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Miasto po raz kolejny zaangażowało się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zwieńczeniem akcji był Dzień bez Samochodu, podczas 
którego policja bezpłatnie znakowała rowery

dzieje się w mieście

Krajobrazy na zdjęciach
Do 2 października  
w galerii „Na Pię-
trze” MCK PGE Gi-
gantów Mocy do-
stępna jest wystawa 
„Szkocja nc500”. 
Ekspozycję tworzy 
kilkadziesiąt zdjęć – 

pejzaży. Ich autorem jest Remigiusz Mar-
czak, który od lat zajmuje się właśnie foto-
grafowaniem krajobrazu.

Taniej w Kulturze 
Wejściówki w promo-
cyjnej cenie 13 zł pro-
ponuje swoim wi-
dzom kino Kultura. 
Taki cennik obowią-
zuje na wszystkie se-
anse do 30 września. 
Bilety można zakupić 

w kasie Miejskiego Centrum Kultury, a tak-
że online – po opłaceniu zamówienia otrzy-
masz go mailem. 

www.facebook.pl/belchatow

Dni Papieskie
16 października 1978 
roku kardynał Karol 
Wojtyła został wy-
brany na biskupa 
Rzymu. Wydarzenia 
sprzed 42 lat trady-
cyjnie wspominać 

będą także bełchatowianie. Szczegóły 
dotyczące tegorocznych Dni Papieskich 
wkrótce na miejskiej stronie belchatow.pl. 

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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Ruszyły prace nad projektem przyszło-
rocznego budżetu miasta. To najważniejszy 
finansowy dokument każdego samorządu, 
w którym szczegółowo określane są pla-
nowane dochody, a także wydatki mia-
sta na dany rok. Zapisuje się w nim m.in. 
gdzie będą budowane drogi, wodociągi  
i inne potrzebne urządzenia techniczne, ile 
gmina przeznaczy na zielone inwestycje, 
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 
szeroko pojętej oświaty.

Dlatego, każdego roku przygotowując 
projekt bełchatowskiego budżetu, pre-
zydent Mariola Czechowska zachęca do 
składania swoich propozycji m.in. miesz-
kańców i miejskich radnych. Z czego beł-
chatowianie chętnie korzystają, do urzędu 
zazwyczaj wpływa około stu takich wnio-
sków. Najczęściej dotyczą one remontów 
dróg i chodników, nowych miejsc parkin-
gowych, czy placów zabaw. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że pod uwagę będą brane 
wyłącznie propozycje inwestycji i remon-
tów o charakterze publicznym, związane 
z realizacją zadań gminy. Na wszystkie 
sugestie magistrat czeka do 30 września.  

Te, które wpłyną po tym terminie, nie będą 
rozpatrywane. Obowiązuje także kon-
kretny wzór wniosku jaki należy wypełnić 

– można go pobrać ze strony belchatow.pl. 
Na etapie planowania budżetu swoje 

propozycje składają także jednostki bu-
dżetowe miasta, instytucje kultury, spół-
ki miejskie oraz osoby prawne. I w tym 
przypadku urząd będzie przyjmował do-
kumenty do 30 września. Po tym termi-
nie wszystkie złożone propozycje zostaną 

przeanalizowane i ocenione pod kątem fi-
nansowych możliwości ich realizacji. Prio-
rytetowo traktowane będą zadania zawar-
te w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa 
na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej.

Do 15 listopada projekt budżet mia-
sta na 2021 rok trafi do miejskich radnych  
i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

ADA

Do 30 września swoje propozycje do miejskiego budżetu mogą składać m.in. miejscy radni

Szanowni Państwo, 

pracujemy właśnie nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Podobnie,  
jak ten na 2020 rok, będzie on wymagał sporych oszczędności w sferze wydatków,  
a także dużej dyscypliny i optymalnych metod zarządzania miejskimi finansami. Będziemy 
jednak robić wszystko, aby standard życia w Bełchatowie pozostał na niezmienionym 
poziomie. Pamiętajmy, że dochody miasta tworzą również nasze podatki. Corocznie do 
budżetu trafia z nich prawie 40 proc., co średnio daje około 82 mln zł. To spory zastrzyk 
pieniędzy, dzięki którym możemy realizować następne publiczne zadania. Dlatego tak 
ważne jest, aby swój podatek PIT płacić właśnie w Bełchatowie. 

Aby odciążyć miejski budżet często sięgamy po środki zewnętrzne. Właśnie aplikujemy o dotacje dla czterech  
kolejnych znaczących inwestycji. Pozyskane dofinansowania pozwolą nam zrobić więcej i szybciej. Wszystko po to, 
aby nasze miasto wciąż się rozwijało. 

