie: Tomasz Kałużyński, foto: Piotr Kurzydlak
Nakład: 4000

2

WYDARZENIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,
rozpoczęła się termomodernizacja kolejnego budynku komunalnego – popularnie
zwanego Odrą. To wyczekiwana zarówno przez miasto, jak i jego mieszkańców
inwestycja. Znacząco poprawi ona komfort życia ponad stu rodzin, ale też unowocześni funkcjonowanie całego budynku. Stanie się on bowiem niskoemisyjny, co pozwoli
zaoszczędzić energię, a tym samym wydatki na jego utrzymanie. Nowe życie zyskuje
także dziesięć miejskich kamienic w centrum. Trwa właśnie ich rewitalizacja, roboty są
już na półmetku, a ich ostateczny efekt będzie widoczny w pierwszej połowie 2020 roku.
Inwestujemy również w tereny zielone. W dolinie Rakówki, na blisko 30 ha, powstają
alejki spacerowe, kwietne łąki, nasadzane są kolejne krzewy i drzewa. To duży projekt, wymagający czasu, aby widoczny
był ostateczny rezultat – jestem jednak pewna, że warto zaczekać.
Zawsze zabiegam o to, aby realizować różne potrzeby mieszkańców. Wiem, że jedną z priorytetowych dla nich
spraw jest służba zdrowia. Dlatego od lat inwestujemy w bełchatowski szpital. W tym roku doposażyliśmy go na
130 tys. złotych. Zakupiony sprzęt z pewnością poprawi bezpieczeństwo, komfort oraz jakość opieki nad pacjentami.

Miasto rozmawia z bełchatowskimi organizacjami
Zakończył się cykl spotkań miejskich
urzędników z bełchatowskimi organizacjami pozarządowymi. To nowa inicjatywa
magistratu, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem. – Cieszy nas, że wiele
organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie. Udało się poruszyć wiele tematów
i odpowiedzieć na szereg pytań – mówi
Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.
Jedno ze spotkań dotyczyło programu
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. – Przy tworzeniu takiego programu niezwykle cenne
Warsztaty dotyczył sporządzania sprawozdań oraz pisania ofert według nowych wzorów
są opinie i wskazówki właśnie organizacji
i stowarzyszeń. Padło sporo pomysłów, o tym, jak według nowych wzorów pisać cji z zadań w oparciu o zrealizowane dziaa także istotnych uwag i wskazówek ze oferty na realizację zadań publicznych. łania i osiągnięte rezultaty. W praktyce
strony organizacji. Szczególnie dotyczyły Choć obowiązują one od marca 2019 roku, oznacza to, że w sprawozdaniu nie będzie
one pozafinansowych form współpracy. to wciąż sprawiają problemy. – Następ- analizy części finansowej w oparciu o zeWierzę, że wiele z nich uda się wprowadzić stwem nowych wzorów ofert, sprawoz- stawienie faktur, będzie to jednak przed– tłumaczy dyrektor Nowak.
dań i umów są istotne zmiany dotyczące miot ewentualnych kontroli. – Nowe zasaMiasto przygotowało również warsz- sposobu planowania i rozliczania zadań dy budzą wiele niepokoju i dodatkowych
taty. Pierwsze dotyczyły sporządzania publicznych realizowanych przez organi- pytań. Uczestnicy warsztatów mieli więc
sprawozdań z realizacji ofert, z którymi zacje pozarządowe na zlecenie samorządu okazję, aby wspólnie rozwiać wszystkie
organizacje będą musiały zmierzyć się lada – tłumaczy dyrektor Iwona Nowak. Jedną wątpliwości – podsumowuje Nowak.
ADA
moment. Podczas drugich rozmawiano z nich jest możliwość rozliczania organiza-
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Bulwary Słoneczny i Wschodni, Północna Zielona Brama, Ogród Wypoczynku Rodzinnego czy miejska plaża na
os. Budowlanych – to tylko niektóre z 21 terenów zielonych powstających w dolinie Rakówki. Prace są mocno
zaawansowane. Ostatecznie wszystko ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku

Dolina Rakówki coraz ładniejsza
Na blisko 30 hektarach miejskich terenów
trwają intensywne prace rewitalizacyjne.
- W ramach projektu „Bełchatów w zieleni”
powstaje aż 21 miejsc, w których mieszkańcy będą mogli odpocząć na świeżym
powietrzu, w otoczeniu zieleni. W 14 obszarach roboty są już na ukończeniu, w pozostałych – idą pełną parą - mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Prawie gotowe są już: Bulwar Słoneczny na os. Olsztyńskim, Bulwar Jarzębinowy,
Bulwar Budowlanych, Nadrzeczne Ogrody
Kieszonkowe, Ogród Wypoczynku Rodzinnego w rejonie ulic Topazowej, Diamentowej, Brylantowej i Szmaragdowej, Skwer
na Binkowie. Pozostał tylko montaż małej
architektury: ławek, altan parkowych, huśtawek, leżaków, hamaków czy stojaków na
rowery i tablic informacyjnych. Podobnie
sytuacja wygląda w rejonie miejskiej plaży,
na której zamontowany został już pomost,
czy w okolicy Północnej Zielonej Bramy
wzdłuż ul. Piłsudskiego.
W sumie powstało już ponad
2 tys. mb alejek spacerowych, posadzono
około 700 drzew i ponad 2 tys. krzewów
i bylin. 7 hektarów już zagospodarowano
na kwietne łąki, a będzie ich w sumie około
25 hektarów. Dobór składu gatunkowego
rosnących na łąkach traw odbywa się pod
nadzorem specjalistów naukowych, którzy
pod uwagę biorą przede wszystkim indy-

Na miejskiej plaży stanął już drewniany pomost
widualne warunki środowiskowe (rodzaj
gleby, wilgotność, nasłonecznienie) poszczególnych obszarów. Wszystkie te miejsca mają być nie tylko miejską ozdobą, ale
również naturalnym siedliskiem owadów
i ptaków, mają także wpływać na poprawę
mikroklimatu.
Na pozostałych siedmiu obszarach prace jeszcze trwają, a związane są głównie
z zagospodarowaniem zieleni. Pomiędzy
ulicami Armii Krajowej i Staszica powstaje
ścieżka geologiczna, będą też punkty edukacji ekologicznej oraz ogród żywiołów.
W planach są także place zabaw, siłownie

Łatwiej w lewo na skrzyżowaniu Staszica-Budryka
Kierowców czekają zmiany na skrzyżowaniu ulic: Staszica – Budryka. Miasto zamontuje tam dodatkową sygnalizację świetlną, która pozwoli na bezkolizyjny skręt w lewo
w ulicę Budryka. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo i płynność jazdy w tym rejonie.
- Przeprowadziliśmy pomiar ruchu na tym skrzyżowaniu, który pokazał, że pojawia się
kłopot przy skręcaniu ze Staszica w lewo. Przy dużym ruchu z przeciwnej strony kierowcy zwyczajnie mają problem, aby zdążyć ze skrętem – mówi Marcin Michalak, zastępca
dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w bełchatowskim magistracie.
Miasto zaznacza, że sygnalizacja z wyodrębnionym cyklem dla pasa lewoskrętu
uruchomiona zostanie na próbę. – Będziemy monitorować, jak sprawdza się wprowadzone rozwiązanie. Jeśli nie zda ono egzaminu, znajdziemy inny sposób, aby jeździło się przez to skrzyżowanie bezpiecznie i płynnie – podsumowuje Michalak.
ADA
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zewnętrzne, których montaż przewidziany
jest na pierwszą połowę przyszłego roku.
- Dolina rzeki Rakówki nabiera nowego
kształtu. Pracownicy nie zwalniają tempa.
Dopóki warunki pogodowe będą na to
pozwalać, roboty w terenie będą trwały –
mówi Zbigniew Pożycki, dyrektor Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w bełchatowskim magistracie.
Całkowity koszt rewitalizacji doliny Rakówki przekracza 5,5 mln zł, z czego ponad
3,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.
KZB
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Kolejny budynek komunalny w Bełchatowie zyskuje nowe oblicze. Ruszyły prace przy bloku popularnie zwanym Odrą. Trwa wymiana okien i drzwi, a to dopiero początek. Remont dachu, ścian, instalacji
wewnątrz budynku i centralnego ogrzewania – to kolejne etapy termomodernizacji Odry

