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Bełchatowscy górnicy świętowali Barbórkę. Była pobudka w wykonaniu górniczej orkiestry, przemarsz ulicami miasta oraz uroczysta
akademia, podczas której kilkadziesiąt osób odebrało odznaczenia i medale

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Orszak Trzech Króli

Kapliczki na wystawie

Koncert kolęd i pastorałek

6 stycznia bełchatowskimi ulicami, po raz
ósmy już, przejdzie
Orszak Trzech Króli.
Wyruszy ok. godz.
12:30 z kościoła na
os. Dolnośląskim, a
zakończy się przy parafii farnej. Oprócz wspólnego kolędowania na
uczestników będzie także czekać kilka jasełkowych scen.

Do końca stycznia w
Muzeum Regionalnym można oglądać
wystawę „Kraina Kapliczkowo”. Tworzy ją
kilkadziesiąt rzeźb i
obrazów, które m.in.
przedstawiają tytułowe kapliczki, a także postacie Jezusa czy
Maryi. Autorem wszystkich prac jest pułkownik Bernard Zboiński.

12 stycznia w kościele na os. Binków
zaśpiewają laureaci
XIX
Regionalnego
Festiwalu Kolęd i
Pastorałek. Koncert
będzie okazją, aby
posłuchać świątecznych utworów zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym wykonaniu dzieci oraz młodzieży. Początek o
godz. 17.00.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
grudzień to dla większości z nas wyjątkowy czas. Za chwilę Boże Narodzenie
– będziemy widywać się z bliskimi, rozmawiać, obdarowywać i wspólnie spędzać te
świąteczne chwile. Zanim jednak usiądziemy do rodzinnych wieczerzy, spotkajmy się na
Miejskiej Wigilii. Będzie okazja, aby porozmawiać, podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia. Zapraszam wszystkich bełchatowian, zarówno całe rodziny, jak i osoby potrzebujące czy samotne, którym nie jest dane przeżywać świąt w gronie rodziny albo przyjaciół.
Jeszcze w grudniu obradować będą miejscy radni. Będzie to sesja bardzo ważna, bo
budżetowa. Określi ona przyszłoroczne priorytety i plany. Budżet na 2020 rok, do którego wpłynie znacznie mniej pieniędzy niż w latach poprzednich, wymusił wiele oszczędności. Mimo tego udało się
w nim zapisać nowe zadania, które będziemy realizować z myślą o mieszkańcach.
Na progu 2020 roku życzę Wam, Drodzy Mieszkańcy, spokoju, odpoczynku i pomyślności. Niech pod świąteczną
choinką znajdą się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie, a nadchodzący Nowy Rok wypełniony będzie sukcesami oraz spełnieniem wielu marzeń.

Miasto w bożonarodzeniowych dekoracjach
Świąteczny klimat zagościł w Bełchatowie
na dobre. Centrum miasta, główne ulice,
a także osiedla i ronda ozdabiają iluminacje.
Nie lada gratką dla mieszkańców są
duże sanie zaprzęgnięte w renifery. Każdy chętny może w nich usiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ozdoba stanęła
na placu Narutowicza, w pobliżu MCK-u.
– Mamy nadzieję, że ucieszy ona bełchatowian, szczególnie tych najmłodszych
– powiedział Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent miasta. – Staramy się, aby
każdego roku, uzupełniać i kupować
nowe dekoracje świąteczne. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że to ważny element budowania świątecznej atmosfery. Przypominają nam one o zbliżającym się Bożym Narodzeniu – tłumaczy
wiceprezydent Matyśkiewicz.
Tradycyjnie centrum ozdabia również ośmiometrowa choinka z blisko 800
świecącymi gwiazdkami oraz duża ledowa
fontanna, która jak zawsze zajęła miejsce tej prawdziwej. Na drzewach zawisły
m.in. spadające sople i tuby, a na tym przy
Miejskim Centrum Kultury setka ledowych
sznurów z zimnymi i ciepłymi światełkami.
Słupy wzdłuż pl. Narutowicza przyozdo-

Sanie zaprzęgnięte w renifery to nowość wśród tegorocznych iluminacji
bione są świerkowymi kulami z bombkami
i światełkami oraz okrągłymi girlandami.
Świąteczne iluminacje są też na budynkach
urzędu miasta przy ul. Kościuszki i ul. Czyżewskiego. Klimatycznie zrobiło się także
na głównych ulicach miasta. Wzdłuż Kościuszki, Mielczarskiego, Pileckiego, Lecha
i Marii Kaczyńskich na drzewach pojawiły
się ledowe węże, na latarniach – świerko-

we kule, girlandy, gwiazdy, podświetlane
dzwony, a przy przejściach dla pieszych
tzw. ozdoby pionowe. Na rondzie gen. Andersa stanął lubiany przez bełchatowian
anioł z trąbką, a na rondzie Solidarności
świerk ze światełkami. Bożonarodzeniowe
dekoracje cieszą też w okolicach wszystkich bełchatowskich kościołów.
ADA
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Według założeń projektu budżetu Bełchatowa, którym miejscy radni zajmą się podczas grudniowej sesji, dochody miasta w 2020 roku sięgną ponad 276 mln zł. Wydatki zaś – 287 mln zł, w tym na inwestycje – 26 mln zł

Budżet miasta - jakie plany na 2020 rok?
Zaproponowany
przeze
mnie projekt miejskiego
budżetu to kompromis
pomiędzy oczekiwaniami
a możliwościami. Łączy on
w sposób racjonalny potrzeby mieszkańców z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta.
Przyszłoroczny budżet, w porównaniu
z rokiem bieżącym, różni się przede
wszystkim zmniejszonymi wpływami
z podatku PIT. Dlatego szukamy rozwiązań, które zwiększą dochody miasta,
a także obniżą wydatki. Każdą złotówkę z miejskiego portfela trzeba oglądać
na kilka stron, a także ją rozmnażać –
wiadomo, to od dawna. Dlatego po raz
kolejny stawiać będziemy na projekty
i inwestycje, na jakie pozyskamy dofinansowanie.
Wszystko wskazuje na to, że budżet na
najbliższy rok, a także na lata kolejne będzie trudny. Do miejskiej kasy ma bowiem
wpływać znacznie mniej pieniędzy niż do
tej pory. Magistrat szacuje, że mogą być
one niższe o ponad 13 mln zł. Porównując je natomiast z obowiązującą wieloletnią prognozą finansową (założono
w niej m.in. wzrost dochodu PIT na podstawie historycznych trendów), w 2020 roku
będą mniejsze o blisko 18 mln zł. Spowodowane jest to m.in. zmianami
w zakresie wpływów z PIT (zwolnienie
z podatku dochodowego osób do 26. roku
życia), zmniejszeniem stawki w pierwszym
progu podatkowym z 18 proc. na 17 procent. Do tego zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o 150 proc. (kwota
wolna od podatku) i podniesienie kwoty
minimalnego wynagrodzenia.
- Przyszłoroczny budżet to budżet sporych oszczędności – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Przygotowując jego projekt, założyliśmy, że
w 2020 roku wydatki bieżące nie
mogą przekroczyć 90 proc. wydatków
z 2019 roku. Dotacje dla organizacji mają
być utrzymane na poziomie 70 proc.
w stosunku do tego roku. O 30 proc. postanowiliśmy zmniejszyć także fundusze m.in.
na promocję – dodaje prezydent Czechowska.
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O projekcie budżetu na 2020 roku radni mają rozmawiać podczas grudniowej sesji

Na co najwięcej wyda samorząd
w 2020 roku?
Podobnie jak w latach poprzednich i tym
razem miasto najwięcej przeznaczy na
wydatki związane z szeroko rozumianą
oświatą. Mowa o ponad 93 mln zł, czyli
o ok. 4 mln zł więcej niż w tym roku. Druga
w kolejce jest rodzina i pomoc społeczna.
Na zadania w tym zakresie magistrat zapisał ponad 92 mln zł, z czego 53 mln zł to
wydatki związane z programem 500 plus.
W 2020 roku miasto planuje także zabezpieczyć: ponad 15 mln zł na transport
i łączność (m.in. remont dróg i chodników,
zimowe utrzymanie ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania),
prawie 12 mln zł na gospodarkę mieszkaniową (m.in. remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych). W projekcie budżetu zapisano też 2,6 mln zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (m.in. utrzymanie Ochotniczych Straży
Pożarnych i Straży Miejskiej), ponad 28,5
mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska (m.in. na utrzymanie czystości w mieście, schroniska dla bezdomnych
zwierząt czy nasadzenia roślin). Na kulturę
i sport, czyli m.in. zadania podejmowane
przez placówki kultury i MCS, magistrat
chce przeznaczyć prawie 14 mln zł.

