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W czerwcu obchodziliśmy Dzień Patrona Miasta - św. Jana Pawła II. Pod pomnikiem papieża władze miasta złożyły kwiaty. Z kolei
w ogrodach parafii farnej pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego odprawiona została msza św. w intencji bełchatowian

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Trenuj i zdobądź medal

Kino Kultura już pracuje

Dworki na zdjęciach i obrazach

Przebiegnij 5 lub 10
km,
udokumentuj
swój trening przy pomocy telefonu czy
innego
urządzenia
do pomiaru dystansu
i zgłoś się do Miejskiego Centrum Sportu
po medal. Biegi, które są częścią Bełchatowskiej Triady, przez epidemię nie mogły odbyć
się tak jak dotychczas. Szczegóły www.mcs.
belchatow.pl.

Kinomaniacy mogą
już oglądać seanse na dużym ekranie w Kulturze. Na
początek
miejskie
kino przygotowało
zarówno coś dla
dzieci, jak i nieco
starszych widzów.
Repertuar dostępny jest na www.mck.belchatow.pl, gdzie można także zapoznać się
z zasadami korzystania z placówki w czasie
koronawirusa.

„Ocalone czy zapomniane?
Dzieje
dworów Bełchatowa
i okolic w fotografii Mariana Wójcika
i malarstwie Mariusza Gosławskiego"
– to nowa wystawa,
którą od 28 czerwca można oglądać w Muzeum Regionalnym. Przedstawia ona kilkadziesiąt zdjęć
i obrazów. Ekspozycja dostępna będzie do
16 sierpnia.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,
od ponad trzech miesięcy walczymy z epidemią koronawirusa. Przez ten czas wdrożyliśmy wiele działań, które mają maksymalnie zahamować rozprzestrzenianie się
COVID-19. O tym, jakie kroki podjęliśmy, piszemy na kolejnych stronach biuletynu.
Niestety pandemia wciąż nie ustępuje, dlatego proszę Państwa, abyście nadal zachowywali wszelkie środki ostrożności. Nośmy maseczki w miejscach, gdzie jest to konieczne, dezynfekujmy ręce, przestrzegajmy dystansu społecznego. Tylko zachowując reżim
sanitarny, będziemy w stanie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Epidemia SARS-CoV-2 nie zatrzymała miejskich inwestycji. Zdecydowałam, że prace
będą prowadzone wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i oczywiście bezpieczne. Zamrożenie miejskich zadań oznaczałoby brak pieniędzy dla firm, które przy nich pracują, i redukcję miejsc pracy. Na to nie mogliśmy pozwolić. Uważam,
że realizacja zadań publicznych to teraz niezwykle ważny impuls dla funkcjonowania lokalnej gospodarki. Trwają
rewitalizacja Kamienic Tkaczy, termomodernizacja Odry i zagospodarowanie terenów zielonych. Budowane są dwie
tężnie solankowe i plac zabaw na os. Budowlanych. O niektórych z tych inwestycji piszemy na łamach tego wydania
biuletynu.

Rozliczaj PIT w Bełchatowie i czerp z tego korzyści
Więcej inwestycji drogowych, remontów
chodników, nowoczesnych emzetek, zajęć
dla seniorów oraz wydarzeń kulturalnych
– jest to możliwe. Wystarczy, że swój podatek PIT będziesz płacić właśnie w Bełchatowie. Ciągle nie brakuje bowiem osób,
które mieszkają w naszym mieście, ale
z fiskusem rozliczają się w innej gminie.
Meldunek w tym przypadku nie ma znaczenia.
- Prawie 40 proc. podatku od osób fizycznych trafia do miejskiego budżetu.
To spory zastrzyk środków finansowych.
W Bełchatowie wpływy te stanowią bowiem ok. 32 proc. Szacujemy, że w tym
roku będzie to blisko 82,5 mln zł, dzięki
którym miasto będzie mogło zrealizować
kolejne zadania publiczne – tłumaczy Anna
Graczyk, skarbnik miasta.
Prezydent Mariola Czechowska zaznacza, że rozliczając PIT w Bełchatowie,
tak naprawdę inwestujemy w poprawę
komfortu oraz jakości swojego życia. – To
właśnie dzięki podatkom możemy modernizować miejskie szkoły i przedszkola,
rewitalizować kamienice, budować ulice
i parkingi. Dlatego tak ważne jest, aby do
miejskiej kasy wpływało tych pieniędzy jak

Płacąc podatek w Bełchatowie, masz wpływ na rozwój swojego miasta
najwięcej – mówi prezydent Czechowska.
Zgodnie z przepisami rozliczać można
się we właściwym urzędzie skarbowym
według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to,
że aby płacić podatki w Bełchatowie, nie
trzeba być tutaj zameldowanym. Wystarczy jedynie złożyć w tutejszej skarbówce
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. O zmia-

nie urzędu skarbowego należy też poinformować pracodawcę. Formularz dostępny
jest na stronie Ministerstwa Finansów,
a także w każdym urzędzie skarbowym.
Wypełniony można złożyć osobiście, ale
też wysłać pocztą w dowolnym momencie
również teraz.
ADA
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INWESTYCJE
Blisko 4 mln zł dofinansowania trafi do Bełchatowa w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację trzech inwestycji - rozbudowę ulic Zamoście i Dalekiej oraz budowę i uzbrojenie drogi w strefie przemysłowej B2

Miasto pozyskuje pieniądze na budowę dróg
Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowe wsparcie inwestycji drogowych
realizowanych przez samorządy lokalne.
Wśród zatwierdzonych na 2020 rok zadań znalazły się dwa z Bełchatowa. Miasto
otrzymało na nie dofinansowanie o łącznej
wysokości ok. 2,3 mln zł. - Każde pozyskane środki to dla nas duże wsparcie. Dzięki
temu możemy zrealizować więcej inwestycji i zachować naszą sieć drogową we właściwym stanie – podkreśla wiceprezydent
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.
Obecnie miasto prowadzi postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań.
W ramach pierwszego przebudowany zostanie fragment ulicy Zamoście. Na odcinku od alei Jana Pawła II do torów kolejowych rozbudowany zostanie pas drogowy,
w planach jest także budowa zjazdów do
posesji, chodnika po stronie północnej
i ścieżki rowerowej po stronie południowej. W projekcie zawarto również przebudowę przejazdu kolejowego oraz budowę oświetlenia. Wartość kosztorysowa
inwestycji, która powinna zakończyć się
w styczniu 2023 roku, to 3,3 mln zł. Wsparcie
z FDS stanowić będzie połowę, czyli ok. 1,6 mln zł.
Drugie zadanie z rządowym wsparciem
obejmuje budowę ulicy Dalekiej - na odcin-

Ulica Zamoście będzie przebudowana na odcinku od al. Jana Pawła II do torów kolejowych
ku od ul. Budryka do planowanej obwod- w strefie przemysłowej B2. Związane są
nicy wschodniej. Według kosztorysu ten one z budową drogi, sieci wodociągowej,
ponadkilometrowy fragment drogi wraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W koz odwodnieniem i nowym oświetleniem lejnych etapach zamontowane zostanie
kosztować będzie ok. 1,2 mln zł, z czego oświetlenie i położona nowa nawierzchnia. Całość ma być gotowa w lipcu 2021 roku.
nieco ponad 609 tys. zł to dofinansowanie.
Koszt tej inwestycji to blisko 3,8 mln zł,
To nie jedyne inwestycje drogowe, na
a pozyskane dofinansowanie to ponad
jakie miasto pozyskało środki z Funduszu 1,6 mln zł.
Dróg Samorządowych. Trwają także prace
AP

Grocholice i Politanice będą mieć gaz
Magistrat otrzymał odpowiedź z łódzkiego
Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa na
zapytanie prezydent Marioli Czechowskiej
o to, na jakim etapie są przygotowania do budowy sieci gazowej w dwóch częściach Bełchatowa. Mowa o os. Grocholice i Politanice.
Z przesłanej informacji wiadomo, że
realizacja tego zadania jest coraz bliżej.
– Spółka ma już gotową całą dokumentację
projektową w tym zakresie, wydane jest
także pozwolenie na budowę. Teraz trwa
procedura przetargowa, która ma wyłonić
wykonawcę tej inwestycji. Po jej zakończeniu będą znane szczegóły, co do terminu
realizacji tego zadania – mówi Mariola
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Sieć powinna powstać jeszcze w tym roku

Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Spółka chciałaby, aby sieć powstała do
połowy października tego roku. Zaznacza
jednak, że czas inwestycji może się wydłużyć. Wszystko przez epidemię koronawirusa, która utrudnia wiele działań.
Osiedla Grocholice i Politanice to części miasta, gdzie nie ma sieci PEC. Wyjściem jest położenie w tych rejonach sieci gazowej, co umożliwi m.in. ogrzewanie
domów. Dlatego magistrat zabiega, aby
Polska Spółka Gazownictwa ruszyła z taką
inwestycją w Bełchatowie jak najszybciej.
Przyłączeniem swoich gospodarstw domowych do sieci gazowej zainteresowanych
jest ponad sto osób.
ADA
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Warto Wiedzieć Więcej

Logo miasta z historią jabłka w tle i patron Bełchatowa, św. Jan Paweł II – to tematy murali, jakie powstały
przy dwóch Kamienicach Tkaczy. Pierwszy z nich przy ul. Bawełnianej 15, drugi - Pabianickiej 25. W planach są też
kolejne tego typu obrazy uliczne, nawiązujące do Bełchatowa

Symbole miasta na murach malowane
Miasto rewitalizuje dziesięć historycznych budynków w centrum miasta. Prace
związane z modernizacją Kamienic Tkaczy przy ulicach Pabianickiej, Sienkiewicza,
Piłsudskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich
i Bawełnianej, a także na placu Narutowicza i Placu Wolności są już na końcówce.
Estetyka dziesięciu budynków w samym
centrum miasta utrzymana jest w odcieniach szarości – mowa o ścianach, dachach
i parapetach zewnętrznych. Kilka elewacji będzie się jednak wyróżniać, ich ściany
przyozdobione zostaną bowiem kolorowymi muralami nawiązującymi do historii Bełchatowa. – Ta forma sztuki wydaje się idealna dla pokazania symboli naszego miasta
i jego wyjątkowości. Nowoczesne uliczne
obrazy trafiają zarówno do młodszych, jak
i starszych odbiorców – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz
i dodaje, że na wykonanie murali magistrat

pozyskał pieniądze od sponsorów, na ogół został do końca lipca. Całkowity koszt prowykonawców miejskich inwestycji.
jektu to blisko 6,3 mln zł, z czego ponad
Dwa obrazy są już gotowe. Ich autorem 3,7 mln zł to dotacja unijna. Należy zaznajest Tomasz Pieczara, laureat Nagrody Pre- czyć, że inwestycja jest także dofinansozydenta Miasta Bełchatowa w dziedzinie
wana ze środków Gminy Kleszczów. Wykultury z 2016 roku. – Cieszę się, że mogę
sokość wsparcia to ponad 669 tys. złotych.
się włączyć w ten projekt. W swojej pracy
Jednocześnie miasto rozpoczyna rechciałem pokazać nie tylko symbole Bełchatowa, ale także historię z nimi związa- alizację ostatniego etapu rewitalizacji
ną. Nie byłbym sobą, gdyby moje dzieła śródmieścia. Mowa o przebudowie i rozbyły oczywiste, ich sens każdy musi odkryć budowie budynku przy Placu Wolności
sam – tłumaczy artysta. Pierwszy z murali, 10, gdzie powstanie Centrum Współpracy
przy ul. Bawełnianej 15, przedstawia Ewę i Inicjatyw Społecznych. Na parterze znajzrywającą jabłko i jest oczywistym nawią- dą się sala warsztatów kulinarnych oraz
zaniem do herbu miasta, z kolei obraz przy
sala wielofunkcyjna, z kolei w części nadul. Pabianickiej 25 to oryginalny portret
budowanej mieścić się będą pomieszczepatrona Bełchatowa – św. Jana Pawła II.
Ze względu na epidemię koronawirusa nia administracyjne oraz ok. 100 mkw. poprace przy rewitalizacji Kamienic Tkaczy wierzchni do wynajęcia. Inwestycja koszprzez miesiąc były wstrzymane. W związ- tować będzie ok. 3,5 mln złotych.
ku z tym termin ich realizacji wydłużony
AP
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Trwa budowa dwóch kolejnych tężni solankowych. Prace są już na półmetku. Inhalatoria, które powstają w parku im. J. Samujłły na Binkowie i na Przytorzu, na osiedlowym skwerze w okolicy ul. Energetyków, powinny być
gotowe w sierpniu

Budujemy dwie tężnie solankowe
Dobrodziejstwa płynące z korzystania
z tężni są nie do przecenienia. Wytwarzany w nich mikroklimat wspomaga leczenie
chorób układu oddechowego (np. zapalenia zatok, rozedmy płuc) czy różnego
rodzaju alergii. Zażywanie solankowych
inhalacji wskazane jest także przy dysfunkcjach tarczycy, nadciśnieniu tętniczym czy
nerwicy wegetatywnej. Dodatkowo wizyta
w tężni działa nie tylko leczniczo, ale również relaksująco.
W Bełchatowie zbliżonego do morskiego klimatu możemy zażywać od września
2018 roku, kiedy to na os. Budowalnych
wybudowana została pierwsza w naszym
mieście tężnia solankowa. Od samego początku cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, a zgłoszony w 6. edycji budżetu
obywatelskiego projekt wybudowania kolejnych takich konstrukcji okazał się zwycięski. Wniosek zakładał powstanie trzech
drewnianych inhalatoriów, jednak oferty
składane w dwóch przetargach znacznie
przekraczały kosztorys. Dlatego też projekt
został zmieniony. Zamiast trzech powstają
dwie tężnie – na Binkowie oraz Przytorzu.
Nowe gradiernie będą bliźniaczo podobne

Wytwarzany w tężni mikroklimat bogaty jest m.in. w jod, brom, wapń, magnez czy potas
do tej już istniejącej na os. Budowlanych.
Prace w parku im. J. Samujłły na Binkowie oraz za Cafe Senior Raj na Przytorzu
ruszyły w marcu. Po przygotowaniu zbrojenia i wylaniu fundamentów wykonawca
rozpoczął roboty instalacyjne, które obejmowały montaż zbiorników na solankę
i przyłącza prądu, a także postawienie samych altan. Dachy pokryte zostały gontem,
trwa układanie gałązek tarniny w central-

nych punktach konstrukcji. To właśnie po
nich spływać będzie solanka. Na słupach
altan zamontowane zostaną reflektory,
a dla wygody zażywania inhalacji przy tężniach staną ławki. Inwestycja, która kosztować będzie 341 tys. zł, ma się zakończyć
w sierpniu. Jednak to, kiedy wszystkie bełchatowskie tężnie zostaną uruchomione,
zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.
AP

Remonty chodników i zatok postojowych
Budowa chodników, alejek spacerowych
oraz zatok postojowych – to prace związane z bieżącym utrzymaniem, które mimo
trwającej epidemii prowadzone były nieprzerwanie i wszystkie zaplanowane na
pierwszą połowę roku zostały zakończone.
Gotowy jest chodnik łączący ulicę
Gombrowicza z al. Wyszyńskiego, nowe
płyty chodnikowe ułożone zostały także
w ciągu na ul. Słowackiego, a konkretnie
w rejonie bloków nr 3, 5, 9 i 11. Z nowych
chodników korzystać można z kolei w rejonie bl. nr 3 przy ul. św. Barbary, łączącego
ul. Staszica z ul. Turkusową, w ciągu
ul. Turkusowej w rejonie bl. nr 9, łączącego
ul. Staszica z ul. Berylową, w pasie drogowym ul. 1 Maja (rejon bl. nr 2 na os. Okrzei)
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oraz w pasie drogowym ul. Królewskiej. Na
liście zrealizowanych robót znalazł się także remont skarpy w ciągu ul. Żeromskiego,
a działką przy ul. Lipowej została na nowo

Parkingi są systematycznie remontowane

zagospodarowana. Z kolei mieszkańcy
os. Dolnośląskiego spacerują już po nowych alejkach za kortami tenisowymi.
Bieżące utrzymanie to także budowa
nowych bądź przebudowa istniejących zatoczek parkingowych. Mieszkańcy bloku
nr 106 na os. Dolnośląskim zyskali 8 miejsc
parkingowych, natomiast przed blokiem
nr 1 na os. Budowlanych istniejące miejsca
zostały pogłębione, a dojazd do parkingu
poszerzony.
Za wszystkie przewidziane do realizacji w pierwszym półroczu prace magistrat
zapłacił ok. 440 tys. zł. Warto przypomnieć, że
umowa na bieżące utrzymanie obowiązuje do
końca 2021 roku i opiewa na kwotę 4,1 mln zł.
AP
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Warto Wiedzieć Więcej