Odra po remoncie będzie jak nowa
W budynku komunalnym przy ul. Czaplinieckiej 5 trwa gruntowny remont. Termomodernizacja Odry odbywa się wielotorowo, a zakończyć się powinna w grudniu
2020 roku. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.
Obecnie trwają prace związane ze stolarką okienną i drzwiową. Jeszcze w tym
roku wymienionych zostanie blisko 600
okien i drzwi.
- Prosimy mieszkańców o cierpliwość
i wyrozumiałość podczas prowadzonych
prac - mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Pozostałe etapy realizowane będą już
w 2020 roku. W planie są m.in. ocieplenie ścian od wewnątrz oraz na zewnątrz
budynku,
termoizolacja
stropodachu
i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej z wymianą starych wodomierzy na
te dostosowane do odczytu radiowego.
W częściach wspólnych wymieniona zostanie także instalacja elektryczna, pojawią
się nowoczesne oprawy typu LED. Z kolei
w mieszkaniach remont przejdzie instalacja gazowa, a to pozwoli na wstawienie
i podłączenie nowych kuchenek gazowych.
Ponadto przeprowadzona będzie modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania. Do tego dojdzie wymiana rur
i grzejników, na te z zaworami termostatycznymi. Planowana jest też zmiana wen-

W pierwszej kolejności w Odrze wymieniane są okna i drzwi z PCV
tylacji grawitacyjnej na mechaniczną, co
przyczynić się ma do odzysku ciepła na
poziomie minimum 55 proc.
- Dzięki termomodernizacji komfort
mieszkania w Odrze znacznie się poprawi. Budynek zmieni się również na
niskoemisyjny, zmniejszy się w nim zużycie energii elektrycznej. W przypadku Felka, który był niedawno remontowany, takie rozwiązanie się sprawdziło
i przyniosło oczekiwane efekty. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie

z Odrą – mówi wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz.
Odra to drugi po Felku (ul. Czapliniecka
44 d) budynek, w którym miasto dokonuje
tak poważnych remontów. Za wszystkie prace magistrat zapłaci blisko 9,3 mln zł, z czego
5 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego.
KZB

Dziesięć miejskich kamienic tkaczy w remoncie
Na półmetku jest już rewitalizacja dziesięciu miejskich budynków. Mowa o kamienicach tkaczy przy ulicach: Pabianickiej,
Sienkiewicza, Piłsudskiego, Kaczyńskich,
Bawełnianej oraz placu Narutowicza i Placu Wolności. Dla każdej z nich zakres robót
ustalony był osobno, zależał on głównie od
stanu budynku.
W większości z nich trwa modernizacja instalacji elektrycznej, remont klatek
schodowych, w tym ścian, wymieniane są
również drzwi. Ekipy pracują także na zewnątrz przy komórkach gospodarczych.

Kamienice powstały w latach 30. XX wieku

Na finiszu zaś są prace związane z remontem dachów oraz dociepleniem budynków.
Na ostatniej prostej są też uzgodnienia dotyczące podłączenia kamienic do kanalizacji deszczowej.
Wszystkie roboty powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2020 roku. Ich
koszt to ponad 6 mln zł, z czego blisko
4 mln zł to unijna dotacja. Modernizacja
kamienic tkaczy to jedna z części dużego
projektu – rewitalizacji śródmieścia Bełchatowa.
ADA
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Ponad milion złotych dołoży magistrat do budowy skrzyżowania przy strefie przemysłowej B2. Powstanie ono u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 484 i projektowanej drogi, mającej prowadzić do strefy - po lewej stronie ul. Czaplinieckiej

Przy strefie B2 będzie nowe skrzyżowanie
Budowa skrzyżowania to jedno z zadań
dużego projektu. Mowa tu o rozbudowie
drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów – Bełchatów – etap I.
– Ponieważ dojazd do strefy przemysłowej części B2 odbywać się będzie przez
drogę wojewódzką, podjęliśmy decyzję
o partycypowaniu w kosztach inwestycji.
Na budowę nowego skrzyżowania przeznaczyliśmy 1,050 mln złotych - mówi wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz.
Dotacja ta stanowi 50 proc. wszystkich
kosztów budowy skrzyżowania, a przekazana zostanie w 2020 roku. Do realizacji całego zadania województwo łódzkie
planuje przystąpić już w przyszłym roku.
W ramach współpracy dokumentację projektowo-kosztorysową przygotuje Zarząd
Dróg Wojewódzkich.
W tym rejonie miasto realizować będzie
także inną inwestycję, na którą magistrat
pozyskał ponad 1,6 mln zł dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych. Mowa
o budowie drogi dojazdowej do strefy B2
wraz z oświetleniem. Urząd Miasta ogłosił już przetarg, który w najbliższym czasie
powinien zostać rozstrzygnięty. Jednak
zanim ruszą roboty drogowe, teren trzeba
uzbroić w sieć wodno-kanalizacyjną. Cała
inwestycja w strefie może w sumie koszto-

Nowe skrzyżowanie ułatwi dojazd do strefy przemysłowej B2
wać ponad 6 mln złotych.
- Dzięki temu nasze tereny inwestycyjne przy ul. Czaplinieckiej staną się bardziej
atrakcyjne. Mamy nadzieję, że działania te

przyczynią się do pozyskiwania kolejnych
inwestorów – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
KZB

Zmiany w stawkach podatku od nieruchomości w 2020 roku
Od nowego roku zmienią się stawki podatku od nieruchomości. Podwyżka dla
poszczególnych rodzajów gruntów wyniesie od 7 gr do 17 gr, dla budynków mieszkalnych będzie to 9 gr, z kolei dla tych,
w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, od 26 gr do 1,87 złotych.
Dla przykładu, właściciel 60-metrowego
mieszkania i gruntu o powierzchni 120
mkw. w przyszłym roku zapłaci w sumie
o 17 zł więcej niż w roku 2019. Z kolei
właściciel domu o powierzchni 130 mkw.
i 600 mkw. gruntów będzie musiał zapłacić
65 zł więcej niż w 2019 roku.
Przypomnijmy, że w Bełchatowie staw- Wysokość podatku nie zmieniała się od 5 lat

6

ki podatku od nieruchomości nie były podnoszone od 2014 roku.
Zmianie ulegną też opłaty za zajęcie
pasa drogowego. Podwyżka waha się od
kilku do kilkudziesięciu złotych, a zależna jest m.in. od celu zajęcia pasa, a tym
samym wpływu na ruch drogowy. Ma to
zmobilizować inwestorów do szybszego
i sprawniejszego prowadzenia prac na naszych drogach. Dodajmy, że to pierwsza
podwyżka od 2011 roku. Szczegóły na
www.belchatow.pl.
KZB
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To już ostatni moment, aby skorzystać z 60 proc. bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Upust obowiązuje do końca roku. Komu się należy i co trzeba zrobić, aby go otrzymać?