Jakie inwestycje w 2020 roku?
W prezydenckim projekcie budżetu wygospodarowane zostały także pieniądze
na miejskie inwestycje. W 2020 przede
wszystkim kontynuowane będą już rozpoczęte zadania. Mowa o budowie węzła
przesiadkowego, rewitalizacji śródmieścia,
termomodernizacji „Odry” - budynku komunalnego przy ul. Czaplinieckiej, oraz
adaptacji budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS-u. Miasto chce także uzbroić
tereny inwestycyjne, współfinansować
budowę skrzyżowania przy strefie B2 oraz
dokończyć projekt pod nazwą „Bełchatów
w zieleni”. W planach jest opracowanie kilku dokumentacji projektowych, m.in. na
budowę ulic w rejonie ul. Dębowej, dróg
dojazdowych do wschodniej obwodnicy
oraz inwestycje drogowe w os. Binków.
Część pieniędzy pochłoną zadania z Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa: „Zielone Grocholice”, przystosowanie lodowiska
miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach
w okresie letnim, „Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”. W planach jest także budowa placu zabaw na os.
Budowlanych oraz tężni solankowych.
ADA
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W Zarządzie Dróg Wojewódzkich trwają ostatnie uzgodnienia formalne związane z budową wschodniej obwodnicy. Miasto finalizuje kwestie gruntów i szykuje się do połączenia wybranych ulic z planowaną obwodnicą

Połączą ulicę Przemysłową z obwodnicą
Przygotowania do budowy wschodniej obwodnicy miasta idą zgodnie z harmonogramem. Roboty powinny więc rozpocząć się
w 2021 roku.
Przypomnijmy, że za kwestie techniczne i projektowe odpowiada Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Nie oznacza to jednak, że miasto nie bierze w tym udziału.
– Współpraca miasta z ZDW polega przede
wszystkim na tym, że regulujemy stany
prawne gruntów, które znajdują się na
terenie planowanej inwestycji. Naszą rolą
jest prowadzenie negocjacji z właścicielami ziem celem wypłaty odszkodowań lub
zamiany na inne grunty. Te kwestie są na
ukończeniu – mówi wiceprezydent miasta
Dariusz Matyśkiewicz.
To nie wszystko, co robi miasto w związku z nową inwestycją drogową. Zgodnie
z ustaleniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich magistrat przygotowuje się właśnie
do rozbudowy ul. Przemysłowej, która ma
bezpośrednio łączyć się z planowaną obwodnicą wschodnią.
Umowa na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem łącznika ul. Przemysłowej już została podpisana. Termin przygotowania
całego projektu mija w maju 2021 roku,
a jego koszt to przeszło 236,6 tys. złotych.
Z obwodnicą połączona zostanie też
m.in. ul. Goetla. W ramach rozwiązań projektowych zadanie to przejął jednak od

W przyszłości ulicą Przemysłową dojedziemy do obwodnicy
miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich i to on
będzie je w całości finansował.
Przygotowanie się do tak dużej inwestycji obejmuje również zabezpieczenie
środowiska naturalnego. Co ważne, do
magistratu wpłynęła już ostateczna decyzja środowiskowa Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
(GDOŚ). - Jest to bardzo ważny dokument,
który daje zielone światło do dalszych działań. Pokazuje on przy tym, że dołożyliśmy
wszelkich starań, by w jak największym stopniu ochronić przyrodę w tym rejonie – mówi

wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz.
Budowa ponad 8-kilometrowej obwodnicy zakończyć się ma w 2023 roku.
Dzięki tej inwestycji odciążone zostaną
m.in. ulice Wojska Polskiego i Czapliniecka,
którymi w dużej mierze odbywa się teraz
ruch samochodowy z Łodzi w kierunku
Kamieńska. Płynniej i spokojniej będzie się
też jeździć między osiedlami Binków, Politanice, Olsztyńskie i Grocholice. Na koniec
połączona ona zostanie z otwartą 2016
roku obwodnicą północną, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto,
a tym samym zdecydowanie poprawi sytuację na drogach w centrum miasta.
KZB

Nowe drogi na Binkowie już gotowe
Od pierwszej połowy grudnia mieszkańcy
osiedla Binków mogą już swobodnie poruszać się po sześciu nowych ulicach. Mowa
to o: Topazowej, Agatowej, Granitowej,
Perłowej, Krzemowej oraz Solnej. Prace,
które prowadzone były od 2018 roku, zakończyły się zgodnie z harmonogramem.
Zakres robót był szeroki. Obejmował
kolejno: ustawienie słupów oświetleniowych z nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami typu LED, budowę odejść
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, montaż

Kolejne ulice na Binkowie oddane do użytku

wpustów ulicznych, w końcu prace typowo
drogowe.
Najpierw wykonane zostały podsypka
z piasku oraz cementowa wylewka stabilizująca grunt. Następnie na każdej ulicy
położono nawierzchnię z kostki, zamontowano także betonowe krawężniki. Co ważne, wszystkie prywatne posesje znajdujące
się w tej lokalizacji zyskały również nowe
dojazdy.
Za wszystko miasto zapłaciło ponad
3,7 mln złotych.
KZB
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Rada Miejska przyjęła nowe stawki za odbiór śmieci. Wymusiła to znowelizowana ustawa, która m.in. narzuca
obowiązek segregacji i większe koszty związane z odbiorem odpadów

Od stycznia nowe stawki za odbiór śmieci
W Bełchatowie, podobnie jak w wielu innych miastach, w 2020 roku zmienią się
opłaty za odbiór śmieci. Od 1 stycznia
bełchatowianie będą płacić miesięcznie
19 zł od osoby. To więcej niż do tej pory,
a powodów podwyżki jest kilka. Miasto
Bełchatów dopłacało do systemu, dzięki temu mieszkańcy płacili mniej. Jednak
znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zabrania samorządom dokładać z miejskich pieniędzy
do wywozu odpadów. – Koszty, jakie miasto będzie ponosić z tytułu odbioru śmieci,
muszą się bilansować z opłatami wnoszonymi przez firmy, instytucje i mieszkańców.
Dlatego samorządy zmuszone są podnieść
opłaty – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Ponadto sporo wzrosły koszty samego gospodarowania odpadami. Przełożyło się to na podwyżkę stawek, które za
wywóz odpadów proponują zajmujące
się tym firmy. Magistrat przetarg ogłaszał
trzykrotnie. W pierwszym najwyższa proponowana oferta opiewała na 44 mln zł, Nowe przepisy nakładają też obowiązkową segregację śmieci
najniższa na 38,5 mln zł. W ostatnim przetargu stawka spadła do 12,8 mln zł. Udało na unijne dyrektywy dotyczące choćby będzie to robić niewłaściwie, może mu zosię więc zaoszczędzić ponad 1,8 mln zł. – ochrony środowiska. Stąd też m.in. jed- stać naliczona tzw. opłata podwyższona,
Gdybyśmy przyjęli pierwszą ofertę, miesz- noznacznie wprowadza ona obowiązek która może być nawet 4-krotnie wyższa
kańcy musieliby płacić miesięcznie 22 zł od selektywnej zbiórki wszystkich odpadów. niż ta za odpady segregowane. Czy odpady
osoby. Ostatecznie udało się tę stawkę obniżyć Co to oznacza w praktyce? Każdy miesz- faktycznie są odpowiednio segregowane,
o 3 zł, czyli zejść do 19 zł – mówi wiceprezydent kaniec ma swoje śmieci segregować. Jeśli będzie sprawdzać firma zajmująca się ich
właściciel nieruchomości (i zamieszkałej, odbieraniem.
Dariusz Matyśkiewicz.
Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią i niezamieszkałej) nie będzie tego robił albo
ADA