Ponad 2 mln zł z miejskiego budżetu trafiło do lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w 2019 roku.
Dzięki temu udało się przeprowadzić ponad 120 różnorodnych akcji, wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych,
sportowych i patriotycznych

Miasto wspiera organizacje pozarządowe
Miasto od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Ogłaszane co roku
otwarte konkursy ofert cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Jak wynika z raportu za 2019 rok,
z którym na majowej sesji zapoznali się
radni, swoje projekty wspólnie z miastem
zrealizowały 54 organizacje. W sumie
w 122 zadania magistrat zainwestował ponad 2 mln złotych.
Najwięcej, bo aż 44 projekty dotyczyły
kultury fizycznej. Były to zajęcia rekreacyjne, treningi i zawody, w tym czwartki
lekkoatletyczne czy Grand Prix Bełchatowa w Plażowej Piłce Siatkowej. Wszystkie te projekty kosztowały miasto ponad
867 tys. złotych.
Wiele działań stowarzyszenia podejmowały także w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom.
Poradnie, telefon zaufania i grupy terapeu- Czwartki lekkoatletyczne realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi
tyczne – to tylko niektóre z form wsparcia
turystyką, ekologią czy bezpieczeństwem
osób uzależnionych i ich rodzin. Potrze- opiewała na ponad 870 tys. złotych.
Na zadania prozdrowotne i wycho- publicznym. Festiwal Kolęd i Pastorałek,
bujący mogą liczyć na pomoc Schroniska
dla Osób Bezdomnych, jadłodajni i OSP wawcze miasto przeznaczyło blisko Przegląd Piosenki Patriotycznej i ŻołnierBełchatów, która współorganizuje wigilię 169 tys. zł. Mowa tu choćby o Zdrowej skiej, Regionalny Marsz Szlakiem Powstańi śniadanie wielkanocne dla potrzebują- Niedzieli, akcjach Dar Krwi – Darem Życia, ców Styczniowych - na stałe wpisały się
w kalendarz miejskich imprez. Dotacja na
cych. Dużo uwagi organizacje pozarządo- ABC Przedszkolaka - pierwsza pomoc.
Organizacje pozarządowe chętnie an- 24 projekty w tych obszarach przekroczyła
we poświęciły dzieciom. To dla nich organizowały m.in. wakacyjny wypoczynek. gażują się też w projekty związane z kul- 93 tys. złotych.
KZB
Dotacja na 35 projektów w tych obszarach turą, sztuką, dziedzictwem narodowym,

Nowe terminy składania wniosków 500 plus
Mija rok od wprowadzenia rozszerzone- chatowian. W sumie na wypłatę 500 plus nych dokumentów. Nowelizacja ustawy
go programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie w bieżącym okresie rozliczeniowym jak zakłada bowiem automatyczne wydłużez nowymi zasadami świadczenie wycho- dotąd przeznaczono blisko 53 mln złotych. nie okresu rozliczeniowego do maja 2021
wawcze przysługuje teraz na każde dziecZniesienie kryterium dochodowego to
roku. Dotyczy to również nowych benefiko do ukończenia 18 roku życia. Dochód nie jedyne innowacje w rządowym proosiągany przez rodzinę nie jest brany pod gramie „Rodzina 500 plus”. W 2020 roku cjentów programu.
Po drugie, by uzyskać prawo do świaduwagę. Tym samym liczba przyznanych zmienia się również termin składania wnioświadczeń w stosunku do poprzednich sków. Wcześniej trzeba to było zrobić do czeń po 31 maja 2021 roku wnioski będzie
okresów zdecydowanie wzrosła, także końca września. Natomiast od 2021 roku można składać drogą elektroniczną od
w Bełchatowie. Od 1 lipca ubiegłego roku okres rozliczeniowy rozpoczynał się będzie
1 lutego przyszłego roku albo kilka tygodni
do końca maja bieżącego roku do Miejskie- 1 czerwca.
go Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło
Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, później w sposób tradycyjny, bezpośrednio
ponad 7 tys. wniosków, a ze świadczenia osoby, które wnioskowały o świadczenie w bełchatowskim MOPS-ie.
KZB
korzysta ponad 9,5 tys. najmłodszych beł- w 2019 roku, nie muszą teraz składać żad-
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URZĄD MIASTA
Jak mają się finanse miasta, ile mieszkańców liczy Bełchatów, jakie działania magistrat realizował w minionym roku?
Te i wiele innych informacji można znaleźć w raporcie o stanie miasta, który opublikował magistrat. Dokument
zamieszczony jest w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej, może się więc z nim zapoznać także każdy mieszkaniec

Raport o stanie miasta już dostępny
Przygotowany przez prezydent Mariolę
Czechowską raport to kompleksowe podsumowanie działań, które miasto zrealizowało w poprzednim roku. Mowa w nim
o inwestycjach, strategicznych programach, współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Omówione są także zadania z zakresu polityki społecznej, oświaty, ochrony
środowiska oraz kultury, sportu i rekreacji.
Dokument informuje również o finansach
miasta, a także pozyskanych w 2019 roku
środkach zewnętrznych.
- Jest to kompleksowy dokument. Pokazuje, czym zajmowaliśmy się w minionym roku, a także jak zmienia się nasze
miasto, jaka jest jego kondycja oraz jakie
mamy perspektywy na przyszłość – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Tegoroczny raport został przygotowany na podobnych zasadach jak ten ubiegłoroczny. Dzięki temu dokumenty można
łatwo porównać, a tym samym zobaczyć,
jak przeobraża się Bełchatów – dodaje
prezydent Czechowska.   
Raport o stanie miasta za 2019 rok
prezydent Mariola Czechowska przekazała
także miejskim radnym, którzy będą o nim
rozmawiać podczas czerwcowej sesji. Dys-

Raport kompleksowo opisuje działania, które miasto podjęło w 2019 roku
kusja nad dokumentem ma pomóc zasiadającym w radzie miejskiej w rozstrzyganiu
o absolutorium oraz udzieleniu wotum zaufania Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
Raport dostępny jest także dla mieszkańców, można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – z „menu użytkownika” (znajduje się ono po lewej stronie) należy

wybrać zakładkę „strategie, programy, plany”.
Raport o stanie miasta opracowany
został po raz drugi. Prezydent miasta musi
przygotować taki dokument i przedstawić
go do 31 maja – taki obowiązek narzuciła na samorządy znowelizowana w 2018
roku ustawa o samorządzie gminnym.
ADA

Wypełnij internetową ankietę – oceń pracę urzędników
Każdy, kto korzystał z usług bełchatowskiego magistratu, może ocenić jego pracę. Wystarczy wypełnić specjalną ankietę,
która dostępna jest także w wersji online.
Trzeba tylko wejść na stronę www.belchatow.pl, w zakładkę „Ankieta Zadowolenia
Klienta” i odpowiedzieć na kilka pytań zamkniętych. Zajmie to zaledwie kilka minut.
Pytania dotyczą m.in. tego, co załatwialiśmy w urzędzie i z jakim efektem,
skąd pozyskaliśmy potrzebne informacje,
a także jakie było podejścia i sposób pracy
urzędnika. W skali od 1 do 5 ocenić możemy jego uprzejmość, szybkość, terminowość i skuteczność działania. W kwestionariuszu jest też miejsce na wyrażenie
własnych sugestii i oczekiwań w związku
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Ankieta jest dostępna na www.belchatow.pl

z załatwianiem spraw w magistracie.
Pracę bełchatowskiego urzędu ocenić
mogą wszyscy mieszkańcy. Ich opinie są
ważne, dzięki nim bowiem urzędnicy stale podnoszą jakość świadczonych usług,
usprawniają swoją pracę, tworzą nie tylko
profesjonalne, ale i przyjazne warunki obsługi klientów w magistracie.
Anonimowa ankieta dostępna jest
przez cały rok, wypełnić więc ją można
w dowolnym momencie, także przy okazji
wizyty w urzędzie. Tu, m.in. w punkcie informacji, otrzymamy jej wersję papierową,
którą po uzupełnieniu wrzucić należy do
specjalnej skrzynki.
KZB

URZĄD MIASTA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Bełchatowianie, którzy osobiście potrzebują skontaktować się z urzędem, mogą to zrobić bez problemu.
Magistrat pracuje nieprzerwanie, zmienione zostały jedynie zasady obsługi klienta. Wiele spraw można załatwić
także online lub telefonicznie