Bonifikata tylko do końca roku
Właściciele domu jednorodzinnego, mieszkania w bloku czy kamienicy stojących na
gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, od stycznia automatycznie staną się
właścicielami tych gruntów. Znikają więc
użytkowanie wieczyste i związane z nim
koszty. Znowelizowana ustawa narzuca
jednak w to miejsce opłatę przekształceniową. Ale bez obaw, można ją rozłożyć na
20 rocznych rat lub zapłacić jednorazowo
z góry. Ci, którzy zdecydują się uiścić całą
kwotę od razu, mogą liczyć na spore upusty. W Bełchatowie sięgają one 60 proc.
- Jeśli ktoś dotychczas płacił za użytkowanie wieczyste 50 zł rocznie, to przez 20
lat zapłaci w sumie 1000 zł. Z kolei przy
wpłacie jednorazowej i uwzględnieniu bonifikaty trzeba będzie zapłacić 400 zł, czyli
o 600 zł mniej niż przy rozłożeniu na roczne raty – powiedziała Elżbieta Rawicka-Radwańska, dyrektor Wydziału Geodezji
i Architektury w bełchatowskim magistracie.
Właściciele, których obowiązuje opłata przekształceniowa, najpierw otrzymają
z magistratu zaświadczenie. Większość
dokumentów urzędnicy już dostarczyli lub
rozesłali. Po otrzymaniu takiej informacji

Użytkowaniem wieczystym w Bełchatowie objętych było ok. 2 tys. posesji i mieszkań
trzeba na piśmie (można skorzystać z gotowych druków lub napisać samemu) zgłosić
do Urzędu Miasta Bełchatowa chęć wniesienia opłaty jednorazowej. Osoby, które
chciałyby skorzystać z upustu, muszą to
załatwić do końca tego roku.
- Bonifikata obowiązuje wyłącznie do
31 grudnia. Jeśli więc, ktoś chce z niej skorzystać, musi do końca roku zadeklarować
chęć uiszczenia opłaty jednorazowej i ją

uregulować – dodaje Rawicka-Radwańska.
Właścicielom, którzy nie zdecydują się na
jednorazową opłatę przekształceniową,
automatycznie pozostaje płatność w ratach przez 20 kolejnych lat.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Architektury
telefonicznie – nr tel. 44 733 51 78 lub
osobiście – p. 403.
ADA

Mieszkania komunalne z nowymi oknami
Jeszcze przed sezonem zimowym miasto wymieni kilkanaście okien
w mieszkaniach komunalnych. Nową stolarkę okienną zyska 15 lokali,
a także jedna z klatek schodowych. W miejsce zużytych, jeszcze drewnianych okien, wstawione zostaną dwuszybowe, plastikowe i spełniające obowiązujące normy. Prace już trwają, roboty mają się zakończyć najpóźniej
w połowie grudnia. Oprócz samej wymiany okien obejmują one również
demontaż starej stolarki, obróbkę ościeżnic oraz montaż wewnętrznych
i zewnętrznych parapetów. Koszt to prawie 60 tys. zł. Wszystko finansuje miasto, co za tym idzie, lokatorzy nie poniosą żadnych kosztów.
To już kolejna w ostatnim czasie wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych. Od 2017 roku w nowe okna magistrat wyposażył prawie 230 lokali, co kosztowało w sumie ponad 700 tys. zł.
- W trosce o poprawę komfortu życia miasto wymieniło prawie
3 tys. okien- mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
ADA
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Tonometr okulistyczny, łóżka z wyposażeniem, sprężarka medyczna – o taki właśnie sprzęt wzbogaciła się
bełchatowska lecznica. Jego zakup był możliwy dzięki dotacji, którą przekazało miasto. Mowa o 130 tys. zł

Szpital z nowym wyposażeniem od miasta
Na oddział okulistyczny trafił nowoczesny
i bardzo dokładny tonometr do pomiaru
ciśnienia śródgałkowego. – To niezwykle potrzebna aparatura, szczególnie przy
wykrywaniu jaskry – mówi lek. Magdalena Bromblik z oddziału okulistycznego
w bełchatowskim szpitalu. – Badanie wykonywane przy jego pomocy jest szybkie,
a także komfortowe dla pacjenta. Jest ono
bowiem bezdotykowe i bezbolesne – dodaje Bromblik.
Powody do zadowolenia mogą mieć
także pacjenci korzystający z oddziału nefrologicznego. Wzbogacił się on bowiem
o pięć nowoczesnych łóżek z wyposażeniem. Sprawdzian przeszła już także sprężarka powietrza medycznego z osuszaczem, którą zyskało zaplecze techniczne
szpitala. – Sprężarka, choć niewidoczna
dla pacjenta, pełni bardzo ważną rolę. Zabezpiecza bowiem powietrze medyczne
o najwyższym stopniu czystości. Głównie
wykorzystywane jest ono na bloku operacyjnym oraz oddziale intensywnej terapii
– tłumaczy Sławomir Dobrzelak, kierownik
sekcji inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
Zakup łóżek oraz sprężarki kosztował
100 tys. zł, a samego tonometru okulistycznego 30 tys. złotych. To kolejna

Tonometr już pracuje na oddziale okulistycznym
pomoc magistratu dla bełchatowskiego
szpitala. Miasto od lat przekazuje lecznicy
dotacje. Dla przykładu w 2018 r. wspólnie
udało się kupić defibrylator z pomiarem
EKG i saturacją, aparaty EKG i EEG oraz
nowoczesny respirator.
- Nowoczesna aparatura to przede
wszystkim szybsza i dokładniejsza diagno-

styka. Zakupiony sprzęt poprawi również
bezpieczeństwo, komfort oraz jakość opieki nad pacjentem. Dlatego po raz kolejny
wspieramy i doposażamy szpital. Nakładów na bełchatowską służbę zdrowia nigdy nie jest za dużo – powiedziała Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
ADA

Ostatnia bezpłatna mammografia w tym roku
2 i 3 grudnia do Bełchatowa przyjedzie
mammobus, w którym będzie można
skorzystać z bezpłatnej mammografii. To
już ostatnia szansa w tym roku. Niepotrzebne jest skierowanie, wystarczy się
wcześniej zapisać. Rejestracja prowadzona jest pod numerami: 42 254 64 10 oraz
517 544 044.
Badanie skierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu
dwóch ostatnich lat nie miały refundowanego przez NFZ badania mammograficznego i są ubezpieczone. Skorzystać
z niej mogą także panie z grupy ryzyka lub
z pisemnym wskazaniem do wykonania
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Mammobus stanie na placu Narutowicza

ponownej mammografii po upływie 12
miesięcy. Akcja realizowana jest w ramach
„Programu Profilaktyki Raka Piersi” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dodatkowych informacji udziela
Wydział Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie pod nr tel. 44 733 52 09.
Do grudnia w mammobusie przebadało się 850 kobiet. Mammografia trwa zaledwie kilka minut
i jest bezbolesna. Jeśli jej wyniki są niepokojące, specjaliści kontaktują się z pacjentką, aby przeprowadzić dalszą diagnostykę.
ADA

WYDARZENIA
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Bożonarodzeniowe ozdoby, rękodzieło i różnorodne smakołyki, także z zagranicy. Do tego warsztaty dekorowania bombek i wizyta samego św. Mikołaja – tak zapowiada się tegoroczny Jarmark Świąteczny