Wykup mieszkanie komunalne ze sporą ulgą
Mieszkańcy, którzy zdecydują się do końca i Marii Kaczyńskich oraz Czyżewskiego 1250 mieszkań komunalnych. Są to głównie
2020 roku wykupić mieszkanie komunalne, – mówi Elżbieta Rawicka-Radwańska, dy- lokale przejęte m.in. po elektrowni, kopalmogą skorzystać ze sporej bonifikaty. - 75 rektor Wydziału Geodezji i Architektury w ni, zakładzie energetycznym, czyli te, które
proc. upustu naliczane jest przy sprzedaży Urzędzie Miasta Bełchatowa.
z mieszkań zakładowych stały się właśnie
mieszkań na os. Binków. Z 80 proc. mogą
Co to oznacza w praktyce? – Przykła- komunalnymi. Stąd takie bonifikaty przy
skorzystać najemcy lokali na os. Dolno- dowo, korzystając z 85 proc. bonifikaty za ich sprzedaży.
śląskim, Przytorze, Okrzei oraz przy ul. mieszkanie, które na wolnym rynku warWprowadzenie czasowego upustu nie
Czaplinieckiej, Kwiatowej i Pabianickiej. te jest 250 tys. zł, trzeba będzie zapłacić jest przypadkowe. Ma to zachęcić i przyNajwiększa – 85-procentowa zniżka doty- 37,5 tys. zł. Oszczędzamy wtedy ponad spieszyć decyzję najemców o wykupie
czy mieszkań na os. 1000-lecia, Wolności, 212 tys. zł – tłumaczy dyrektor Rawicka- mieszkań. Dzięki temu zwiększą się docho1 Maja, Żołnierzy POW, Budowalnych oraz -Radwańska.
dy miasta, co pozwoli zrealizować zapisane
przy ul. Fabrycznej, Sienkiewicza, Lecha
W swoim zasobie miasto ma jeszcze na 2020 rok przedsięwzięcia.
ADA
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Miasto od lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. W sumie
na realizację dziewięciu zadań publicznych magistrat przeznaczył ponad 837 tys. złotych. Termin składania ofert
mija 30 grudnia

Samorządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych
Jak co roku prezydent miasta Mariola Czechowska ogłosiła konkursy, mające wyłonić najlepsze projekty na realizację konkretnych zadań publicznych. Dzięki temu
organizacje pozarządowe będą mogły
podjąć się wielu inicjatyw służących lokalnej społeczności.
Najwyższe dotacje przeznaczone zostaną na te z zakresu pomocy społecznej
i działania wspierające osoby uzależnione.
Prowadzenie miejskiej jadłodajni, placówki
wsparcia dziennego i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych oraz ich rodzin, terapia i socjoterapia dla młodzieży czy specjalistyczne poradnictwo – m.in. na te cele
organizacje pozarządowe uzyskać mogą
łącznie ponad 760 tys. złotych.
Miasto czeka również na oferty związane z upowszechnianiem kultury, sztuki
i historii, a także ochroną dziedzictwa narodowego. Przewidziana jest też dotacja
na realizację zadania publicznego z zakresu
ochrony zdrowia. Na to wszystko magistrat
zarezerwował z kolei 75,5 tys. zł.
- Rolą samorządu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które wychodzą
naprzeciw potrzebom mieszkańców. Tak
duże wsparcie finansowe ze strony miasta
pozwala im nie tylko na realizację kon-

Czwartki lekkoatletyczne to jedno z zadań realizowanych w ramach konkursu ofert
kretnych zadań, ale wpływa też na rozwój
i budowanie doświadczenia – mówi Iwona
Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.
Wypełniony formularz ofertowy wraz
wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście do 30 grudnia, do godz. 12,
w Wydziale Spraw Społecznych UM (ul.
Kościuszki 1, III Pietro, pok. 410). Są one
do pobrania na stronie belchatow.pl, w zakładce ‘dla mieszkańca/organizacje pozarządowe’. Więcej informacji uzyskać moż-

na bezpośrednio w wydziale lub pod nr tel.
(44) 733 51 59, (44) 733 52 09. Oferenci
przed złożeniem propozycji mogą liczyć na
sprawdzenie jej przez urzędników, głównie
pod względem formalnym.
- Warto dodać, że nie są to jedyne konkursy na zadania publiczne, jakie mamy
w planach. W styczniu pojawi się harmonogram kolejnych. O szczegółach poinformujemy na miejskiej stronie – podkreśla na
koniec dyrektor Nowak.
KZB

Dla potrzebujących ciepła zupa w jadłodajni
W tygodniu ciepła zupa, a na niedziele
i święta paczki z suchym prowiantem czekają na osoby potrzebujące oraz bezdomne w miejskiej jadłodajni. Stołówka działa
przy ul. Kwiatowej 6 od godz. 13.00. Codziennie wydawanych jest około 75 posiłków. Do woli można się także częstować
chlebem.
- Zdarza się, że zupa zjedzona w jadłodajni to dla niektórych osób jedyny ciepły
posiłek w ciągu dnia, a niekiedy po prostu
jedyny. Dlatego dbamy, aby zupa była ciepła, pożywna i treściwa – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa. Zdarza się, że w okresie zimowym szczególnie,
kiedy są silne mrozy potrzebujących jest
więcej. – Staramy się, aby nikt nie odszedł

Codziennie wydawanych jest blisko 100 porcji

z pustą ręką. Jeśli jest potrzeba zwiększamy liczbę posiłków. Z kolei, kiedy chętnych jest mniej, ci co przyszli mogą liczyć
na dodatkowe porcje – tłumaczy Grzegorz
Stępiński, prezes Fundacji Społecznej „Solidarni”, która przy wsparciu miasta prowadzi jadłodajnię przy Kwiatowej. To jedno
z zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert.
Stołówka działa od pięciu lat, zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym. Przez
ten czas potrzebujący otrzymali blisko 50
tys. porcji zup i prawie 8 tys. paczek z suchym prowiantem. Tylko w tym roku, na
okres październik – grudzień, miasto przeznaczyło na to zadnie 46,5 tys. zł.
ADA
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WYDARZENIA
Będzie można podzielić się opłatkiem, wspólnie kolędować i spróbować świątecznych potraw. 23 grudnia, po raz
piąty już, odbędzie się Miejska Wigilia. Przyjść może każdy, miejsc z pewnością nie zabraknie

Spotkajmy się na Miejskiej Wigilii
Mieszkańcy po raz kolejny mają okazję, aby
spotkać się przy wspólnym, świątecznym
stole. – Zapraszamy wszystkich, zarówno
całe rodziny, jak i osoby samotne czy potrzebujące – mówi prezydent Bełchatowa
Mariola Czechowska, która Miejską Wigilię organizuje wspólnie z ks. dziekanem
Zbigniewem Zgodą i druhami Ochotniczej
Straży Pożarnej. – Świąteczne spotkania
to już w Bełchatowie tradycja. Wspólną
wigilię przygotowujemy po raz piąty. Dla
wielu osób to niepowtarzalna okazja, aby
na chwilę się zatrzymać, spotkać z drugim
człowiekiem, porozmawiać – tłumaczy
prezydent Czechowska.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek,
23 grudnia, w Miejskim Centrum Kultury.
Rozpocznie się o godz. 17.00, jak zawsze
życzeniami i dzieleniem się opłatkiem.
Każdego roku ze wspólnej wieczerzy,
a także świątecznego śniadania organizowanego przy okazji Wielkanocy, korzysta
kilkaset osób. Organizatorzy mają nadzieję,
że podobnie będzie i tym razem. Przygotowanych jest 250 miejsc.
Stoły ustawione będą w sali koncertowej. Znajdzie się na nich wiele świątecznych potraw. – Będą barszcz czerwony
z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami,
ryby oraz kapusta z grochem. Każdy będzie mógł się także napić ciepłej herbaty
i tradycyjnego kompotu z suszu – mówi
Krzysztof Franczyk, naczelnik Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bełchatowie. – Jeśli