Szanowni Państwo, nadal walczymy z epidemią koronawirusa. Bądźmy ostrożni. Przestrzegajmy obowiązujących 
zaleceń, bo nasze zdrowie jest najważniejsze. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Miasto planuje budżet na 2021 rok
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Trwa przebudowa miejskiej kamienicy przy Placu Wolności 10. Na dwóch kondygnacjach budynku powstają 
sale warsztatowe i pomieszczenia, które będzie można wynająć. Roboty są już na półmetku. Wszystko będzie  
kosztować blisko 3,5 mln zł

Nowe oblicze zabytkowej kamienicy
Rewitalizacja to dosłownie przywrócenie 
do życia. Od trzech lat miasto realizuje 
duży projekt mający na celu właśnie oży-
wienie centrum Bełchatowa. – Zależy nam, 
by poprawić estetykę, funkcjonalność oraz 
jakość życia w naszym śródmieściu. Zmianę 
jego oblicza rozpoczęliśmy od wyremonto-
wania Placu Wolności oraz dziesięciu za-
bytkowych budynków. Kamienice Tkaczy 
są już gotowe, trzy z nich ozdobione zostały 
nowoczesnymi muralami, w planach mamy 
kolejne tego typu obrazy nawiązujące do 
historii oraz symboli Bełchatowa. Teraz re-
alizujemy kolejną część rewitalizacji, czyli  
przebudowę budynku przy Placu Wolno-
ści 10 – mówi wiceprezydent Bełchatowa  
Dariusz Matyśkiewicz. 

Wykonawca, bełchatowska firma Sanel, 
rozpoczął od rozbiórki dwóch budynków 
gospodarczych oraz wyburzenia strychu 
kamienicy. W kolejnej fazie remontu wy-
budowane zostały przyłącza kanalizacji 
deszczowej, przebudowano przyłącza 
wody i kanalizacji sanitarnej. W ramach 
prac wybudowana zostanie również kana-
lizacja teletechniczna, projekt przewiduje 
ponadto montaż wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, wentylacji mechanicznej i kli-
matyzacji.

Obecnie prowadzone są prace zwią-

zane z budową drugiej kondygnacji. Osta-
tecznie piętrowy budynek będzie miał po-
wierzchnię ok. 250 mkw. Na parterze znaj-
dą się sala warsztatów kulinarnych oraz 
sala wielofunkcyjna. Z kolei na piętrze mie-
ścić się będą pomieszczenia administracyj-
ne oraz licząca ok. 100 mkw. powierzchnia 
do wynajęcia. Po zakończeniu prac budy-
nek zostanie przekazany Miejskiemu Cen-

trum Kultury.
Prace kosztować będą prawie 3,5 mln zł, 

natomiast koszt całej rewitalizacji śród-
mieścia to ok. 14 mln zł, z czego ponad  
9 mln zł to środki unijne. Do inwestycji do-
łożyła się również Gmina Kleszczów, któ-
ra na ten cel przekazała dofinansowanie  
w wysokości blisko 670 tys. zł.

AP

Kamienica przy Placu Wolności 10 ma 130 lat, powstała bowiem w 1890 roku

Bełchatów walczy o powrót kolei na lokalne tory
Miasto wspólnie z województwem łódz-
kim oraz gminą Kleszczów złożyło wnio-
sek do rządowego programu Kolej Plus. 
To kolejny etap starań o modernizację  
i elektryfikację linii kolejowej nr 24, która 
początkowo miała być ważnym elemen-
tem trasy Warszawa – Piotrków Trybu-
nalski – Bełchatów – Wieluń – Wrocław. 
Z upływem czasu obsługiwała ona jednak 
jedynie kopalnię, a od kilku lat przestała 
być używana. Zdaniem prezydent Mario-
li Czechowskiej ponowne uruchomienie 
połączeń kolejowych z Bełchatowa to dla 
miasta ogromna szansa. – Bez wątpienia 
udział w projekcie może być znaczący dla 

rozwoju gospodarczego nie tylko naszego 
miasta, ale także całego regionu. Cieszę się, 
że naszą wizję podzielają także Marszałek 
Województwa Łódzkiego oraz gmina Klesz-
czów i że w tej ważnej dla mieszkańców 
sprawie działamy wspólnie. Mam nadzieję, 
że dzięki temu za kilka lat pociągi znowu 
będą jeździć przez Bełchatów – podkreśla 
prezydent Czechowska.  