Świąteczny jarmark zagości w centrum
Do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale ich magiczny klimat
będzie można poczuć już niebawem. A to
za sprawą dorocznego Jarmarku Świątecznego, który zagości na placu Narutowicza
14 i 15 grudnia. Zarówno w sobotę, jak
i w niedzielę potrwa on od godz. 10 do 18.
- Z bogatą i różnorodną ofertą na mieszkańców będzie czekać blisko sześćdziesięciu wystawców – mówi Karolina Oleksiewicz-Hoffer, dyrektor Wydziału Promocji
i Turystyki w bełchatowskim magistracie.
– Na stoiskach znajdzie się wiele przysmaków. Mowa m.in. o węgierskich kołaczach,
tureckiej chałwie, wyrobach prosto z Litwy.
Nie zabraknie też naszych polskich regionaliów – ciast, wędlin, miodów, oscypków
i przypraw – dodaje Oleksiewicz-Hoffer.
Oprócz smakołyków będzie można
także kupić ozdoby świąteczne, stroiki, bożonarodzeniowe pocztówki. Będą
także ręcznie szyte zabawki, biżuteria
i wyroby z minerałów, przedmioty ozdobione techniką decoupage. Spodziewać się można również: makram, artystycznej ceramiki, obrazów wypalanych
w drewnie, ozdób szklanych z Ukrainy
i ręcznie robionych lampionów. Tradycyjnie swoje wydawnictwa promować będzie
Muzeum Regionalne.
Jarmark to także dobra okazja, aby

Podczas jarmarku będzie można kupić m.in. bożonarodzeniowe ozdoby
posłuchać świątecznych piosenek i kolęd.
Przez dwa dni w Miejskim Centrum Kultury będą się odbywać przesłuchania do Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Na scenie tradycyjnie już zaprezentują się
dzieci i młodzież. Laureatów usłyszymy
zaś podczas koncertu finałowego, który
zazwyczaj odbywa się w połowie stycznia
w parafii na os. Binków.
Na tym nie koniec. Każdy chętny będzie mógł także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dekorowania bombek.

Zajęcia zaplanowane są zarówno na sobotę, jak i niedzielę. Co ważne, nie trzeba
się na nie wcześniej zapisywać, wystarczy
przyjść. Podczas jarmarku na placu Narutowicza spotkamy także samego św. Mikołaja, który wraz ze swoimi pomocnikami
będzie rozdawał słodkie upominki.
Szczegółowy program Jarmarku Świątecznego dostępny będzie na miejskiej
stronie – www.belchatow.pl.
ADA

Bożonarodzeniowe spektakle, koncerty, warsztaty
Lada moment świąteczna atmosfera zago- cyjne, jaki oryginalne, będzie można ogląści w Miejskim Centrum Kultury i muzeum. dać na pokonkursowej wystawie w galerii
6 grudnia na małych bełchatowian czekać MCK-u. Ich autorami są dzieci – uczniobędzie mikołajkowy spektakl „Bałwanko- wie klas I-III szkół podstawowych. Podwa kraina” (bilety w cenie 15 zł do kupienia czas wernisażu, który zaplanowany jest na
on-line lub w kasie MCK-u). Przed dziel- 12 grudnia o godz. 15, poznamy także
nym bałwankiem Jogusiem trudne zadanie nazwiska zwycięzców i wyróżnionych.
3 i 10 grudnia MCK zaprasza na
– musi uratować ziemię przed złą dziurą
ozonową. Czy mu się uda? Przekonamy się warsztaty ozdób bożonarodzeniowych.
wkrótce. A po spektaklu MCK odwiedzi Odbędą się one w pracowni ceramicznej
sam św. Mikołaj, który będzie częstował w Grocholicach, a udział w nich może wziąć
każdy, wystarczy się wcześniej zapisać –
słodkościami.
Świąteczne kartki, zarówno te trady- szczegóły na: mck.belchatow.pl. Zajęcia

o tematyce bożonarodzeniowej organizuje też Muzeum Regionalne. Będą się one
odbywać od 9 do 13 grudnia. Dzieci i młodzież będą mieć okazję, aby dowiedzieć się
wielu ciekawostek o świątecznych zwyczajach i obyczajach. Podczas warsztatów
powstaną także barwne bombki, aniołki
z osikowych wiórków oraz betlejemskie
szopki. Więcej o świątecznych zajęciach
można przeczytać na muzuem.belchatow.pl.
ADA
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Bełchatowianie świętowali 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Były uroc
wojskowa grochówka, występ miejskiej orkiestry

Świętowaliśmy Niepodległość patri

Nabożeństwem w parafii św. Stanisława
Biskupa i Męczennika, złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym
walczących o niepodległość rozpoczęły
się miejskie obchody 11 listopada. Kolejna część uroczystości odbyła się na Placu
Wolności pod posągiem marszałka Józefa
Piłsudskiego. Było wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, minuta ciszy i apel
poległych. Dziewiętnastu nowych członków Jednostki Strzeleckiej 1001 złożyło
uroczystą przysięgę i stali się prawowitymi
członkami związku. Później mieszkańcy,
władze miasta, politycy, przedstawiciele szkół, instytucji oraz organizacji złożyli
kwiaty pod posągiem marszałka Piłsudskiego. Były również przemówienia. Prezydent Mariola Czechowska mówiła m.in.
o Alei Ojców Niepodległości, która powstała w Parku Wolności. To odpowiedź
miasta na inicjatywę społeczną. Rok temu
zostało nasadzonych kilka dębów. Drzewa
symbolizują liderów wszystkich środowisk politycznych, które aktywnie działały na rzecz odzyskania niepodległości.
Teraz magistrat wmurował przy nich tabliczki. W sumie jest ich sześć, widnieją
na nich nazwiska: Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech W obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodlegości udział wzięli przedstawiciele w
Korfanty, Ignacy Daszyński i Józef Haller.
W parku na chętnych czekała tradycyjna, wojskowa grochówka. W MCK PGE Gigantach Mocy odbył się zaś koncert laureatów Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.
Na scenie wystąpiły przedszkolaki, ale też
młodzież. Przegląd obył się już po raz dziewiętnasty, kolejny raz zorganizowało go
Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA”.
Miejskie obchody Święta Niepodległości to także wydarzenia towarzyszące. 7 listopada odbył się XVII Bełchatowski Bieg
Niepodległości, w którym wystartowało
blisko 400 osób. Z kolei 8 listopada Muzeum Regionalne zorganizowało wieczór
słowno-muzyczny „Płomień Przyjaźni” autorstwa Leszka Stefaniaka.
ADA Miejskie uroczystości odbyły się przy posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego
W Alei Ojców Ni
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czystość patriotyczna z przysięgą nowych Strzelców i złożeniem kwiatów, a także koncert,

władz miasta

iepodległości magistrat wmurował sześć tablic

fot. MCS

iotycznie, kulturalnie, sportowo

fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Dzieci, młodzież i dorośli wystartowali w XVII Bełchatowskim Biegu Niepodległości

W muzeum rozmawiali o „Płomieniu Przyjaźni"

Śpiewali piosenki o „Mojej Ojczyźnie"