Jak w czasie epidemii załatwić sprawę w UM
Epidemia koronawirusa wymusiła reorganizację pracy magistratu. Zmiany dotyczą głównie bezpośredniego kontaktu
klientów i urzędników. Wszystko w trosce
o ich zdrowie. – Osoby, które muszą pilnie załatwić swoje sprawy i nie mogą tego
zrobić drogą elektroniczną, telefoniczną czy przez e-PUAP, mogą skorzystać
z bezpośredniej obsługi w urzędzie – mówi
Artur Kurzeja, sekretarz miasta Bełchatowa. – Po wejściu do urzędu klient mówi
obsłudze, w jakiej sprawie przyszedł. Ta telefonicznie informuje pracownika danego
wydziału o oczekującym kliencie. Można
też wcześniej telefonicznie umówić się na
spotkanie, co pozwala uniknąć tworzenia
się kolejek – tłumaczy Kurzeja.
Osoby z zewnątrz nie mogą swobodnie poruszać się po urzędzie. Dlatego we
wszystkich budynkach magistratu zorganizowane zostały punkty obsługi klienta.
Stanowiska wyposażone są w środki do
dezynfekcji oraz pleksi, która rozdziela
klienta od pracownika. Dodatkowo w kilku
lokalizacjach – tam, gdzie potrzebny jest
stały dostęp do komputera, wyodrębnione
zostały specjalne miejsca w pomieszczeniach biurowych. Znajdują się one m.in.
w Urzędzie Stanu Cywilnego, Zespole ds.
Ewidencji Danych Osobowych czy Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska.

W urzędzie zorganizowane zostały specjalne punkty obsługi klientów
Działa także urzędowa kasa. Osoby, które 7.30 - 15.30.
Pamiętajmy, że część urzędowych
nie mogą w inny sposób niż osobisty uregulować płatności na rzecz miast, mogą spraw można załatwić telefonicznie, przez
internet lub e-PUAP. Przed wejściem do
z niej skorzystać w godz. 8:00-14:30.
– Trzeba zaznaczyć, że urzędnicy przyj- magistratu znajduje się także skrzynka,
gdzie można zostawić wypełnione dokumują klientów z zachowaniem zasad bezmenty lub kartkę z informacją, który wypieczeństwa sanitarnego. Systematycznie
dział ma się skontaktować z daną osobą.
dezynfekowane są także miejsca, przy
Trzeba jednak mieć na uwadze, że sytuktórych przyjmowani są klienci – dodaje acja jest dynamiczna, więc sposób obsługi
sekretarz miasta Artur Kurzeja. Magistrat klienta może ulec zmianie.
pracuje od poniedziałku do piątku, w godz.
ADA

Ważne!
Regulujesz płatności na rzecz miasta? Pamiętaj, że od stycznia magistrat ma nowe numery kont. Dotychczasowe rachunki zostały już
zlikwidowane, co za tym idzie wszystkie wpłaty, które są na nie kierowane, będą wracać do nadawcy.

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169 - konto to służy do wpłat mandatów Straży Miejskiej, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najmu, sprzedaży (mieszkań,
gruntu, lokali), opłaty za udostępnianie danych osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego, innych opłat stanowiących dochód
Urzędu Miasta. Podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz płaconego w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego) należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w decyzji lub informacji.

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490 - na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.
59 1020 3916 0000 0102 0299 8268 - numer konta przeznaczony jest do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych.
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MIASTO WALCZY Z KORONAWIRUSEM
Dezynfekcja ponad stu punktów

Miasto przeprowadziło dezynfekcję ogólnodostępnych miejsc. Odkażonych zostało kilkadziesiąt wiat przystankowych wraz z ławkami, barierkami i koszami. Do tego węzeł
przesiadkowy, toaleta publiczna i wszystkie punkty wymiany książek – tzw. literki „B”.
Druga dezynfekcja objęła siłownie zewnętrzne, a także skatepark, pumptrack i boiska.
Oprócz sprzętu do ćwiczeń, bramek i barierek pryskane płynem do dezynfekcji były również elementy małej architektury.

Maseczki ochronne dla mieszkańców

Do bełchatowian trafiło 10 tys. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Były one
rozdawane przez strażników miejskich podczas patroli. Maseczki otrzymali również bełchatowski szpital, podopieczni MOPS-u i Schroniska dla Osób Bezdomnych. W ten sposób miasto pomogło mieszkańcom w realizacji nakazu zasłaniania ust oraz nosa. Obowiązuje on do dziś, m.in. w sklepach, komunikacji miejskiej, w kinie.

Miejskie szkoły z nowymi komputerami

Siedemdziesiąt laptopów z pełnym oprogramowaniem trafiło do miejskich podstawówek
i III LO. Wszystko po to, aby usprawnić naukę online - z komputerów korzystają uczniowie i nauczyciele. Sprzęt kosztował ponad 211 tys. zł. Na ich zakup miasto pozyskało
dofinansowanie z ministerialnego programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus”. Po
zakończeniu nauczania na odległość laptopy zostaną w szkołach i będą wykorzystywane
podczas tradycyjnych lekcji.
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Miasto walczy z
Epidemia koronawirusa postawiła przed
samorządami szereg wyzwań i konieczność
szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Bo to właśnie one na co dzień
są najbliżej społeczeństwa.
– Dlatego, jeszcze przed pierwszym
potwierdzonym przypadkiem zakażenia
koronawirusem w Polsce, zebrał się nasz
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,
aby wdrożyć stosowne procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Od tego momentu jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami – wojewodą, sanepidem, policją i strażą miejską. Na
bieżąco analizujemy sytuację epidemiczną
w mieście – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Wdrażamy
wszystkie obostrzenia, a także zalecenia
rządu oraz GIS-u. Podjęliśmy również szereg własnych działań, które mają zminimalizować ryzyko zarażenia się Sars-CoV-2. O

www.

MIASTO WALCZY Z KORONAWIRUSEM

Warto Wiedzieć Więcej

Prezydencka pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

Lokalni inwestorzy mogą skorzystać z prezydenckiego programu pomocowego. Zakłada
on odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków i opłat za wywóz śmieci. Miasto proponuje też odroczenia opłat za użytkowanie wieczyste i czynszu za najem lokali
użytkowych, w których prowadzona jest działalność. Przedsiębiorcy mogą także bezpłatnie zareklamować się na miejskich kanałach internetowych.

Wsparcie dla szpitala i innych jednostek

koronawirusem
podjętych krokach na bieżąco informujemy
na miejskiej stronie – www.belchtow.pl,
gdzie powstała także specjalna zakładka
„Koronawirus – co musisz wiedzieć” – tłumaczy prezydent Czechowska.
- Epidemia utrudniła codzienne funkcjonowanie wielu osobom. Jednak każdy, kto zwrócił się do nas o wsparcie,
otrzymał je – dodaje prezydent. Bełchatowianie będący w kwarantannie mogli
liczyć na pomoc w robieniu zakupów czy
załatwieniu pilnych urzędowych spraw.
Dla przebywających w zbiorowej kwarantannie miasto zorganizowało posiłki. Wyżywienie zapewnione mieli także
m.in. pensjonariusze DPS Konieczynka
i podopieczni MOPS-u. – W trosce o zdrowie mieszkańców zrezygnowaliśmy ze
wszystkich dużych i plenerowych wydarzeń, w tym z Dni Bełchatowa – podsumowuje prezydent Mariola Czechowska.
ADA

Bełchatowska lecznica otrzymała od miasta maseczki, półmaski filtrujące i płyny dezynfekujące. Magistrat wsparł też m.in. pielęgniarki opieki domowej, jednostki OSP, sanepid
oraz policję i miejskie placówki oświatowe. Trafiło do nich blisko kilka tysięcy przyłbic,
gogli, masek, rękawiczek oraz odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji.