Podczas Miejskiej Wigilii będzie czas na wspólne rozmowy i życzenia
świąteczne potrawy zostaną, każdy, kto
będzie miał ochotę, będzie je mógł zabrać
ze sobą do domu – dodaje Franczyk.
Bożonarodzeniową atmosferę dopełnią kolędy i pastorałki. Będzie ich można

nie tylko posłuchać, ale również wspólnie
śpiewać z zespołem Promienie Bełchatowa, który wystąpi podczas spotkania.
ADA

Przewietrz szafę, podziel się zimowymi ubraniami i kocami
Masz niepotrzebne ubrania? Ciepłe kurtki,
swetry, szaliki czy koce? Podziel się nimi
z potrzebującymi. Rzeczy można zostawiać na wieszakach, które rozstawili PEC
i MOPS w ramach akcji „Podziel się ciepłem”. Jej idea jest prosta – każdy, kto ma
zbędne ubrania, może je zostawić w wyznaczonych miejscach, czyli w tak zwanych
punktach wymiany ciepła. Z kolei osoby,
które potrzebują ciepłych rzeczy, bez skrępowania mogą je sobie stamtąd zabrać.
Ubraniami wymienimy się w: miejskiej ja-
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dłodajni (ul. Kwiatowa 6) oraz siedzibach
MOPS-u (ul. Dąbrowskiego 2), PEC-u (ul.
Wojska Polskiego 132), PGM-u – punkcie
Rejonowej Obsługi Mieszkańców nr 5 (ul.
Czapliniecka 68).
Zbiórkę koców, kołder, ręczników
i poduszek prowadzi także bełchatowskie
schronisko dla osób bezdomnych przy ul.
Czaplinieckiej. Przydadzą się też środki
czystości, m.in. mydło, szampon do włosów czy papier toaletowy. Skorzystają
z nich potrzebujący oraz osoby korzystają-

ce ze schroniska i noclegowni – zimą wzrasta bowiem zainteresowaniem tymi placówkami. Nie wszyscy chcą jednak z nich
korzystać. Dlatego, kiedy temperatury są
niskie, strażnicy miejscy szczególnie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać
osoby bezdomne. Wielokrotnie sprawdzane są m.in. pustostany, ogródki działkowe
czy piwnice. Straż Miejska uczula jednak,
aby informować ich, jeśli zauważymy, że
jakaś osoba potrzebuje pomocy.
ADA

www.

LUDZIE

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchatowianie Paweł Bauer i Anna Serafińska wystąpili w kultowym programie TVP 2 „Szansa na sukces”. Paweł
wyśpiewał sobie zwycięstwo, Ania – wyróżnienie. Jak sami mówią, droga na tę scenę była długa i kręta, ale było
warto

Zawojowali scenę „Szansy na sukces”
Paweł Bauer i Anna Serafińska od kilku lat bienia – zdradza nam Paweł.
gramie. Za dwa dni taki sam telefon otrzyTego samego zdania jest Ania, która mał Paweł. I stało się, zaśpiewaliśmy przed
podbijają serca lokalnej publiczności, m.in.
podczas miejskich imprez kulturalnych. z kolei dwa odcinki później wystąpiła z pio- całą Polską – mówi Ania.
Schola Cantorum Gospel Choir, Z Potrzeby senką „Pocałuj noc” zespołu Varius Manx.
- Wystąpiliśmy, w stu procentach bęSerc, a także rock-bluesowy Hazard – to Jej charyzma w głosie, rockowy pazur dąc sobą. Pokazaliśmy to, co w nas drzezespoły, w których zaczynali. Od pewnego i delikatność jednocześnie tak urzekły jury mie. Mamy nadzieję, że bełchatowianie
czasu skupiają się na karierze solowej, co z Kasią Stankiewicz na czele, że przyznabyli dumni z naszej reprezentacji – dodaje
nie znaczy, że unikają wspólnych wystę- ło ono Ani wyróżnienie. – Cieszę się, że
Paweł. Oboje podkreślają też, jak ważne
pów. Razem też postanowili wziąć udział wystąpiłam w programie, dla mnie to naw „Szansie na sukces”. Dziś już wiedzą, że prawdę duży sukces i nagroda za pracę, jest dla nich miejsce, w którym się urodzili,
wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do wychowali i grali pierwsze koncerty. – Mój
to była dobra decyzja.
Paweł zaproszony został do odcinka celu – mówi Ania. – To jest potwierdzenie, starszy brat, który od lat podróżuje po
z Zenkiem Martyniukiem. – Tego nie da się że wszystko, co do tej pory robiliśmy, każdy świecie, powiedział mi kiedyś, żebym zaani zapomnieć, ani dokładnie oddać słowa- koncert, każda próba mają sens, tzw. war- ufał swojemu talentowi i nigdy nie wyjeżmi – mówi Paweł, który zaśpiewał piosen- tość dodaną – dopowiada wokalistka.
dżał z Bełchatowa. Dziś za te słowa bardzo
Trzeba przyznać, że zanim znaleźli się mu dziękuję – podsumowuje Paweł.
kę „Przez twe oczy zielone”. Jego wykonanie, luz na scenie i kontakt z publicznością w „szczęśliwej siódemce”, musieli wykazać
Na pytanie o plany na przyszłość odsprawiły, że nie miał sobie równych. Teraz, się nie tylko talentem, ale też cierpliwością. powiadają zgodnie: - Tę wspólną przygodę
zgodnie z formułą programu, 22 grudnia Na prekastingi do Katowic pojechali w li- z programem odczytujemy jako znak, że
czeka go występ w finale i walka o nagro- stopadzie 2018 r. Ona wykonała piosenkę czas ruszyć z czymś swoim, z naszym
dę Anny Jantar, która jest przepustką do Manamu „Ta noc do innych jest niepodobwspólnym projektem.
opolskiego koncertu Debiuty 2020. – To na”, on – utwór zespołu Pectus „Jeden moDodajmy na koniec, że Ania i Paweł
naprawdę jest konkurs. Wychodzisz na ment”. Zaśpiewali, wrócili do domu i czekato
nie
jedyni bełchatowianie w „Szansie
scenę, losują ci piosenkę, a ty musisz dać li. I gdy już po blisko roku prawie pogodzili
na
sukces”.
W ścisłym gronie uczestników
z siebie wszystko. To jest twoje pięć minut, się z tym, że nie dane im będzie zaśpiewać
był
także
Nestor
Pałczyński, który śpiewał
które musisz wykorzystać maksymalnie. Tu w „Szansie na sukces”, o której oboje tak
nie ma powtórek, dlatego tak ważne, by od marzyli, telefony się rozdzwoniły. - Poin- piosenkę z repertuaru Alicji Majewskiej
początku do końca być sobą i z pełnym za- formowali krótko, że zakwalifikowałam się „Wszystko może się stać”.
angażowaniem zrobić to, co się ma do zro- i zapytali, czy potwierdzam udział w proKZB
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MIEJSKA MIGAWKA

Doroczny Jarmark Świąteczny przyciągnął do centrum tłumy mieszkańców. Na stoiskach królował bożonarodzeniowy
i wspólna iluminacja choinki