III LO zaprosiło na śniadanie z Marszałkiem

Nowi Strzelcy złożyli uroczystą przysięgę

Wojskowi przemaszerowali przez centrum
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Z doświadczenia pracowników „WOD.- wodują zwiększoną awaryjność pomp
-KAN.” wynika, że nie dla wszystkich użyt- sieciowych oraz wyższe koszty napraw
kowników urządzeń kanalizacji sanitarnej i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
w Bełchatowie jest to takie oczywiste.
Śmieci szkodzą również środowisku.
Każdego dnia pracownicy Oczyszczal- Substancje chemiczne, lekarstwa, związki
ni odławiają w postaci skratek/odpadów ropopochodne trafiające do sieci są niczym
gromadzących się na kratach filtrujących bomba ekologiczna. Niektóre substancje
przypływające do oczyszczalni ścieki ta- wrzucane do kanalizacji stanowią zagrokie przedmioty, jak: buty, sztućce, zegar- żenie dla organizmów wodnych żyjących
ki, szczoteczki do zębów, odzież, artykuły w wodach Rakówki, do której odprowadzasanitarne, resztki artykułów spożywczych. ne są oczyszczone bełchatowskie ścieki.
Problem stanowią dopływające wraz ze
Jednak wrzucając śmieci do kanałów,
ściekami substancje chemiczne, oleje,
szkodzimy przede wszystkim sobie. Warsmary, rozpuszczalniki czy farby. Jedną
to pamiętać, że śmieci nie rozpuszczają
z najbardziej uciążliwych, a zarazem najsię w wodzie, powodują zapychanie się
częściej trafiającą do ścieków substancją
rur i powstawanie zatorów w przyłączach
jest tłuszcz. Powoduje niedrożność rurociągów kanalizacyjnych, a przedostające kanalizacyjnych, które mają średnicę
się do oczyszczalni jego złogi mogą mieć 15-20 cm. Ścieki nie są odprowadzane, co
wpływ na zakłócenie procesu oczyszcza- skutkuje uciążliwym, przykrym zapachem
nia ścieków. Prawdziwym utrapieniem są: z kanalizacji, a w najgorszym przypadku
kukurydza, niedopałki papierosów, pielu- wybijaniem ścieków w piwnicy budynku.
chy, podpaski, chusteczki i płatki higieniczne, Usuwanie takich awarii jest kosztowne, czapatyczki do uszu. W sumie w skali roku tego sochłonne i często powoduje utrudnienia
typu odpadów gromadzi się na bełchatow- w komunikacji na osiedlach mieszkaniowych.
Apelujemy do mieszkańców Bełchatowa,
skiej oczyszczalni ponad 200 ton.
Wrzucanie do kanalizacji śmieci stwa- wspólnie zadbajmy o sieci kanalizacyjne!
rza problemy nam wszystkim. Śmieci poWOD.-KAN.

Zaadoptuj zwierzaka

Nero (001425) to bardzo przyjazny
psiak w typie boksera. Doskonale
dogaduje się z dziećmi. Podobnie jak
one jest pełen energii i wigoru. Nie
w głowie mu życie starszego, statecznego psiaka kanapowego, wręcz
przeciwnie. Mimo swojego wieku
uwielbia się bawić, biegać i spacerować, najlepiej w towarzystwie dobrego człowieka. Jeśli Nero znajdzie ciepły dom, nie kojec, nie budę, będzie
wiedział, jak się odwdzięczyć.

Co wspólnego mają ze sobą faworki
i nasz pulchny, rudo-biały podopieczny? Ciastka te lubią chyba
wszyscy. Naszego Faworka (590954)
też polubi każdy, kto go bliżej pozna.
Jego tarzanie się po trawie, przypominające „zachowanie” faworka na
patelni, to wyraźny sygnał: „nie lubię
smyczy, szukam domu z podwórkiem, po którym będę mógł biegać
i gubić zbędne kilogramy”. Faworkowi do pełni szczęścia potrzebny byłby jeszcze kochający i odpowiedzialny człowiek, przyjaciel na całe życie.
PGM
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Oszczędzaj zdrowie
z ciepłem systemowym

Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz dwa razy mniej prądu lub
gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze.
A czy spodziewałeś się, że myjąc naczynia w zmywarce, potrzebujesz pięć razy
mniej wody? Oszczędzasz w ten sposób
nie tylko wodę, ale też pieniądze i swój
czas. Wybierając komunikację miejską,
ograniczasz emisję dwutlenku węgla nawet
15 razy. Dzięki temu oszczędzasz planetę.
A gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem
systemowym, do powietrza trafia nawet
40 razy mniej pyłów zawieszonych i 100
razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu.
Dzięki temu oszczędzasz nie tylko planetę,
ale też swoje zdrowie.
Ogranicz smog w mieście
Jak wskazują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – największym
wytwórcą szkodliwych substancji są indywidualne źródła ciepła. Zatem najlepszym
sposobem na likwidację niskiej emisji i
smogu w miastach jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przydomowych
palenisk w centrach miast. Najwygodniejszym rozwiązaniem na zastąpienie dotychczasowego sposobu na ciepło, z punktu
widzenia użytkownika, jest podłączenie

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

Podziel się
ciepłem
Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie.
Chcesz pomóc? Zostaw coś ciepłego na
wieszaku! Bełchatów po raz trzeci przystąpił do akcji Wymiana ciepła.
W różnych punktach miasta zostały udostępnione specjalne wieszaki, na
których można zostawić ciepłą odzież na
zimę dla potrzebujących. To efekt działań
w ramach akcji społecznej Wymiana ciepła
zorganizowanej w celu dzielenia się ciepłymi ubraniami z potrzebującymi. Punktami
wymiany ciepła są specjalne wieszaki, na
których można powiesić kurtki, swetry czy
polary potrzebne w zimne dni.
Zima to dla bezdomnych i ubogich najgorszy czas w roku. Temperatury poniżej
zera mogą być dla nich zabójcze, dlatego
akcja Wymiany ciepła jest tak potrzebna.
Idea akcji jest prosta. Każdy może zostawić
na wieszaku ciepłe ubranie dla potrzebujących i każdy może je bez skrępowania
wziąć z punktu wymiany ciepła.
Już od listopada funkcjonuje punkt
wymiany ciepła w bełchatowskim MOPS
i przy miejskiej Jadłodajni oraz w siedzibie
PEC. Od grudnia natomiast będzie również dostępny całodobowo wieszak przy
ul. Czaplinieckiej 68 (ROM 5).
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem ubrań zachęcamy do odwiedzenia
punktów wymiany ciepła i pozostawienia
ciepłej odzieży, która pomoże przetrwać
zimę potrzebującym. Każdy z nas na pewno ma choć jedną ciepłą rzecz, której już
nie nosi, a która może przydać się komuś
innemu.
Punkty wymiany ciepła w Bełchatowie:
• Jadłodajnia miejska przy
ul. Kwiatowej 6 (budynek
Fundacji Społecznej „Solidarni”)
•
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2
•
Rejon Obsługi Mieszkańców
nr 5 przy ul. Czaplinieckiej 68
•
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy ul. Wojska Polskiego 132
Zajrzyjcie do swoich szaf i poszukajcie
ciepłych ubrań, którymi możecie podzielić
się z potrzebującymi.
PEC
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GOSPODARKA
Kilkunastu uczestników i jeszcze więcej pomysłów na prowadzenie własnej działalności, fachowe porady i merytoryczne wskazówki – tak najkrócej opisać można to, co działo się 23 i 24 listopada w MCK-u podczas pierwszych,
zorganizowanych przez miasto, bezpłatnych warsztatów z tworzenia start-upów