Emzetki codziennie dezynfekowane i czyszczone

Miejską komunikacją podróżuje sporo osób. Dlatego wprowadzonych zostało szereg obostrzeń. Autobusy codziennie są dezynfekowane, czyszczone są poręcze, uchwyty, siedzenia oraz przyciski do otwierania drzwi. Po każdym dojeździe do krańcówki emzetki
są wietrzone. Przednie drzwi są zamknięte, a kierowcę od pasażerów oddziela taśma.
W zależności od rodzaju autobusu, jednocześnie może nim jeździć od 21 do 51 osób.
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SPÓŁKI MIEJSKIE

Roboty budowlane Zamkniętych Komór
Fermentacyjnych zakończone!
Pora na rozruch technologiczny
W maju br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu 01
pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów
ściekowych w Zamkniętych Komorach
Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków
w Bełchatowie”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
W dniu 29.05.2020 r. nastąpił protokolarny odbiór końcowy robót budowlanych,
wykonanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie
a Wykonawcą - firmą Instal Kraków S.A.
W tym etapie zostały wykonane prace wykończeniowe, roboty elektryczne i część
prac programistycznych, a także drogi dojazdowe, opaski, zieleń.
- Budowa instalacji stabilizacji osadów
ściekowych w Zamkniętych Komorach
Fermentacyjnych to długo wyczekiwana inwestycja - jedna z najważniejszych
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zrealizowanych w ostatnich latach - nie- z trwającą pandemią koronawirusa, udało
zwykle istotna dla mieszkańców nasze- nam się zrealizować zamierzone cele – pogo Miasta. Przedsięwzięcie ma za zada- wiedział Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu
nie zmniejszyć oddziaływanie odorowe „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.
oczyszczalni ścieków, co niewątpliwie
Następnym krokiem będzie uzyskanie
wpłynie na poprawę jakości powietrza przez Wykonawcę na rzecz „WOD.–KAN.”
w naszym otoczeniu – podkreśliła Prezy- Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie wydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
budowanych obiektów, po czym będzie
- Dwa obecnie funkcjonujące Otwarte można przystąpić do rozruchu technoloBaseny Fermentacyjne zostaną wyłączogicznego. Jednocześnie prowadzone będą
ne z eksploatacji, a przestarzały proces
prace programistyczne, aby zapewnić
fermentacji psychrofilowej zostanie zastąoptymalne nastawy wszystkich urządzeń
piony procesem fermentacji mezofilowej
technologicznych. Zgodnie z zapisami
w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych, co pozwoli ograniczyć emisję umowy zawartej z Wykonawcą inwestycja
związków złowonnych do atmosfery. Dzię- zakończy się w styczniu 2021 roku.
Kontrakt 01 jest realizowany w ramach
ki wybudowaniu instalacji będziemy mogli
Projektu
pn.: „Budowa i modernizacja sysujmować powstający biogaz i zużywać go
temu
sieci
wodno–kanalizacyjnej na teredo produkcji skojarzonej energii cieplnej
i elektrycznej w celu wykorzystania jej na nie Miasta Bełchatowa – etap II”, a jego
potrzeby własne oczyszczalni. Pomimo wartość wynosi 18 869 354,42 złotych
nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej przyszło netto.
nam prowadzić inwestycję, związanej
WOD.-KAN.
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Warto Wiedzieć Więcej

Spółka PEC zakończyła sezon grzewczy 2019/2020 i rozpoczęła sezon inwestycyjny

PEC Bełchatów rozpoczął sezon
inwestycyjny
Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła, spółka
realizuje szereg działań inwestycyjnych
związanych z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej. Dzięki temu, że spółka
skutecznie pozyskuje na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych, w ostatnich
10 latach zmodernizowano już ponad 30
km sieci ciepłowniczej i wybudowano niemal 90 nowych węzłów w Bełchatowie, co
znacznie podnosi bezpieczeństwo dostaw
ciepła w mieście. Powyższe inwestycje
mają na celu zwiększenie efektywności
bełchatowskiego systemu ciepłowniczego.
Pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie
ciepłowniczym Bełchatowa, co ograni- Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim
czy straty ciepła, liczbę awarii i związane
z nimi koszty. Możliwe będzie również barwęzłów grupowych i zastąpieniem ich ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.
dziej precyzyjne dopasowanie parametrów
węzłami indywidualnymi w blokach
dostarczanego ciepła do indywidualnych
o numerach 319–332 na osiedlu Dol- od 15.06.2020 do 29.06.2020
potrzeb obiektów, co w istotny sposób
nośląskim (14 węzłów);
os. Dolnośląskie bloki 306, 319, 320, 330-333
podniesie komfort użytkowania i zop- •
Budowa i przebudowa osiedlowej sietymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.
ci ciepłowniczej w obszarze ulic: Kręod 22.06.2020 do 26.06.2020
W 2019 roku łącznie przebudowano
tej, Kaczkowskiego i Mickiewicza;
wszyscy
Odbiorcy PEC w Bełchatowie oraz
ok. 3,5 km sieci ciepłowniczych, zmoder- •
Remont izolacji w celu zmniejszenia
nizowano 9 wyeksploatowanych węzłów
strat ciepła na sieci napowietrznej OSiR Wawrzkowizna
cieplnych i wybudowano 18 nowych. Łącz– odcinek wzdłuż drogi na Rogowiec,
ny koszt inwestycji wyniósł ok. 8 mln złood granic miasta do zjazdu na Kurnos; od 22.06.2020 do 6.07.2020
tych. W 2020 roku planowana jest prze- •
Modernizacja
wyeksploatowanych os. Dolnośląskie bloki 321-329
budowa kolejnych 3 km sieci ciepłowniwęzłów cieplnych oraz likwidacja
czej. Powstanie także 25 nowych węzłów
węzłów grupowych i zastąpienie ich od 20.07.2020 do 29.07.2020
cieplnych. Na prace inwestycyjne i moderwęzłami indywidualnymi w blokach
ul. Kręta 6-16 (numery parzyste),
nizacyjne PEC planuje wydać w tym roku
o numerach 114, 117–124, 126 i 130
w
tym okresie wystąpi także 1-dniowa
ponad 7 mln zł. Pierwsze prace związane
na os. Dolnośląskim (11 węzłów).
przerwa: ul. Mickiewicza, ul. Mielczarskiez przebudową sieci rozpoczęły się już
w drugiej połowie maja na osiedlu Dol- Powyższe inwestycje realizowane są go 31, 33, 35A, ul. Kręta 2, 4, ul. Kręta 1-11
nośląskim, w okolicach sklepu Biedronka w ramach projektów współfinansowa- (numery nieparzyste) i Batorego (numery
w kierunku bloku 333, i potrwają niemal do nych ze środków Europejskiego Funduszu parzyste)
końca lipca.
Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), od 28.07.2020 do 12.08.2020
Zadania przewidziane na 2020 r. w pigułce: Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno- ulice: Kręta 1-11 (numery nieparzyste)
ści gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna
i Batorego (numery parzyste),
•
Budowa i przebudowa osiedlowej sie- dystrybucja ciepła i chłodu.
w tym okresie wystąpi także 1-dniowa
ci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Dolnośląskim, Ze względu na prowadzone prace mo- przerwa: ul. Batorego (numery nieparzyod sklepu Biedronka do bl. 333;
dernizacyjne sieci ciepłowniczej nastąpią ste), ul. Matejki, ul. Kopernika, ul. Kacz•
Modernizacja
wyeksploatowanych przerwy w dostawie ciepła. Czas przerwy kowskiego.
PEC
węzłów cieplnych wraz z likwidacją będzie uzależniony od postępu prac i może
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Bełchatowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wznowiło swoją działalność na zasadach sprzed epidemii
koronawirusa. Teraz przed planowaną wizytą w przytulisku można, ale nie trzeba, wcześniej dzwonić i się umawiać. Nadal jednak obowiązują określone zasady bezpieczeństwa

W schronisku przy ul. Zdzieszulickiej wróciła możliwość adopcji na „starych zasadach”.
Żeby przyjechać po psa lub kota, nie trzeba się zapowiadać. Jednak, jak przekonują
pracownicy placówki, warto się umówić,
a jeszcze wcześniej zajrzeć na stronę www.
schroniskobelchatow.pl. Tu zaprezentowane są wszystkie zwierzęta.
- W domowym zaciszu można zapoznać się z sylwetkami naszych podopiecznych, poznać ich wiek, charakter, historię
etc. Umawiając się na spotkanie adopcyjne,
usprawniacie naszą pracę, a Wy zyskujecie
możliwość lepszego poznania kandydatów
na członków Waszej rodziny, w komfortowych warunkach – czytamy na stronie internetowej placówki.
Podczas wizyty w schronisku nadal
należy przestrzegać wszelkich środków
ostrożności, tzn. nosić maseczki ochronne
oraz rękawice jednorazowe, a także zachowywać bezpieczną odległość dwóch
metrów.
Pierwsze spotkanie z wybranym zwierzęciem odbywa się na przygotowanych
do tego wybiegach, zawsze w obecności
pracownika przytuliska. Jeśli podejmiemy
decyzję na tak, z dowodem osobistym
udajemy się do specjalnego pomieszczenia, gdzie podpisujemy umowę adopcyjną

fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie

Schronisko dla zwierząt: nie kupuj, adoptuj

Morka to jedna z podopiecznych bełchatowskiego Schroniska
i uiszczamy opłatę w wysokości - 50 zł za
psa, 25 zł – za kota. Następnie zabezpieczamy odpowiednio zwierzaka - smycz
i obroża dla psa lub przewoźnik dla kota
i wracamy do domu z nowym członkiem
rodziny.
Tak właśnie w ostatnich tygodniach,
w warunkach ograniczeń i obostrzeń związanych z koronawirusem, zrobiło blisko 80
nowych właścicieli psów i kotów ze schro-

niska. Teraz kolej na następne czworonogi. Na nowy dom czeka jeszcze około 300
zwierząt.
Placówka czynna jest od poniedziałku
do piątku, w godz. 9.00-17.00 oraz w sobotę od godz. 10.00 do godz. 16.00. Więcej informacji na temat podopiecznych
bełchatowskiego przytuliska uzyskać można pod nr tel. 44 633 38 77.
KZB