Świąteczne zakupy w bajkowej atmosferze
W centrum zapachniało Świętami Bożego
Narodzenia. A to za sprawą corocznego
Jarmarku Świątecznego. Przez dwa dni
– 14 i 15 grudnia, bełchatowianie mieli
okazję, aby kupić wiele regionalnych przysmaków, m.in. węgierskie kołacze, turecką
chałwę czy wyroby prosto z Litwy. Nie
brakowało też rękodzieła, ozdób świątecznych, stroików czy pocztówek. Tradycyjnie
swoje wydawnictwa promowało Muzeum
Regionalne, a także inne placówki i stowarzyszenia.
– Jarmark odwiedzam od lat. To dla
mnie okazja, aby znaleźć oryginalne prezenty, ale też kupić regionalne przysmaki,
których na co dzień nie ma w sklepach
– powiedziała pani Teresa. – To taki przedsmak Bożego Narodzenia. Można nie tylko zrobić zakupy, ale też pospacerować
przy dźwiękach kolęd, poczuć magię świąt
– mówi pani Agnieszka.
Oprócz stoisk wystawienniczych czekało także kilka dodatkowych atrakcji.
W sobotę wspólnie zaświeciliśmy miejską,
ośmiometrową choinkę. Podczas Jarmarku
Świątecznego można było spotkać także samego św. Mikołaja, który rozdawał
słodkie niespodzianki. Każdy, kto miał
ochotę, mógł także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dekorowania bombek
i tworzenia świątecznych kartek.
W trakcie jarmarku w MCK PGE Gigantach Mocy można było również posłuchać
świątecznych utworów w wykonaniu dzieci
i młodzieży – uczestników przesłuchań do
Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
ADA

Jarmark Świąteczny to w Bechatowie już tradycja. Każdego roku przyciąga on tłumy, podobnie by

Święty Mikołaj rozdawał słodkie upominki

Na Jarmarku Świątecznym czas spędzały całe rodziny
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y asortyment. Była też wizyta św. Mikołaja

Na scenie Gigantów Mocy dzieci i modzież śpiewali kolędy oraz pastorałki

yło i tym razem

Na stoiskach znalazy się bożonarodzeniowe ozdoby, stroiki i regionalne smakołyki

hętnych czekały warsztaty świąteczne

Wzdłuż deptaka rozstawiono kilkadziesiąt domków wystawienniczych
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Chcesz sprawdzić, za ile minut nadjedzie twój autobus? Nic trudnego, wystarczy, że ściągniesz mobilną aplikację
„Kiedy przyjedzie”. Wskaże ona czas i podpowie najszybszą i najkrótszą drogę, jaką musisz pokonać, by dotrzeć
do celu. A to jeszcze nie wszystkie zalety tego darmowego programu

Sprawdź, „Kiedy przyjedzie” emzetka
Pasażerowie bełchatowskiego MZK mogą
korzystać z innowacyjnej aplikacji mobilnej
„Kiedy przyjedzie”. Dzięki niej m.in. dowiedzą się, ile czasu minie zanim autobus, na
który czekają, dotrze na przystanek. Informacje te aktualizują się co 15 sekund.
Opcji korzystania z aplikacji jest wiele,
są różne moduły i zakładki. Wybierając np.
konkretny przystanek, podejrzymy, które
linie i w jakim czasie na nim się zatrzymują. Ponadto znajdziemy tu aktualny rozkład
jazdy, także ten przystankowy, dowiemy
się również, czy pojedziemy autobusem
elektrycznym, czy tradycyjnym.
Pasażerowie mogą dokładnie zaplanować też podróż po mieście. Aplikacja
wyposażona jest bowiem w mapę Bełchatowa z zaznaczonymi przystankami
i obiektami publicznymi. Dzięki sygnałowi GPS można określić swoje położenie
i znaleźć najbliższy przystanek oraz dowiedzieć się, którą linią najszybciej dojedzie
się do celu. – Wystarczy wybrać zakładkę
„Połączenia” i wpisać odpowiednie dane.
Natychmiast pojawi się informacja o przystanku, liniach autobusowych i czasie potrzebnym do pokonania trasy. Podróżujący
dowie się też, ile minut zajmie mu dojście
do wskazanego przystanku – mówi Jakub
Berłowski, zastępca dyrektora Wydziału
Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie. – Aktywna nawigacja to doskonałe

Aplikacja „Kiedy przyjedzie” ułatwia podróżowanie emzetkami
rozwiązanie również dla osób odwiedzają- iOS) aplikację z internetowego sklepu Gocych Bełchatów. Nie muszą one się mar- ogle Play lub App Store. Działa ona także
twić, że nie znają miasta – dodaje Berłowski. w komputerze. Oczywiście, nic to nie koszRównie ważne jest to, że pasażerowie mają tuje – aplikacja jest bezpłatna.
„Kiedy przyjedzie" to jeden z elementeż dostęp do aktualnych komunikatów.
Dyspozytor MZK, obserwując całą sieć li- tów projektu „Zakup taboru niskoemisyjnii, widzi, czy autobus jedzie zgodnie z har- nego wraz z przebudową niezbędnej inmonogramem, czy nie. Dzięki temu może frastruktury do obsługi pasażerów w Bełon na bieżąco informować o utrudnieniach, chatowie”. Za aplikację magistrat zapłacił
znacznych opóźnieniach czy zmianie trasy. 153 tys. zł, z czego 85 tys. zł to dofinanProsty dostęp i łatwe korzystanie, sowanie z Regionalnego Programu Operaprzejrzyste menu to kolejne zalety apli- cyjnego Województwa Łódzkiego na lata
kacji. Wystarczy pobrać na swój smart- 2014-2020.
MZK/KZB
fon lub tablet (w systemach Android oraz

W nowym bloku BTBS-u trwają prace wykończeniowe
Na finiszu jest budowa trzeciego bloku Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. Wykonywane są ostatnie roboty
związane z elewacją, porządkowany jest też teren wokół budynku. Wewnątrz bloku
trwają prace wykończeniowe, m.in. instalowana jest winda. – Roboty idą wielotorowo.
Na klatce schodowej zamontowane zostały barierki ochronne, a ściany
przygotowane są do malowania – mówi Zbigniew Kuchciak, prezes BTBS-u.
– W mieszkaniach położone są już płytki na ścianach w kuchni i łazience, teraz układana jest terakota. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się montaż drzwi wewnętrznych, a także armatury łazienkowej i kuchennej – tłumaczy prezes spółki.
W bloku powstało dokładnie 39 mieszkań, każde z nich będzie gotowe do zamieszkania. Metraż lokali waha się od 30 do 67 m kw. Budynek wyposażony
jest w windę i piwnicę, na każdym piętrze jest także wózkowania. Jego budowa kosztować będzie ponad 7 mln zł, z czego 1,6 mln zł dołożyło miasto.
ADA
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Bełchatowskie schronisko wstrzymuje adopcje zwierzaków. Wszystko po to, aby nie stały się one nieprzemyślanymi gwiazdkowymi prezentami, które wrócą do schroniskowych boksów. Przerwa potrwa od 16 do 26 grudnia