Rozwijali pomysły na własne start-upy
Czym są pitching, plan marketingowy czy
narzędzia e-commerce, jaka jest różnica między start-upem a zwykłą firmą, jak
szukać oryginalnych pomysłów na własną działalność – tego m.in. dowiedzieli
się uczestnicy dwudniowych warsztatów
zorganizowanych przez bełchatowski magistrat. W MCK-u pod okiem specjalistów
opracowywali oni pomysły na prywatny
biznes, dopracowywali koncepcje własnych produktów lub usług.
Przydatna w tym była zdobyta w trakcie szkolenia wiedza o nowoczesnych
modelach biznesowych czy narzędziach
e-commerce, stosowanych przy sprzedaży
za pośrednictwem internetu. Poruszane
też były kwestie planów marketingowych
i finansowych, wizerunku start-upu w mediach i na portalach społecznościowych,
hierarchii i podziału ról w zespole.
Spotkanie było bezpłatne, a udział
w nim mógł wziąć każdy bełchatowianin,
który ukończył 15 rok życia. Zajęcia skierowane były zarówno do osób uczących się,
jak i pracujących, bezrobotnych, a także
prowadzących już działalność gospodarczą.
Do dyspozycji uczestników byli doświadczeni i prężnie działający na rynku przedsiębiorcy, którzy doradzali i podpowiadali,
jak efektywnie rozkręcić własny interes.
Warsztaty takie magistrat zorganizował

Na warsztatach bełchatowianie uczyli się, jak profesjonalnie tworzyć start-upy
po raz pierwszy. - RE:START UP to nowy
projekt, który kierujemy do kreatywnych
ludzi w różnym wieku. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców, by realizowali
swoje pomysły, by przekuwali je w docho-

dowy biznes, a formuła start-upu jest do
tego właśnie stworzona – mówi Jakub Berłowski, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu.
KZB

40 wspólnot ma już biały certyfikat

Mieszkaniowej Spółka z o.o., którzy poczynili inwestycje w zakresie termomodernizacji budynku oraz modernizacji oświetlenia, mogą liczyć na częściowy zwrot poniesionych nakładów na inwestycje przynoszące oszczędności w zużyciu energii.
Efektem działań Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest
uzyskanie środków ze sprzedaży białych
certyfikatów dla czterdziestu wspólnot
mieszkaniowych na łączną kwotę 125
752,69 złotych.
PGM

Białe certyfikaty
Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej już od kilku lat jest ochrona środowiska. Oszczędność energii jest ściśle z nią
związana.
Ustawa o efektywności energetycznej
z dnia 15 kwietnia 2011 roku wprowadziła
system białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych za uzyskany efekt energetyczny
(oszczędności energii) w wyniku realizacji
przedsięwzięcia modernizacyjnego.
Właściciele nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
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www.
Warto Wiedzieć Więcej

Dwanaście nowoczesnych oczyszczaczy powietrza trafiło do trzech bełchatowskich przedszkoli, a to jeszcze
nie koniec. Akcja doposażania miejskich placówek zbiegła się ze Światowym Dniem Czystego Powietrza, który
obchodziliśmy 14 listopada

Powietrze w przedszkolach ma być czystsze
Przedszkolaki z Trójki, Ósemki i Szóstki od
kilku tygodni korzystają ze specjalistycznych urządzeń, które jonizują i oczyszczają
powietrze w pomieszczeniach, uwalniając
je od bakterii, grzybów, pleśni i drobnoustrojów. W każdej placówce zainstalowano po cztery oczyszczacze. Charakteryzują
się one wysoką efektywnością i dużą wydajnością, są nowoczesne, proste w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu. Dodatkowo wyposażone zostały w zestawy filtrów
na dwa lata.
Wybór sprzętu był starannie przemyślany. Chodziło bowiem o to, by był on
w pełni dostosowany do potrzeb najmłodszych. Wszystko to w trosce o ich zdrowie.
- Postaramy się, aby takie urządzenia trafiły do
wszystkich naszych placówek - powiedziała
prezydent miasta Mariola Czechowska.
Oczyszczacze w miejskich przedszkolach to wspólna inicjatywa magistratu, PGE
GiEK S.A. Bełchatów oraz radnych - Grzegorza Muskały i Mateusza Broncla.
Akcja ta wpisała się w obchody Światowego Dnia Czystego Powietrza. Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilka
tygodni. Podczas przedstawienia, które
odbyło się w Integracyjnym Przedszkolu
Samorządowym nr 3, dzieci z PS nr 3, 8 i
6 recytowały, śpiewały i tłumaczyły, czym
jest np. smog i kwaśny deszcz. Opowie-

Oczyszczacze powietrza trafiły do trzech miejskich przedszkoli
działy też historię chorego komina, któremu pomógł specjalista od filtrów.
W spotkaniu z najmłodszymi udział
wzięli m.in. prezydent Mariola Czechowska i wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. - Drogie dzieci, miło zaskoczyłyście

nas swoją wiedzą. Wierzcie, że jako miasto
dokładamy wszelkich starań, aby bełchatowianie czyste powietrze zachowali jak
najdłużej, a nawet na zawsze. Myślę, że
wspólnie przegonimy „zmorę w porę” – powiedziała prezydent Mariola Czechowska.
KZB

Rozmawiali o ocenianiu i nowych trendach w nauczaniu
Ponad osiemdziesięcioro nauczycieli bełchatowskich przedszkoli i szkół wzięło
udział w konferencji „Innowacje w edukacji
– trendy 2019”. 14 listopada w PGE Gigantach Mocy spotkali się oni z edukatorami
nowych prądów i metod pracy z dziećmi
i młodzieżą.
- Zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie
stoi w miejscu, a świat nieustannie się
zmienia. Chciałbym, abyśmy nowe pomysły i sposoby nauczania z sukcesem
wprowadzali do bełchatowskich szkół, zależy nam bowiem na tym, by iść z duchem

czasu – powiedział wiceprezydent Łukasz
Politański. - Liczę na to, że konferencje
edukacyjne staną się tradycją w naszym
mieście i spotykać się będziemy przynajmniej raz w roku – dodał wiceprezydent
Politański.
Podczas spotkania była mowa m.in.
o tym, jak na co dzień funkcjonuje gdańska
szkoła cyfrowa Microsoft, czym charakteryzuje się idea daltońska, a także jak ważne
w kreatywnej pracy z dzieckiem są empatia
i właściwa diagnoza. Nauczyciele poznali
zalety wykorzystywania w edukacji po-

pularnych wśród młodego pokolenia gier
wideo oraz aplikacji mobilnych. Usłyszeli
też, czym różni się nauczanie pamięciowe
od pojęciowego i jak można prowadzić zajęcia bez stawiania tradycyjnych ocen, ale
za to z zaangażowaniem uczniów. Była też
mowa o współpracy z centrami nauki.
To już drugie takie forum oświatowe
zorganizowanie przez PGE Giganty Mocy.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem
objęła m.in. prezydent miasta Mariola Czechowska.
KZB
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35 lat kończy właśnie bełchatowska Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Z okazji jubileuszu odbył się koncert, podczas którego zagrali uczniowie, absolwenci, a także nauczyciele. Nie zabrakło też wspomnień, gratulacji
i życzeń kolejnych muzycznych sukcesów