Będzie więcej kursów na linii nr 10
Dobra wiadomość dla mieszkańców korzystających z bełchatowskich emzetek.
Miejski Zakład Komunikacji uruchomił dodatkowe przejazdy na linii nr 10.
Do dyspozycji mieszkańców są trzy
dodatkowe kursy. Z przystanku przy ul.
Przemysłowej /Batis/ autobus odjeżdża
teraz również o godz. 10.16, natomiast
z pętli przy ulicy Budryka – o godz. 11.00.
Dotyczy to zarówno dni roboczych, jak
i wolnych. Kolejny kurs relacji Rynek Grocholski – ulica Przemysłowa /Batis/ zaplanowano na godz. 20.10. Z tego przejazdu
pasażerowie skorzystają we wszystkie dni
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Dziesiątka jeździ według nowego rozkładu

wolne.
– Rozkłady jazdy miejskich autobusów
staramy się dostosowywać do potrzeb
mieszkańców. To właśnie na ich prośby
zwiększyliśmy liczbę kursów linii nr 10 –
mówi prezydent miasta Mariola Czechowska. - Dzięki temu nie tylko skróci się czas
oczekiwania pasażerów na emzetkę, ale
poprawi się również komfort podróżowania po Bełchatowie – dodaje prezydent
Czechowska.
KZB

GOSPODARKA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Miasto rusza z nowym programem wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Tym razem chodzi o rzemieślników.
By promować przedstawicieli tradycyjnych profesji, a także zainteresować młodzież niszowymi branżami,
powstanie mapa ginących zawodów. Lokalne zakłady można zgłaszać do 15 lipca

Nowy pomysł na wsparcie rzemieślników
Kiedy np. rozklei nam się but, najprostszym
rozwiązaniem jest kupno nowego obuwia,
a nie szukanie szewca. Podobnie rzecz ma
się z ubraniami, zegarkami czy elektroniką.
W efekcie z rynku znika wiele tradycyjnych
zawodów. Powodów jest kilka. Rozwój
technologiczny i spadek zainteresowania
wykonywanymi przez rzemieślników pracami to tylko niektóre z nich.
Szewcy, krawcy, tapicerzy, szklarze,
a może parasolnicy, lutnicy, modystki…
Niezależnie od wykonywanego fachu łączy ich wiedza, tradycja i historia. Dawniej
rzemieślnicy byli uznanymi specjalistami
w swoich dziedzinach. Niektóre zawody
powoli się odradzają, głównie dzięki coraz
większej modzie na wyroby rzemieślnicze. Proces ten jednak przebiega powoli,
co bezpośrednio wiąże się z wysoką ceną
ręcznie wykonywanych produktów.
Powstająca mapa ginących zawodów Szewc to jedna z coraz rzadziej spotykanych profesji na mapie tzw. ginących zawodów
to pomysł na wsparcie lokalnych mistrzów
rzemieślniczych. – Naszym celem jest wy – mówi prezydent Bełchatowa Mariola Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 51 45.
przede wszystkim pobudzenie zaintereso- Czechowska.
W planach jest także wystawa zdjęć
Mieszkańcy
Bełchatowa
mogą
zgłaszać
wania produktami i usługami rękodzielniczymi. Bez wątpienia cechuje je wysoka zakłady i pracownie oferujące usługi rze- „przy pracy”, pokazująca narzędzia i sposób
jakość, która zasługuje na docenienie. Je- mieślnicze. Informacje o mistrzach i cze- działania fachowców. Wydarzeniu towastem przekonana, że wkraczająca na rynek ladnikach można przesyłać drogą mailową rzyszyć będzie prelekcja nt. „Wartość pracy
pracy młodzież, wybierając tradycyjne do 15 lipca na adres: wrm@um.belchatow. w rzemiośle i zawodach zanikających”.
AP
profesje, może odnieść sukces zawodo- pl. Więcej informacji udzielają pracownicy

Darmowe porady podatkowe dla firm
Od blisko dwóch lat bełchatowscy przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej
pomocy doradcy podatkowego. – Nasz
pomysł okazał się doskonałym posunięciem. Akcja rozwija się intensywnie i przynosi wiele korzyści. Jestem przekonana,
że dzięki niej nasi przedsiębiorcy mogą
się z łatwością odnaleźć w gąszczu ciągle
zmieniających się przepisów podatkowych
– mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
bełchatowskiego magistratu Marcin Nowak.
Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie
osoby, które myślą o otwarciu działalności gospodarczej lub które założyły firmę

w ostatnim czasie. – Fachowa pomoc po- rzystniejszej formy opodatkowania, bo to
trzebna jest na każdym etapie prowadzenie ma ogromny wpływ na wysokość płaconedziałalności gospodarczej, a szczególnie na go podatku dochodowego – dodaje doradtym początkowym. My, doradcy podatko- ca Jankowska.
wi, doskonale to rozumiemy. Rozmawiamy,
W związku z epidemią koronawirusa
objaśniamy i pomagamy przy wypełnianiu
najbliższe konsultacje zaplanowane na 25
dokumentów – podkreśla Sylwia Jankowczerwca będą mieć formę dyżuru teleska z Krajowej Izby Doradców Podatkofonicznego.
By uzyskać fachową pomoc,
wych w Łodzi, która udziela porad bełwystarczy
zadzwonić
pod nr 44 307 04 35
chatowskim przedsiębiorcom. - Zgłaszająmiędzy
godz.
13.00
a
15.00. Bezpłatna pocy się do nas właściciele firm mają różny
stopień świadomości podatkowej. Czasem rada zostanie udzielona po podaniu hasła:
nie odróżniają podstawowych kwestii. „konsultacje Urząd Miasta Bełchatowa”.
A najważniejsza sprawa to wybór najkoAP
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EDUKACJA
Egzaminacyjny maraton dobiega końca. W tym roku matury i egzaminy ósmoklasistów – zgodnie z decyzją rządu
– odbyły się w czerwcu, a do tego w warunkach reżimu sanitarnego. Maseczki, dezynfekcja dłoni, wejścia do sal
rozłożone w czasie – z tym m.in. musieli się liczyć zarówno uczniowie, jak i nauczyciele

To były egzaminy inne niż zwykle
Ponad 500 uczniów z ośmiu bełchatowskich podstawówek ma już za
sobą egzaminy. Przez trzy dni sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu języka polskiego, matematyki oraz
języka obcego, najczęściej angielskiego.
Z kolei do zamknięcia sesji maturalnej
pozostało zaledwie kilka dni. Już teraz wiadomo, że w miejskim III LO między 8 a 29
czerwca do egzaminu dojrzałości przystąpi
w sumie 48 maturzystów, do tego ponad
20 osób, które zdecydowały się poprawić
swój ubiegłoroczny wynik. Język polski,
matematyka, język obcy i jeden z dodatkowych przedmiotów, a wśród nich m.in.
biologia, chemia, geografia czy filozofia
– to te przedmioty maturzyści musieli zdawać pisemnie na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym. Matury ustne w związku
z epidemią koronawirusa zostały odwołane.
Z tego samego powodu wszystkie tegoroczne egzaminy przeprowadzane były
w ściśle określonym reżimie sanitarnym.
- Przygotowując się do egzaminów
maturalnych oraz ósmoklasistów, kierowaliśmy się przede wszystkim względami
bezpieczeństwa - mówi wiceprezydent
miasta Łukasz Politański, odpowiedzial-