Teraz wniosek będzie oceniany pod 
względem formalnym. Z informacji na stro-
nie PKP wynika, że decyzja o tym, które 
zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do 
kolejnego etapu, powinna zapaść do 26 li-
stopada. Wówczas samorządy będą miały 

12 miesięcy na opracowanie wstępnego 
studium planistyczno-prognostycznego. 
Zgodnie z założeniami programu wybrane 
do realizacji projekty powinny zostać zre-
alizowane do końca 2028 roku. 

Przypomnijmy, że możliwości powrotu 
i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia 
dofinansowanie ze środków programu Ko-
lej Plus, które wynosi 85 proc. Pozostałe 
15 proc. stanowić będą środki własne samo-
rządów. Budżet programu wynosi 5,6 mld zł, 
co daje możliwość zrealizowania inwestycji 
o łącznej wartości 6,6 mld zł. 

AP

INWESTYCJE
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Dwie bełchatowskie podstawówki będą mieć instalacje fotowoltaiczne. Panele zamontowane zostaną na da-
chach Jedynki i Dwunastki. Place budowy są już przekazane, same instalacje mają być gotowe na początku listo-
pada. Do inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

Zielona energia, czyli fotowoltaika w szkołach
Panele fotowoltaiczne w szkołach podsta-
wowych to kolejne z nowatorskich i pro-
ekologicznych działań w naszym mieście.  

– Utrzymanie szkoły wiąże się z dużymi 
kosztami, a inwestycja w energię słoneczną 
ma swój wymiar pragmatyczny. Odpowied-
nio dobrana fotowoltaika pozwoli ogra-
niczyć wydatki na prąd, a zaoszczędzone 
pieniądze będzie można przeznaczyć cho-
ciażby na organizację dodatkowych zajęć 
dla dzieci czy zakup pomocy dydaktycz-
nych – mówi wiceprezydent Bełchatowa 
Dariusz Matyśkiewicz i dodaje, że nie bez 
znaczenia jest także proekologiczna strona 
tego przedsięwzięcia. – Jednym z wyzwań 
szkoły jest zaszczepianie w młodych lu-
dziach wartości i kształtowanie właściwych 
postaw, również tych związanych z ekolo-
gią. Wdrożenie i korzystanie z fotowolta-
iki może być jednym ze skuteczniejszych 
sposobów realizowania tych zadań. Na jej 
przykładzie łatwiej będzie pokazać uczniom 
znaczenie i korzyści dla środowiska płynące 
z odnawialnych źródeł energii.

Miasto przekazało już place budowy. 
Prace związane z montażem systemów 
fotowoltaicznych ruszą w najbliższym 
czasie. W Szkole Podstawowej nr 12 po-
jawi się 151 monokrystalicznych paneli  
o mocy 330 Wp każdy. Koszt tej inwestycji 
to nieco ponad 178 tys. zł. Druga z mikro-

instalacji zamontowana zostanie w Szkole 
Podstawowej nr 1. Każdy ze 147 paneli 
monokrystalicznych będzie mieć moc 335 
Wp a ich koszt to blisko 240 tys. zł. Montaż 
paneli na dachach obu szkół powinien za-
kończyć się w pierwszej połowie listopada.

Wszystkie prace związane z budową  

instalacji to wydatek ponad 400 tys. zł. Co 
ważne – do inwestycji dołoży się Staro-
stwo Powiatowe w Bełchatowie. Pozyska-
na przez miasto dotacja z powiatu bełcha-
towskiego wynosi 80 proc. kosztów kwali-
fikowanych, czyli około 385 tys. zł.

AP

Panele fotowoltaiczne to spore oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej

Plac zabaw na Przytorzu przejdzie metamorfozę
Remont i rozbudowa placu zabaw na osie-
dlu Przytorze to zwycięski projekt siódmej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchato-
wa. Prace przy jego realizacji właśnie star-
tują. Miasto przekazało już plac budowy,  
a zakres prac jest szeroki. 

Oprócz nowej syntetycznej nawierzch-
ni, wykonawca wyremontuje istniejące 
urządzenia zabawowe oraz dostawi nowe. 
Dzieci będą mieć do swojej dyspozycji pia-
skownicę, bujak sprężynowy i huśtawkę. 
Na placu przy ul. Paderewskiego pojawi się 
także fabryka piasku, w skład której wejdą 
dźwig, taśmociąg, stanowisko z formami, 

przenośnik i waga. To jednak nie koniec. 
Milusińskim z pewnością przypadnie do 
gustu także nowy wielofunkcyjny zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem, tune-
lem i kolorowymi okularami.

Całości dopełnią elementy małej archi-
tektury, czyli ławki, kosze na śmieci i stojak 
rowerowy. Plac będzie ogrodzony, posa-
dzonych zostanie również 8 drzew liścia-
stych. Wszystkie prace kosztować będą 
ponad 250 tys. zł, a plac ma zostać oddany 
do użytku w drugiej połowie listopada. 