Szkoła muzyczna świętuje 35-lecie
Bełchatowska szkoła muzyczna powstała
dokładnie 1 września 1984 roku. Tworzyło
ją wówczas 170 uczniów i 8 nauczycieli. To
tylko jedno z wielu wspomnień, które można było usłyszeć podczas jubileuszowego
koncertu, 8 listopada w MCK PGE Gigantach Mocy. Uroczystość rozpoczął występ
chóru, później przyszedł czas na życzenia.–
35 lat, które właśnie nam mija, to wiele niezapomnianych emocji, koncertów i występów – powiedział Piotr Szewczyk, dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Bełchatowie. – Jesteśmy dumni, że od
tylu lat możemy szlifować młode talenty,
przekazywać naszym uczniom tajemnice
muzyki, uczyć ich miłości do instrumentów. Życzę sobie, a także nam wszystkim,
aby nasza szkoła funkcjonowała jak najdłużej i przez kolejne lata przynosiła wiele
muzycznej radości – mówił Szewczyk.
Jubileuszu społeczności PSM gratulo- Podczas jubileuszowego koncertu zagrali uczniowie, absolwenci i nauczyciele
wała prezydent Mariola Czechowska wraz
z wiceprezydentami. – Mija 35 lat fanta- kami szkoły muzycznej wspominam bardzo muzycznej uczty w wykonaniu uczniów,
stycznej, muzycznej promocji Bełchatowa. dobrze, choć stało przed nami wiele trud- absolwentów, a także nauczycieli. Podczas
Dziękuję także za wasze zaangażowanie
ności. Dziś życzę wszystkim, aby szkoła koncertu nie zabrakło utworów poważw życie miasta – wielokrotnie byliście dla
dalej funkcjonowała tak dobrze jak teraz nych, muzyki filmowej, jazzowych standarnas muzycznym wsparciem podczas miejdów. Zagrali pianiści, gitarzyści, akordeoni–
powiedział Florczyk.
skich wydarzeń – powiedziała prezydent
ści.
Można było także posłuchać saksofoJubileuszowa
gala
była
również
okazją
Czechowska. Życzenia złożył też Józef Florczyk, założyciel i pierwszy dyrektor PSM do wręczenia nagród, które przyznał Dy- nistów, skrzypków i zespołów muzycznych.
ADA
w Bełchatowie. – Czas związany z począt- rektor Centrum Edukacji Muzycznej, oraz

Nowe książki trafią do biblioteki
Dobra wiadomość dla najmłodszych czytelników. Wkrótce do bełchatowskiej biblioteki trafią nowe książki, a wśród nich
pozycje właśnie dla dzieci. Nasza placówka znalazła się bowiem w gronie zwycięzców internetowego plebiscytu „Przerwa
na wspólne czytanie”. Dzięki głosom czytelników jej księgozbiór powiększy się
o kolejne nowości, a zaplecze o dwie pufki.
Będzie można się w nich wygodnie rozsiąść
i wspólnie poczytać.
Kiedy nowe książki dotrą do biblioteki
i jakie to będą tytuły? Jeszcze nie wiado-
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Wśród nowości będą książki dla dzieci

mo. Na pewno będą to pozycje, które cieszyły się największym zainteresowaniem
w głosowaniu na ulubione książki dla
dzieci i rodziców. Ten plebiscyt był także
prowadzony w ramach akcji. Najchętniej
wybierane były m.in.: „Nowe przygody
Mikołajka. Kolejna porcja”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Akademia pana Kleksa”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” czy
„Bromba i inni” – część z nich trafi pewnie
i do bełchatowskiej biblioteki.
ADA

www.

SPORT

Warto Wiedzieć Więcej

Sportowcy, trenerzy i działacze zostali wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Bełchatowa. Wśród nich m.in. są
mistrzowie świata, mistrzowie Polski, a także zwycięzcy wojewódzkich i lokalnych turniejów. Na gratyfikacje
miasto przeznaczyło w sumie blisko 60 tys. złotych

Sportowcy odebrali Nagrodę Prezydenta
Miasto oficjalnie rozpoczęło sezon sportowy 2019/2020. Inauguracja odbyła się
21 listopada w Gigantach Mocy, a jednym
z jej punktów było wręczenie Nagród Prezydenta Bełchatowa. Otrzymało je 53 sportowców, 7 trenerów oraz 13 osób, które
przyczyniły się do upowszechniania sportu.
- O Bełchatowie coraz częściej słychać
w różnych zakątkach Polski i świata. I to
właśnie dzięki Wam, za co serdecznie dziękuję. Cieszę się, że mamy tak wielu utalentowanych sportowców, trenerów i działaczy – powiedziała Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa. – Pokazujecie, że
oprócz codziennych obowiązków można
robić coś znaczenie więcej. Każdy z Was Miasto wyróżniło trenerów i działaczy sportowych
ciężko zapracował sobie na tę nagrodę –
dodała Czechowska.
Jeden z wyróżnionych – Tomasz Wojciechowski, trener koszykówki, powiedział: Cieszę się, że moja praca została
doceniona. To dla mnie kolejna motywacja,
aby jeszcze bardziej angażować się w to,
co robię. Zadowolenia z nagrody nie krył
również Krystian Gortat, trener i zawodnik
w taekwon-do: - Cieszę się, że po raz kolejny moja praca została zauważona i doceniona. Takie wyróżnienie niezwykle mobilizuje.
Podczas inauguracji Bełchatowski
Szkolny Związek Sportowy rozstrzygnął
Plebiscyt Współzawodnictwa Sportowego
Szkół za rok szkolny 2018/2019. Najwięcej sportowych osiągnięć na swoim koncie
mają: SP 13, później SP 3 i SP 1, a wśród Nagroda Prezydenta Bełchatowa trafiła do 53 sportowców
młodzieży SP 12, SP 13 i SP 1. Medale, puchary i nagrody powędrowały również do
najlepszych sportowców indywidulanych
oraz drużyn, które zajęły czołowe miejsca
w Grand Prix Bełchatowa w szachy i plażową piłkę siatkową. Wyróżnienia za wkład
w rozwój szkolnego sportu otrzymało także 10 nauczycieli.
- Wszystkim zawodnikom oraz nauczycielom dziękujemy za rywalizację, życzmy
także kolejnych sukcesów. Cieszy nas, że
z roku na rok coraz więcej osób angażuje
się w sportowe wydarzenia – powiedział
Grzegorz Muskała, prezes Bełchatowskiego Szkolnego Związku Sportowego.
ADA Medale i puchary odebrali najlepsi zawodnicy w plebiscycie BSZS
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23. Bełchatowska Piętnastka za nami. Linię mety przekroczyło ponad 800 sportowców z różnych zakątków Polski. Były ogromne emocje, pamiątkowe medale, a dla najlepszych w kilkunastu kategoriach puchary i nagrody
finansowe, których pula wyniosła 9,2 tys. złotych

24 listopada wystartowała kolejna Bełchatowska Piętnastka. To jedna z najstarszych
biegowych imprez w regionie. Po raz trzeci
zamyka Bełchatowską Triadę, a także cykl
o puchar marszałka województwa łódzkiego. Odbył się również 5-kilometrowy bieg
rekreacyjny.
- Cieszę się, że nasze miasto po raz kolejny odwiedzili biegacze nie tylko z całego
kraju, ale również z miast partnerskich. To
dla nas ważne, że bełchatowski bieg cieszy
się tak dobrą renomą. Mam nadzieję, że
będziecie państwo do nas wracać w kolejnych latach – powiedział wiceprezydent
Dariusz Matyśkiewicz.
Biegacze rywalizowali w kilku kategoriach. Dystans 15 km wymagał od sportowców nie tylko dobrego przygotowania,
ale również samozaparcia. Wielu z nich
osiągnęło swoje życiówki. W sumie bieg
ukończyły 824 osoby.
Zwycięzcą został Paweł Ochal, który
metę przekroczył po 48 minutach i 36 sekundach. Wśród pań najszybciej, bo z czasem 52 minuty i 48 sekund, na metę dotarła Aleksandra Lisowska. Z kolei w biegu na
5 km w kategorii OPEN wygrali Marcin Kęsy
i Arleta Matysiak. W kategorii najlepszy
bełchatowianin na podium stanął Tomasz
Owczarek, dla którego to już dziewiąte

fot. MCS

Pobiegli w Bełchatowskiej Piętnastce

W tegorocznej edycji Bełchatowskiej Piętnastki padło wiele życiówek
z rzędu zwycięstwo w tej kategorii. Wśród
bełchatowianek najszybsza okazała się natomiast Sylwia Hałaczkiewicz.
Na szyjach tych, którzy ukończyli bieg,
zawisły pamiątkowe medale, a dla najlepszych były puchary i nagrody pieniężne.
W tym roku ich pula wyniosła dokładnie