Egzaminy przeprowadzone były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego
ny m.in. za oświatę. Zastosowaliśmy się fekować dłonie. Do wszystkich szkół przedo wytycznych MEN-u, GIS-u i sanepidu. kazaliśmy odpowiednie środki, zarówno te
Uczniowie do szkół wchodzili różnymi do dezynfekcji rąk, jak i dużych powierzchni
wejściami w kilkunastominutowych od- – dodaje wiceprezydent Politański.
Wyniki ósmoklasiści poznają 31 lipca,
stępach, do tego opracowane zostały harmonogramy przemieszczania się po szkole. a maturzyści - 11 sierpnia.
Co ważne, dla uczniów, którzy z przyBy zachować odpowiedni dystans, ławki
w salach egzaminacyjnych ustawiane były czyn losowych nie mogli podejść do egzaw odległości minimum 1,5 metra. Zarówno minu w czerwcu, CKE przygotowała termin
młodzież, jak i członkowie komisji egzami- dodatkowy. Między 7 a 9 lipca pisać go będą
nacyjnej musieli obowiązkowo zasłaniać ósmoklasiści, maturzyści natomiast od
usta i twarz, zakładać rękawiczki ochronne 8 do 17 lipca.
KZB
albo przed wejściem do placówek dezyn-

Dziewiątka z dodatkowym oddziałem przedszkolnym
Nabór do dziewięciu bełchatowskich rzy nie otrzymali przydziału, miasto utwo- pociechą.
przedszkoli za nami. Od września do miej- rzyło dodatkowy oddział w PS nr 9. Tu na
- Tak duże zainteresowanie naszymi
skich placówek uczęszczać będzie blisko maluchy czeka 25 miejsc. Rekrutacja dro- placówkami bardzo nas cieszy. Zawsze do1500 dzieci, tj. o ponad 60 maluchów wię- gą elektroniczną potrwa do 21 sierpnia –
kładamy bowiem wszelkich starań, by najcej niż obecnie. Nowo przyjętych przed- mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału
młodsi mieszkańcy czuli się w nich jak najszkolaków jest w sumie ponad 400. Wśród Oświaty bełchatowskiego magistratu.
O przyjęciu do przedszkola decydowa- lepiej, mieli zapewnioną nie tylko właściwą
nich najliczniejsze grupy stanowią trzylatki –
jest ich 320 i czterolatki - zgłosiło się ich 64. ła liczba przyznanych punktów rekrutacyj- opiekę, ale również pełny i harmonijny
- Zależało nam na tym, by zapewnić nych. Pierwszeństwo miały dzieci miesz- rozwój – podsumowuje dyrektor Antońska.
opiekę wszystkim bełchatowskim dzieciom kające w Bełchatowie i wychowujące się
Przypomnijmy, że w opiece nad dziećw wieku przedszkolnym (3-6 lat). Teraz już w rodzinach wielodzietnych, niepełnych mi w wieku przedszkolnym pomocą służą
wiemy, że to się udało. Jeżeli maluch nie czy takich, w których występuje niepełteż placówki niepubliczne, dotowane przez
dostał się do wybranej placówki w pierw- nosprawność. W dalszej kolejności pod
szym naborze, informowaliśmy rodziców uwagę brane było m.in. to, czy oboje ro- miasto. W nich zabezpieczonych jest poo przedszkolach dysponujących jeszcze dzice lub opiekunowie pracują i jak daleko nad tysiąc miejsc.
KZB
wolnymi miejscami. A z myślą o tych, któ- od przedszkola mieszkają razem ze swoją
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KULTURA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Jeszcze do 29 czerwca można nadsyłać prace na miejski konkurs „Pogodowe Kre:Acje, czyli twoja prognoza
pogody”. Zabawa skierowana jest do dzieci, a ich zadaniem jest nagranie filmiku, w którym wcielą się w rolę pogodynki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Zaprezentuj prognozę pogody i wygraj nagrody
Konkurs jest pokłosiem tegorocznego Dnia
Dziecka i Festiwalu Re:Aktor Online. Tematem przewodnim imprezy, która z powodu
koronawirusa przeniosła się do internetu, były różnorodne zjawiska pogodowe.
Najmłodsi mogli zapoznać się z tajnikami,
metodami i narzędziami meteorologii. Spotkania z naukowcem, eksperymenty, gry
i zabawy – to wszystko już za nami. A przed
nami finał konkursu „Pogodowe Kre:Acje,
czyli twoja prognoza pogody”.
W zabawie udział mogą wziąć zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. Wystartują
one w trzech kategoriach wiekowych: do
6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat. Zadanie polega
na nakręceniu maksymalnie 3-minutowego filmiku w formacie MP4 z autorską
prognozą pogody. W trakcie realizacji nagrania należy wykorzystać samodzielnie
przygotowaną konturową mapę Polski
z graficznymi oznaczeniami pogodowymi,
takimi, jak: temperatura, słońce, deszcz,
zachmurzenie, wiatr czy burze. Z filmiku
powinno wynikać, jak pogoda kształtować
się będzie w ciągu całej doby.
Oceniane będą oryginalność, kreatywne podejście do tematu, walory dydaktyczne oraz sposób prezentacji prognozy

Sprawdź się w roli prezentera i nakręć film w ramach naszego konkursu
pogody. Filmy nadsyłać należy na adres
konkurs@um.belchatow.pl. Wyniki poznamy najpóźniej do 6 lipca.
Każdy, kto pochwali się nagraniem,
w którym wciela się w rolę pogodynki lub
pogodynka, otrzyma drobny upominek,
a trzy najlepsze prace w każdej kategorii
wiekowej będą nagrodzone i zaprezento-

wane na oficjalnych miejskich kanałach.
Regulamin oraz kartę zgłoszeniową pobrać
można ze strony www.belchatow.pl. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Promocji i Turystyki bełchatowskiego
magistratu pod nr tel. 44 733 51 63 lub
44 733 51 62.
KZB

Letnie kino samochodowe w Miejskim Centrum Kultury
Symbol Ameryki lat 50., czyli kino samochodowe, na początku wakacji zawita do
Bełchatowa. – Od wielu lat latem organizujemy popularny wśród mieszkańców
cykl „Kino na leżakach". W obecnej sytuacji
epidemicznej szukaliśmy alternatywy dla
takiej formy rozrywki. Niemal od razu pomyśleliśmy o kinie samochodowym. Mam
nadzieję, że nasza propozycja się spodoba
i lipcowy seans nie będzie jedyny – mówi
dyrektor bełchatowskiego MCK Damian
Nowak. Jeśli okaże się, że pomysł spotka
się z pozytywnym odbiorem, kolejny tego
typu seans odbędzie się w sierpniu.
Film wyświetlony zostanie na plenerowym ekranie za Gigantami Mocy. Obo-

Film to dobry pomysł na letnie wieczory

wiązywać będzie kolejność przybycia na
miejsce projekcji. – Z naszych wyliczeń
wynika, że w tym miejscu zmieści się około 30 aut. Zgodnie z zaleceniami sanepidu
w jednym pojeździe będą mogły być maksymalnie dwie osoby. Oznacza to, że seans
może obejrzeć około 60 amatorów kina
– dodaje dyrektor Nowak i podkreśla, że
uczestnicy będą musieli zastosować się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak
również po pokazie, musi pozostać w samochodzie. Jeśli jednak okno zostanie uchylone lub konieczne będzie wyjście z pojazdu
(np. do toalety), należy zasłonić usta i nos.
AP
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SPORT

135 imprez sportowych, w tym 13 międzynarodowych i 22 ogólnopolskie, ponad 15 tys. zawodników
i 43 tys. kibiców – Miejskie Centrum Sportu podsumowało trzy lata swojej działalności. W raporcie
znaleźć można także informacje o wsparciu, jakie jednostka udziela bełchatowskim klubom sportowym