Wstrzymane adopcje zwierzaków
fot. bełchatowskie schronisko

To już kolejna taka akcja bełchatowskiego schroniska. Jego pracownicy nie chcą,
by czworonogi stały się prezentami, które po kilku dniach okażą się tylko kłopotem. – Chcemy uniknąć sytuacji, w której
pod wpływem przedświątecznego impulsu,
ktoś decyduje się obdarować bliską osobę
prezentem w postaci psa czy kota. Potem
euforia mija i okazuje się, że taka adopcja
czy zakup, to jednak nie był trafiony pomysł – mówi Mariusz Półbrat, kierownik
bełchatowskiego schroniska dla bezdom- To już kolejna, czwarta taka akcja bełchatowskiego schroniska
nych zwierząt.
Historia pokazała, że później takie nie- ska spotkała się z pozytywnym przyjęciem A opieka nad nim oznacza nie tylko przychciane prezenty zwracane są do schro- i zrozumieniem ze strony mieszkańców. jemności, ale także obowiązki – dodaje
niska. Co gorsze zdarzają się sytuacje, że Jego pracownicy mają nadzieję, że podob- kierownik bełchatowskiego schroniska.
Wstrzymanie adopcji nie oznacza, że
spotyka je jeszcze gorszy los – zostają po- nie będzie i tym razem. - Jeśli ktoś zamierzucone na ulicy lub przywiązane do drze- rza odpowiedzialnie adoptować naszego schronisko w tym czasie będzie zamknięwa. – Po raz kolejny mówimy takim prakty- podopiecznego, okres zakazu nie powinien te. Będzie ono pracować normalnie, a prakom stop. Stąd nasza decyzja o wstrzyma- być dla niego przeszkodą. Pamiętajmy, że cownicy będą wykonywać swoje codzienniu w okresie świątecznym adopcji. Tak jest pies czy kot to nie zabawka. Zwierzę przy- ne obowiązki, m.in. dbać o zwierzaki czy
wiązuje się do swojego opiekuna, nawet przyjmować zgłoszenia.
już od 2016 roku – tłumaczy Półbrat.
ADA
W poprzednich latach akcja schroni- jeśli w jego domu jest tylko przez kilka dni.

Modernizacja magistrali wodociągowej dobiegła końca
Zakończyła się trwająca rok modernizacja
magistrali wodociągowej DN 800 od Stacji
Uzdatniania Wody do ul. Sienkiewicza oraz
magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od hali odżelaziaczy do granic działki
Ujęcia Wody.
- Modernizacja magistrali wodociągowej
to jedna z ważnych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez naszą Spółkę.
Zapewni ona bezpieczeństwo zaopatrzenia
w wodę mieszkańców Bełchatowa. Zastosowana w renowacji technologia z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego, utwardzanego na miejscu promieniami UV, nie będzie wymagała modernizacji
przez następne dziesięciolecia –mówi Piotr
Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-KAN.”
Sp. z o. o. w Bełchatowie.
Łączna długość zmodernizowanej magistrali wynosi ponad 2 km i jest największą na świecie instalacją wykonaną na
wodociągu w tej technologii. W ramach zadania przeprowadzono również renowację
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4 komór wodociągowych zlokalizowanych
na magistrali.
Wykonawcą robót było Konsorcjum
firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. j.
i INSTBUD Sp. z o.o. z Nieznanowic oraz
PPHU AKWA z Zabrza, a wartość całej inwestycji wyniosła 9 379 000,00 zł netto.
Przedsięwzięcie zostało wykonane

w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap
II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014-2020.
WOD.-KAN.
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Miejskie liceum, które przed reformą oświaty było częścią Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
2, od września działa jako samodzielna placówka. 12 grudnia szkole nadano patrona i nowy sztandar

III LO z imieniem i nowym sztandarem
III Liceum Ogólnokształcąmu nadal patronować będzie Adam Mickiewicz. Z taką
propozycją wyszli uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice, a 28 listopada uchwałę w tej
sprawie podjęła Rada Miejska w Bełchatowie.
- Wybór Adama Mickiewicza na patrona naszej szkoły był oczywisty i najlepszy.
Młodzi ludzie potrzebują autorytetów
i przewodników. Chcemy, by nasi uczniowie otrzymali szczególne, duchowe przewodnictwo. Przyjęcie imienia Adama Mickiewicza to wielki zaszczyt, wyróżnienie,
ale też zobowiązanie - powiedziała Ewa
Mękarska, dyrektor szkoły.
Podczas uroczystości nadania imienia III LO otrzymało także nowy sztandar,
ufundowany przez miasto. Przekazał go
wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański. - Niegdyś, odnosząc się do sztandaru, używano francuskiego zwrotu ‘esprit
de corps’, czyli ‘duch oddziału’. Co to oznacza? Miłość, ojczyznę, wierność, zasady,
moralność – i to wszystko kryje się w tej
płachcie sztandaru, który dziś przyjmujecie. Życzę, abyście, podejmując ważne
decyzje w życiu, kierowali się właśnie tymi
wartościami – powiedział wiceprezydent
Politański.
Po przekazaniu i poświęceniu sztandaru uczniowie ślubowali otaczać go czcią

Uczniowie III LO, przyjmując nowy sztandar, złożyli uroczyste ślubowanie
i dbać o dobre imię szkoły, miasta i ojczyzny. Złożyli również kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły, a następnie zaprosili
na część artystyczną, poświęconą swojemu patronowi. Były wiersze poety, piosenki nawiązujące do jego twórczości, a także

krótka lekcja o romantyzmie.
Dotychczasowy sztandar, który towarzyszył całej społeczności szkolnej ponad
20 lat, przekazany zostanie do bełchatowskiego muzeum.
KZB

Młodzi żacy rozpoczęli rok akademicki
Uniwersytet Pierwszego Wieku zainaugurował rok akademicki 2019/2020. To już
jego piąta edycja. I tym razem dzieci miały do wyboru dwa kierunki: historię Polski
z archeologią i filologię polską z dziennikarstwem. Na listach znalazło się ponad
40 żaków w wieku 7-10 lat.
Oprócz wspólnej nauki przed studentami także wycieczki, różnorodne spotkania, warsztaty i wspólna zabawa. Wszystko
po to, aby w prosty sposób przekazać im
wiedzę. Wykłady oraz ćwiczenia tradycyjnie poprowadzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, filii w Piotrkowie Trybunalskim

Studenci z indeksami rozpoczynają semestr

oraz pracownicy miejskiej biblioteki i muzeum. Zajęcia odbywają się w obu miejskich placówkach.
Bełchatowski Uniwersytet Pierwszego Wieku działa od 2015 r., a utworzony
został z inicjatywy prezydent Marioli Czechowskiej i UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Nauka na nim trwa dwa lata.
Atrakcją dla najmłodszych jest włączenie elementów akademickiego życia – żacy
dostają legitymacje studenckie i indeksy,
biorą udział w uroczystej inauguracji roku
akademickiego, balu międzysemestralnym
i juwenaliach.
ADA
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KULTURA
Historia Grocholic, jednej z dzielnic Bełchatowa, opowiedziana na blisko 700 zdjęciach, wsparta komentarzami
i wspomnieniami mieszkańców - wszystko to znajduje się w najnowszej publikacji muzeum pt. „Bełchatów. Opowieść
o dwóch miastach, cz. III”. Książka już jest w sprzedaży