9,2 tys. złotych.
Piętnastka jest ostatnim etapem Bełchatowskiej Triady, którą ostatecznie zaliczyło 78 osób. W klasyfikacji końcowej
najlepiej wypadli: Sylwia Hałaczkiewicz,
Paulina Kołatek, Monika Drążek oraz Piotr
Kułak, Mateusz Krajda i Michał Drążek.
KZB

Bełchatów gospodarzem MŚ w Nordic Walking
To już pewne, Bełchatów stanie się areną
międzynarodowych sportowych zmagań,
tym razem w nordic waliking. Przez dwa
dni, 20-21 czerwca 2020 r., w chodzie
z kijkami rywalizować u nas będą najlepsi
sportowcy z co najmniej czternastu krajów
świata.
- Mistrzostwa świata to nie tylko wyróżnienie i promocja naszego miasta, ale
też ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Jest to wydarzenie ważne dla całego regionu, dlatego nie wyobrażamy sobie,
żeby miasto nie partycypowało w jego
organizacji. Jako współorganizatorzy dołożymy wszelkich starań, by przygotować się
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Władze miasta i powiatu podpisały list intencyjny

do tego wydarzenia jak najlepiej – mówi
wiceprezydent miasta Łukasz Politański.
Zawody odbywać się będą na stadionie
PCS-u w Bełchatowie oraz w lasach obok
ośrodka. Wystartować tak naprawdę będzie mógł każdy, zarówno profesjonaliści,
jak i amatorzy. Do wyboru będą oni mieli
trzy dystanse: 5, 10 i 21 kilometrów, a do
tego kilka kategorii wiekowych, indywidualnych i rodzinnych. Współorganizatorami
II MŚ w Nordic Walking są miasto, powiat,
World Original Nordic Walking Federation
i Nordic Walking Polska. W tej sprawie
podpisano już list intencyjny.
KZB

www.

WCZORAJ I DZIŚ

Warto Wiedzieć Więcej

„Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze
całego kraju” – te słowa Wojciecha Jaruzelskiego wypowiedziane 13 grudnia 38 lat temu były zapowiedzią wielu
trudnych miesięcy. Bieda i terror to synonimy tego, co działo się w Polsce w latach 1981-1983. Jak ten czas
wspominają bełchatowianie?

O protestach, sabotażu i stanie
wojennym w Bełchatowie

fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Do najbardziej widocznych przejawów oporu społecznego przed 13 grudnia 1981 r.
należały strajki i demonstracje uliczne.
W Bełchatowie podobnie jak w innych
miastach dało się w tym czasie zauważyć
wyraźny wzrost aktywności antykomunistycznej. Szczególnie widoczne to było
w połowie lata. – Bardzo dobrze pamiętam jedno z zebrań zwołane przez Komisję
Zakładową. Omawialiśmy szczegóły protestu, który zaplanowano na 29 lipca. Tej
daty nie zapomnę. Mój syn właśnie tego
dnia kończył cztery lata. Ponieważ to były
wakacje, to moje dzieci, syn i starsza córka, większość czasu spędzały na pobliskiej
wsi, u mojej mamusi. Myślałam, że po pracy wsiądziemy z mężem na pożyczoną od
kolegi motorynkę i do nich pojedziemy, ale
nie pojechaliśmy – mówi pani Teresa, która Sztandar NSZZ „Solidarność” BZPB poświęcony został w farze 6 grudnia 1981 r.
przez lata pracowała w BZPB.
Wspomniana demonstracja odbyła darności”. Wynieśli go do kościoła przy ul. A w ostatnim okresie kolejny raz zawisły
się zgodnie z planem. 29 lipca o godz. 16 Kościuszki.
transparenty na liniach wysokiego napięcia.
z Placu Wolności wyruszyła kolumna oplaNa znak protestu wielu opozycjonistów O treści dość humorystycznej: Solidarność
katowanych samochodów. Słychać było nosiło znaczki „Solidarności” i oporniki. pozdrawia SSB (…) Gratulujemy prosimy
nie tylko warkot silników, ale też syreny Pan Wiesław wspomina też o spacerach o więcej”. Notatkę tę podpisał kierownik
i klaksony. Bełchatowianie przeszli ulicami: po mieście, gdy w TV nadawano „Dziennik Konfederacji Polski Niepodległej.
Kwiatową, 1 Maja, Kościuszki. Zatrzymali Telewizyjny”: – Jak dobrze pamiętam, to
Lokalne środowiska oporu zajmowały
się pod Urzędem Miasta, gdzie wręczyli była jakaś większa akcja, bo nie tylko my się również wydawaniem i kolportażem
ówczesnym władzom żądania mieszkań- tak robiliśmy.
wydawnictw bezdebitowych. To właśnie
ców. Dotyczyły one przede wszystkim traBy na bieżąco ustalać plan działania, w naszym mieście odnotowano „najwiękgicznej sytuacji w sklepach, w których poza a także zbierać pieniądze dla rodzin intersze zagrożenie wrogą propagandą”. Jeden
octem nie było niczego.
nowanych kolegów, bełchatowscy opoz biuletynów nosił tytuł „Solidarność WoWbrew oczekiwaniom Polaków sy- zycjoniści najczęściej spotykali się w pryjenna”. Nakład każdego z siedmiu numetuacja w kraju wcale się nie poprawiała, watnych mieszkaniach, ale nie tylko. Żywe
wręcz przeciwnie… – To była niedziela. wciąż są wspomnienia o zebraniach w ka- rów wynosił od 100 do 200 egzemplarzy.
Szykowałam się do kościoła. Było bardzo plicy na ul. Świerczewskiego (dziś parafia Drukowanie gazetek odbywało się oczywcześnie. Nie włączałam radia, bo nie św. Stanisława Biskupa i Męczennika) czy wiście w domach działaczy. Bełchatowscy
opozycjoniści wiele ryzykowali, ale nigdy
chciałam pobudzić męża i dzieci. Nagle do w salkach katechetycznych przy farze.
drzwi zapukała sąsiadka i to ona powieNie brakowało też akcji sabotażowych. swej działalności nie żałowali.
Każdego roku 13 grudnia bełchatodziała mi, że wprowadzili stan wojenny. „Na wielu murach Betowa z początkiem
Jej przerażenie udzieliło się i mnie – opo- roku pojawiło się wiele napisów popie- wianie biorą udział w obchodach rocznicy
wiada dalej pani Teresa. – Z tego okresu rających „S”. Olbrzymie napisy wskazu- wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
to pamiętam jeszcze, jak ludzie po cichu ją, że podziemie Betowa posiada dźwig Nie inaczej będzie w tym roku. Więcej na
opowiadali, że mimo przeszukań w biurach albo malując chodzą z drabinami, również www.belchatow.pl.
udało się ukryć zakładowy sztandar „Soli- na wielu osiedlach pojawiają się ulotki.
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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