Bełchatowski sport w raporcie MCS
Miejskie Centrum Sportu działa od osób, a ich zmagania śledziło ponad
stycznia 2017 rok. Od samego po- 43 tys. kibiców. Wydarzenia promowały
czątku głównym motorem jego dzia- różne dyscypliny sportowe, począwszy od
łalności jest promowanie szeroko po- kolarstwa, tenisa ziemnego, piłki nożnej
jętej aktywności fizycznej. To właśnie i siatkówki, na nieco mniej popularnych
MCS organizuje jedne z największych rugby i futsalu skończywszy. Bełchatów
w Bełchatowie wydarzenia sportowe, dba był gospodarzem turnieju układania kostki
o współpracę ze stowarzyszeniami i klu- Rubika, w którym rywalizowali zawodnicy
bami, a także propaguje uprawianie wie- m.in. z Wielkiej Brytanii i Korei Południowej.
- Poprzez sport chcemy pokazać, jakimi
lu różnych dziedzin sportu wśród dzieci
obiektami dysponuje Bełchatów, jakie na
i młodzieży.
Jak wynika z raportu podsumowują- tych obiektach można rozgrywać zawody
cego dotychczasową działalność centrum, i jak samo miasto dzięki temu się zmiez którym zapoznali się miejscy radni na nia. Okazuje się, że organizowane przez
kwietniowej sesji, w mieście zorganizo- nas wydarzenia przyciągają do nas wielu
wanych zostało 135 imprez sportowych. znamienitych i znanych na całym świecie
Wśród nich znalazło się także 13 o ran- sportowców. Kilka z naszych sztandarodze międzynarodowej, m.in. żeński turniej wych imprez na stałe wpisało się w ogólw piłce nożnej, UEFA Development, na nopolski kalendarz wydarzeń sportowych.
którym gościliśmy sportowców ze Słowa- To wszystko motywuje nas do jeszcze ciężcji i Ukrainy, Międzynarodowy Turniej Piłki szej pracy – mówi dyrektor Miejskiego CenSiatkowej Kobiet w hali Energia, mecz Pol- trum Sportu Marcin Szymczyk.
MCS administruje obiektami sportoska – Gruzja w futsalu, mecz Polska – Macedonia U19 czy mecz eliminacyjny Mi- wymi, z których korzystają nie tylko zawostrzostw Europy Kobiet U19 Polska – Buł- dowe kluby sportowe, ale także wszyscy
garia. Zorganizowanych zostało też ponad mieszkańcy. Znajdujący się przy ul. Spor20 imprez ogólnopolskich, np. Triathlon towej Stadion Miejski jest główną areną
Energy, Bełchatowskie Kryterium Kolar- zmagań GKS-u, grały na nim także represkie czy cykl Bełchatowska Triada Biegowa, zentacje narodowe w piłce nożnej (m.in.
a także ponad 20 wydarzeń wojewódzkich. Kolumbii, Ukrainy, Bułgarii czy Szkocji).
Liczba uczestników przekroczyła 15 tys. Z kolei boiska treningowe służą głównie
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celom szkoleniowym, rozegrano na nich
także spotkania towarzyskie i eliminacyjne
na szczeblach międzynarodowych. Hala
Energia, w której gra i trenuje Skra Bełchatów, poszczycić się może uprawniającymi
do rozgrywania spotkań siatkarskiej Ligii
Mistrzów certyfikatami CEV. W obiekcie
przy ul. Dąbrowskiego prowadzone są
zawody Szkolnego Związku Sportowego,
zajęcia treningowe szkółek piłkarskich,
a także koncerty. W zarządzie MCS-u pozostają także Miejskie Korty Tenisowe oraz
lodowisko na os. Dolnośląskim. Z sześciu
ceglanych kortów mieszkańcy mogą korzystać od maja do października. Każdego
roku rozgrywany jest na nich cykl Grand
Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym. Z kolei lodowisko funkcjonuje w sezonie zimowym – od listopada do marca. Ślizgawka
może pomieścić nawet 120 amatorów łyżwiarstwa, a na jej tafli prowadzone są m.in.
zajęcia wychowania fizycznego miejskich
szkół podstawowych oraz treningi drużyny
hokejowej UKS Niedźwiadek.
Miejskie Centrum Sportu to nie tylko
wydarzenia stricte sportowe. W ciągu ostatnich lat MCS zorganizował także koncert
disco polo dla 1,5 tys. fanów tego gatunku
i Hip-Hop Festiwal z gwiazdą O.S.T.R.
AP
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„Przed wojną to były matury” – takie słowa od swych profesorów niejednokrotnie słyszeli bełchatowscy licealiści,
którzy do tego ważnego egzaminu podchodzili w latach 50., 60., 70., a nawet 80.

Od zawsze matura była czymś w rodzaju
pasowania na człowieka inteligentnego,
a świadectwo dojrzałości - kluczem do dorosłości.
Przedwojenny egzamin maturalny dawał wstęp na studia, umożliwiał też otrzymanie państwowej posady. Co ważne, do
szkół średnich – gimnazjów i liceów – chodziły dzieci z zamożnych domów. Taki
luksus nie był dla wszystkich. Po wojnie
niewiele się zmieniło. Najgorzej było na
wsiach, gdzie bieda aż piszczała. Coś więcej na ten temat wie pani Wiesława, która
urodziła się i dorastała na jednej z podbełchatowskich wsi. Na świat przyszła w 1938
r. jako trzecia z pięciu sióstr. Pisać i czytać
uczyła się pod okiem mamy, która mimo
chłopskiego pochodzenia, mimo wojny
wciąż marzyła o lepszej przyszłości dla
swoich dzieci. Gdy dziewczyna z wyróżnieniem kończyła 7. klasę, wychowawca
wezwał do siebie jej rodziców. Zażądał, by
posłali córę na naukę do Bełchatowa. - Tak
rozumnego i pracowitego dziecka dawno
nie miałem. Nie wolno wam jej zmarnować
- miał powiedzieć wówczas nauczyciel.
I tak pani Wiesia trafiła do bełchatowskiego liceum mieszczącego się przy SP nr 2.
Po ukończeniu 9. klasy miała zdawać małą
maturę, a później dużą. - Bardzo się cieszyłam, że idę do szkoły. Szybko jednak
okazało się, że to nie taka prosta sprawa.
Po pierwsze miałam spore zaległości, po
drugie problemy ze stancją, no i kłopoty
ze wzrokiem, o których nikt wcześniej nie
wiedział. Pomieszkiwałam to u dalekiego
krewnego na Lipach, to w przybudówce
nad stodołą na Okrzei. Na sobotę i niedzielę wracałam do domu – mówi pani
Wiesia. Dobrze jednak wspomina swoich
nauczycieli i ówczesnego dyrektora Józefa
Marchewkę.
Na przełomie lat 50. i 60. egzamin maturalny składał się z części pisemnej – wy-

fot. archiwum prywatne Kazimiery Matusiak

Bo nauka to potęgi klucz... - rzecz
o egzaminach i szkolnych perypetiach
bełchatowian

Bełchatowskie licealistki z profesorem geografii na placu Narutowicza - początek lat 60.
pracowanie z języka polskiego na jeden
z 3 tematów, a dwa dni później zadania
z algebry, geometrii i trygonometrii. Po
ogłoszeniu wyników, uczniowie podchodzili do egzaminów ustnych z polskiego,
matematyki, historii, wiadomości o Polsce
i świecie. Obowiązkowo trzeba było zdawać jeden dodatkowy przedmiot. Do takiej
właśnie matury przygotowywała się pani
Wiesia. Los jednak zdecydował inaczej.
Niekończące się problemy lokalowe, finansowe zmusiły ją do zmiany szkoły. Wyjechała do sąsiedniego miasta, do Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, które dysponowało internatem. Tu
skończyła 10. i 11. klasę, ale matury nie
pisała, obowiązywały ją wyłącznie egzaminy zawodowe.
Nieco później, bo w latach 80., w tym
samym ogólniaku, ale już w nowym budynku, do matury podchodziła pani Marta. Na
egzaminie z polskiego do wyboru miała
5 tematów i 5 godzin na napisanie wypracowania. – Nie pamiętam już, na jaki temat

pisałam, ale wiem, że odwoływałam się
do twórców romantycznych – wspomina
bełchatowianka. – Pamiętam też, że byłam bardzo szczęśliwa, bo mój rocznik nie
musiał już zdawać matematyki, ale były na
pewno egzaminy ustne z języka obcego
i wybranego przedmiotu – opowiada dalej absolwentka bełchatowskiego LO.
W latach 80. nie było podziału na podstawę i rozszerzenie, za to każde województwo miało inne tematy i zadania.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili tylko nauczyciele ze szkoły. Egzaminy,
podobnie jak dziś, przeprowadzane były
w aulach i salach gimnastycznych. - Każdy siedział przy osobnym stoliku i miał ze
sobą maskotkę na szczęście. Za drzwiami czekali zdenerwowani rodzice, którzy
w międzyczasie szykowali pyszne kanapki.
Ich smak pamiętam do dziś – podsumowuje pani Marta.
KZB
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