Album o Grocholicach już w sprzedaży
Jest już kolejna, długo wyczekiwana, część
albumowej historii Bełchatowa. Tym razem w całości poświęcona Grocholicom.
- Cieszę się, że książka, na którą tak wielu
mieszkańców czekało, jest już dostępna mówi prezydent miasta Mariola Czechowska.
„Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach cz. III. Grocholice wczoraj i dziś” to
blisko pięć lat pracy, 2,5 tys. zebranych
zdjęć, mnóstwo godzin spędzonych na
opisywaniu, dokumentowaniu fotografii
z dzielnicy starszej niż samo miasto. To także nieustanne docieranie do mieszkańców
pamiętających czasy odległe, do ludzi, którzy pomagali w odkrywaniu tajemnic przeszłości. To dzięki nim książka nie jest wyłącznie zestawieniem obrazów i suchych
faktów, lecz ekspresywnym przekazem
wspomnień, historii – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.
Album ukazał dzięki staraniom i za- Nowy album o Grocholicach można już kupić w bełchatowskim muzeum
angażowaniu prezydent miasta Marioli
Czechowskiej, a wydany został w serii
Wydawnictwa Muzealnego (4) jako trzecia część cyklu „Bełchatów – opowieść
o dwóch miastach”.
- Lektura niniejszej książki będzie jak
podróż do kraju lat dziecinnych, do miejsc,
z którymi wiążą się najważniejsze wspomnienia i najpiękniejsze emocje. Dla tych,
którzy w Grocholicach spędzili swoje
dzieciństwo i młodość, tu zdobywali wiedzę, dorastali, budowali swoją przyszłość W spotkaniu brali udział wiceprezydenci miasta Jeden z autorów opowiadał o pracy nad książką
w oparciu o plany i stawiane sobie wy- liczan. Wielu spośród nich zaangażowało na opracowaniu wielu fotografii, będązwania, może być to niezapomniana przy- się bowiem w zbieranie i opisywanie zdjęć. cych przecież kwintesencją publikacji.
goda. Dla ludzi młodych z kolei taka wyOstatecznie w książce zamieszczono Dla autorów ważne było również merycieczka do świata rodziców, dziadków czy blisko 700 fotografii z różnych okresów. toryczne opracowanie historii tej dzielnipradziadków stać się może inspiracją do Najstarsze pochodzą z początku XX wiecy Bełchatowa, która – jako samodzielne
budowania regionalnej tożsamości wyni- ku. Są też takie, które zrobiono na krótko
miasto – przez stulecia wiodła prym w rekającej z idei małych ojczyzn – powiedział przed oddaniem albumu do druku, a to po
gionie. Obok zdjęć w albumie zamieszczowiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz. to, by móc uchwycić zmiany, podobieńno różnego rodzaju dokumenty, wycinki
Przypomnijmy, że pomysł na publikację stwa, różnice między dawnym i współczez
prasy czy fragmenty kronik.
zrodził się w 2014 roku podczas wystawy snym Bełchatowem.
By dotrzeć do jak największej liczby
„Grocholice wczoraj i dziś” zorganizowanej
Jak podkreślają autorzy publikacji
czytelników,
miasto i muzeum wspólnie
w OSP Grocholice przez Marka Jasińskiego, - Ewa i Ireneusz Kępowie, Piotr Langkamer,
zorganizowały
dwa spotkania promocyjne,
Dariusza Matyśkiewicza, Ewę i Ireneusza Adam Chęciński, Cezary Bukowiec, Kinjedno
w
muzeum,
drugie w OSP Grocholice.
Kępów, Piotra Langkamera, Adama Chę- ga Zawodzińska-Bukowiec - prace trwały
cińskiego i Leszka Macugowskiego. Album, długo, ale dobre przygotowanie wymaga Album można już kupić w Muzeum Regiobędący pokłosiem tej wystawy, jest niejako skrupulatnej analizy, opartej nie tylko na nalnym.
odpowiedzią na prośby i sugestie grocho- ustaleniu faktów, ale przede wszystkim
KZB
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Bożonarodzeniowa atmosfera na dobre już zagościła w Miejskim Centrum Kultury. W dolnym foyer można oglądać
wystawę świątecznych kartek przygotowanych przez najmłodszych. W planach są także dwa koncerty z kolędami
i pastorałkami w roli głównej

Świąteczne koncerty i wystawy w MCK-u
„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa” tak
zatytułowana jest wystawa, którą do 30
grudnia można zwiedzać w dolnym foyer
Gigantów Mocy. Do obejrzenia jest kilkadziesiąt prac wykonanych różnorodnymi
technikami – począwszy od rysunku przez
wyklejanki po quilling. Ich autorami są najmłodsi uczniowie bełchatowskich podstawówek.
20 grudnia będzie z kolei okazja, aby
posłuchać oraz pośpiewać kolędy i pastorałki. Będzie to wyjątkowe kolędowanie. Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Pasjonata”, grupa dziecięca "Cantabile”
oraz członkowie grupy teatralnej BAT PKP
i BAT Scena Dorosłych przeniosą widzów
na… dworzec kolejowy, gdzie w zimowej scenerii dziać się będą dziwne rzeczy.
Ogromna śnieżyca, zatrzymane pociągi,
wszechogarniający pośpiech i ludzie, któ- Ze świątecznym repertuarem wystąpi Sounding Strings i zaproszeni goście
rych ta dziwna sytuacja zatrzymała na 18.00, wstęp jest bezpłatny – trzeba kolędy, pastorałki, a także utwory świąteczdworcu. W ten wigilijny dzień zatrzymały jednak odebrać darmową wejściówkę no-zimowe. Większość z nich usłyszymy
się pociągi i ważne ludzkie sprawy. Czy w kasie placówki.
w tradycyjnej aranżacji, ale będą też muw takich warunkach uda się poczuć atDrugi przedświąteczny koncert za- zyczne niespodzianki. Warto przyjść
mosferę świąt Bożego Narodzenia? planowany jest na sobotę, 21 grudnia. i posłuchać, bo świątecznej atmosfery
Czy można kolędą roztopić ludzkie ser- W sali teatralno-widowiskowej MCK PGE z pewnością brakować nie będzie. Koncert
ca? Aby znaleźć odpowiedź na to pyta- Gigantów Mocy wystąpi Sounding Strings rozpocznie się o godz. 18.00, wstęp jest
nie, zapraszamy do MCK PGE Gigantów z gośćmi. Zespół, w którym muzycy głów- wolny. Darmowe wejściówki czekają do
Mocy na „Świąteczną podróż”. Wspól- nie grają na instrumentach strunowych, odbioru w kasie MCK PGE Gigantów Mocy.
ADA
ne kolędowanie rozpocznie się o godz. prowadzi Arkadiusz Załęczny. Grupa zagra

Miejski Sylwester pod gwiazdami
Nie masz pomysłu jak spędzić sylwestrową noc? Zapraszamy na plac Narutowicza, który
31 grudnia zamieni się w największy taneczny parkiet w mieście. O godz. 22.00 rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami, podczas której DJ będzie grać największe przeboje minionych lat. Pierwsza część muzycznej zabawy potrwa do godz. 24.00. Punktualnie o północy w niebo wystrzelą sztuczne ognie. Kilkuminutowy pokaz fajerwerków
najlepiej będzie podziwiać z centrum. Race mają być bowiem puszczane
z placu za Gigantami Mocy. Zaraz po pokazie sztucznych ogni i noworocznych życzeniach do wspólnej zabawy ponownie zaprosi DJ, który będzie grać do godziny 2.00.
Miejski Sylwester to tylko jedna z propozycji. Na noc przy dźwiękach filmowych przebojów zaprasza Miejskie Centrum Kultury. Koncert poprowadzi Tomasz Stockinger.
O oprawę muzyczną zadba zaś Sonic Quintet, któremu towarzyszyć będzie znakomity
pianista jazzowy, kompozytor i aranżer – Stefan Gąsieniec. Podczas koncertu usłyszymy
m.in. melodie i piosenki, które towarzyszyły najsłynniejszym obrazom kina
polskiego i zagranicznego, przeboje z kultowych polskich seriali.
Bilety na Sylwestra w MCK można nabyć w kasie placówki oraz on-line.
ADA

17

SPORT
Po raz kolejny na miejskim lodowisku odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Uczniowie bełchatowskich
podstawówek uczą się jeździć na łyżwach. Lekcje są całkowicie bezpłatne - finansuje je miasto

W ramach WF-u jeżdżą na łyżwach
W tym roku z WF-u na lodowisku korzystają uczniowie klas I–VI. Jedni dopiero
stawiają pierwsze kroki na lodzie, inni udoskonalają techniki jazdy na łyżwach, a co
najważniejsze robią to z wielką chęcią i zaangażowaniem.
- Już w klasie czwartej zaszczepiliśmy
uczniom jazdę na łyżwach. Teraz dzieci poruszają się na lodzie na tyle sprawnie, że
biorą udział w organizowanych przez MCS
corocznych, międzyszkolnych zawodach
i – mało tego - zdobywają medale - mówi
Rafał Doleciński, wychowawca klasy V ze
SP nr 4.
Zajęcia na miejskiej ślizgawce prowadzi
doświadczony instruktor, który pokazuje
najmłodszym, że łyżwiarstwo jest nie tylko miłą formą spędzania czasu, ale przede
wszystkim niesie za sobą mnóstwo korzyści dla ich zdrowia i rozwoju. – Podczas
ćwiczeń na lodzie pracują wszystkie mięśnie, kręgosłup się prostuje, nogi ustawiają się do prostego chodu, a dzieci ćwiczą
tak ważną dla nich koordynację ruchową
– mówi Janusz Sobierajski, trener młodych
bełchatowskich łyżwiarzy.
Lekcje są bezpłatne - koszty organizacji
zajęć pokrywa miasto. Uczniowie za darmo
korzystają również ze sprzętu: łyżew czy

To już kolejny sezon wychowania fizycznego na miejskim lodowisku
kasków ochronnych.
WF na lodzie odbywa się raz w tygodniu i trwa jedną godzinę lekcyjną. Zainteresowanie zajęciami z roku na rok jest coraz większe. W poprzednim roku szkolnym
do dyspozycji uczniów było 16 godzin, w

tym magistrat zwiększył tę liczbę o 5 dodatkowych lekcji. Dodajmy, że zajęcia są
nie tylko urozmaiceniem tradycyjnego
WF-u, ale też sposobem na rozładowanie
sytuacji w salach gimnastycznych.
KZB

MUKS Bełchatów – sukces za sukcesem
Zuzanna Warnecka z MUKS Bełchatów
została
najlepszą
zawodniczką Ogólnopolskiego Finału Szkolnego
Skills Challenge 2019, organizowanego przez Marcina Gortata. Jest ona
uczennicą SP nr 13 w Bełchatowie,
a w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie
Sportowym pod okiem Tomasza Wojciechowskiego trenuje koszykówkę.
W tegorocznej edycji SSC startowało
40 szkół z całej Polski i 4 tys. uczestników.
Wychowanka MUKS specjalny przygotowany tor sprawnościowy pokonała w czasie 33 minut i 54 sekund. Zadania, z którymi musiała się zmierzyć, związane były
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Koszykarki z MUKS Bełchatów

z różnymi dyscyplinami sportowymi.
Turniej Szkolny Skills Challenge odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Tym razem młodzi sportowcy
spotkali się w Łodzi. Nagrodą dla liderów
turnieju jest trening z samym Gortatem
oraz sprzęt sportowy.
Zuzanna sukcesy sportowe odnosi nie
tylko indywidualnie, ale również ze swoim
zespołem. Drużyna koszykarek z MUKS
Bełchatów wygrała ostatnio XXIV Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt
w kategorii U14. Łatwo nie było. Bełchatowskie koszykarki musiały zmierzyć się
z drużynami z Koszalina, Wołomina, Ujazdu, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Sieradza.
KZB
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Legenda głosi, że choinkę zawdzięczamy św. Bonifacemu, mnichowi z VIII w., ale pierwsze poświadczenia pochodzą z XV-wiecznych kazań. Wtedy jeszcze Kościół postrzegał świąteczne drzewka jako pogański obrzęd. Mimo
to zwyczaj ten szybko zyskał popularność w całej Europie. Do Polski choinka przybyła z Niemiec na przełomie
XIX i XX w. – najpierw do bogatych domów mieszczan, a później na wieś

Stała pod śniegiem panna zielona…
czyli o tradycji strojenia choinki
w Bełchatowie
Na przestrzeni lat zmieniały się mody,
trendy i sposoby ubierania świątecznego
drzewka. Jakie wspomnienia z choinką
mają bełchatowianie, czym dla nich była,
jak ją ozdabiali kilkadziesiąt lat temu?
- Do miasta sprowadziliśmy się na początku lat 60. Byłam wtedy nastolatką.
Całą zimę mieszkała u nas babcia. Przed
świętami to ona przejmowała dowodzenie.
W Wigilię już od rana rozstawiała nas po
kątach. Tata skoro świt jechał po drzewko
na targ przy ul. Pabianickiej, a my robiłyśmy ozdoby. Wtedy jeszcze bombek nie
było. Siadałyśmy przy stole, wyciągałyśmy
gromadzone przez cały rok sreberka, kolorowe papierki, wydmuszki, watę, źdźbła
słomy. Babcia przynosiła z komórki jabłka,
orzechy i szyszki. Przywiązywała sznureczki, a później ze słomy robiła gwiazdę betlejemską. Miała ona zapewniać szczęśliwe
powroty o domu – opowiada pani Irena.
Dawniej każde dziecko wiedziało, że
świąteczne sosny i jodły były znakiem
„drzewa życia”, jabłka przypominały o grzechu pierworodnym, a dzwonki oznaczały
dobre nowiny. Nadzieję i ochronę przed
złem zapewnić miały światełka.
- Gdy tata dotarł z drzewkiem do domu,
zakładał na gałązki takie specjalne klipsy, do których my wkładałyśmy świeczki.
A jak już zapłonęły, nie wolno nam było się
zbliżać do choinki, żeby się nie poparzyć –
wspomina dalej pani Irena.
O wyprawach po drzewko opowiada
też pani Ula. – Na dworze było jeszcze
ciemno, kiedy tata zaprzęgał konia i wyruszał do nadleśnictwa. Ja czekałam na niego
w oknie. Pamiętam też, że gdy wracał, dawał mamie kwit, poświadczający, że kupił
drzewko od leśniczego, a nie ukradł z lasu
– takie to były czasy.
W pewnym momencie żywe choinki za-

i związywało.
W latach 60., 70., a nawet jeszcze 80.
popularne były też pawie oczka, mikołaje
z wydmuszek, śnieżynki z waty, aniołki z
papieru albo włóczki i gwiazdki oraz łańcuchy z papierowych pasków. Takie paski
trzeba było wyciąć, złożyć i posklejać. Gdy
wszystko było już prawie gotowe, wieszano sople i cukierki w kolorowych papierkach. Dlaczego czekano z tym do końca?
- Żeby dzieci nie zdążyły ich zjeść przed
Wigilią. Później to już było różnie. Czasem
znikały i cukierki, i papierki, a czasem tylko
cukierki, papierki zaś zostawały – mówi ze
śmiechem pani Ela.
Tyle o choinkach w domach bełchatowian. A jak w okresie świątecznym wyglądało miasto na przestrzeni lat 60.- 80.?
- Nie kojarzę, żeby gdzieś w mieście
stały ubrane choinki albo inne ozdoby.
O zbliżających się świętach przypominały
przystrojone witryny sklepowe. Lubiłam
wtedy spacerować po pl. Narutowicza
– mówi pani Ula. Inaczej też niż dzisiaj było
w szkołach. – Nie pamiętam, żebyśmy kiefot. archiwum prywatne
dyś wspólnie z klasą i wychowawcą ubieraczęły ustępować miejsca sztucznym. – To li drzewko. Raczej pojawiało się ono tylko
było jakoś na początku lat 70. Pierwsze ta- podczas zabawy choinkowej, ale na same
kie drzewko i elektryczne światełka mama święta to chyba nie. Wydaje mi się, że zwykupiła w „Gosposi” pod filarami. Wcześniej czaj ten wszedł do bełchatowskich szkół
ten sam sklep mieścił się przy dawnej ul. 19 gdzieś w drugiej połowie lat 80. Moje dzieStycznia. Kojarzę, że wtedy były już u nas ci już nosiły do szkoły bombki, by wspólbombki i koszyczki na orzechy – wspomina nymi siłami przystroić klasowe drzewko.
pani Ula. – Mimo to długo jeszcze robiłam Poza tym ozdoby choinkowe powstawały
zabawki choinkowe – tak kiedyś mówiono na lekcjach techniki czy plastyki – wspona ozdoby. Najbardziej podobały mi się je- mina pani Ela.
żyki z bibuły, którą zwijało się w ruloniki
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