APPlac zabaw zyska m.in. nową nawierzchnię
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Bełchatów otrzymał prawie 4 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ale to nie koniec starań o finansowe 
wsparcie z programów rządowych. Miasto przygotowuje właśnie cztery kolejne wnioski, które mają być złożone 
do 30 września

Zdobywamy miliony na inwestycje
Zgodnie z założeniami rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych ma ona 
zrekompensować samorządom ubytki  
w budżetach, które powstały w wyniku epi-
demii koronawirusa. Dla wszystkich gmin 
i powiatów w Polsce na ten cel przezna-
czonych zostało 6 mld zł. Do Bełchatowa  
z ogólnopolskiej puli trafiły prawie 4 mln zł. 
Miasto może je przeznaczyć na najważ-
niejsze dla mieszkańców inwestycje, jak 
np. remonty szkół i przedszkoli, budowę 
dróg czy parkingów. Mogą być one tak-
że wykorzystane, jako wkład własny do 
projektów realizowanych z innych środ-
ków publicznych. Pieniądze są już na 
koncie miasta, obecnie trwają ustalenia, 
na jakie konkretnie przedsięwzięcia zo-
staną one przeznaczone. Co ważne, do-
tacja może zostać przeznaczona nie tylko 
na nowe zadania, ale także te, które są  
w trakcie realizacji.

Po ogłoszeniu kolejnego naboru wnio-
sków w ramach FIL, magistrat przygo-
towuje kolejne cztery projekty. Chodzi  
o budowę budynku komunalnego przy  
ul. Podmiejskiej - za budynkiem po dawnej 
gazowni przy ul. Sienkiewicza, gdzie po-
wstały mieszkania socjalne. Trzy następ-

ne wnioski dotyczyć mają przebudowy  
i remontu żłobka miejskiego „Jaś i Małgo-
sia”, rozbudowy i uzupełnienia kompleksu 
sportowego na Binkowie (tuż obok skate-
parku i pumptracku), a także modernizacji 
boiska szkolnego przy Szkole Podstawo-
wej nr 4. 

Należy podkreślić, że środki w pierw-
szym naborze przyznawane były każdej 
jednostce samorządowej na podstawie 
algorytmu. W drugim zaś zasadność przy-
znania środków oceniać będzie  Komisja 

do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, która pod uwagę brać bę-
dzie m.in. kompleksowość planowanej in-
westycji, ograniczenie emisyjności, zapew-
nienie dostępności czy koszt projektu. Wy-
niki weryfikacji powinny być znane jeszcze 
w tym roku. Maksymalne dofinansowanie, 
jakie może zostać przyznane samorządom 
to nawet 100 proc. kosztów całej inwesty-
cji. Pieniądze trzeba będzie wydatkować 
do końca 2022 roku. 

AP

Fundusz Inwestycji Lokalnych jeden z instrumentów tarczy antykryzysowej.

Daleka połączy się z planowaną obwodnicą wschodnią
Miasto aktywnie pozyskuje środki ze-
wnętrzne, dzięki którym realizowane są 
kolejne inwestycje. – Nie zwalniamy tempa 
i konsekwentnie realizujemy zaplanowane 
wcześniej zadania, jak na przykład budo-
wa ulicy Dalekiej. Bezpieczeństwo na na-
szych drogach i komfort mieszkańców są 
dla nas priorytetem. Dlatego nieustannie 
poszukujemy możliwości dofinansowania 
do różnych projektów, które mają na celu 
poprawę jakości życia w naszym mieście 
w każdym możliwym aspekcie – tłuma-
czy wiceprezydent Bełchatowa Dariusz 
Matyśkiewicz.

Prace na ulicy Dalekiej są mocno za-
awansowane. Do końca listopada gotowy 
ma być ponad 300-metrowy odcinek od 

ulicy Budryka do planowanej obwodni-
cy wschodniej. Wykonawca zakończył już 
roboty instalacyjne obejmujące odwod-
nienie, przebudowę przełącza wodociągo-
wego oraz budowę kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Obecnie trwają prace drogo-
we. Położona zostanie nowa nawierzchnia, 
powstanie chodnik ze zjazdami do posesji. 
Ostatnim etapem budowy będzie wykona-
nie oznakowania pionowego oraz pozio-
mego.

Droga ma być gotowa do końca listopa-
da, a jej realizacja kosztować będzie ponad 
1,1 mln zł. Wsparcie z FDS wynosić będzie 
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych czyli 
520 tys. 407 zł.

APNa Dalekiej będzie nowa nawierzchnia

INWESTYCJE

6



Trzynastu bezrobotnych bełchatowian przez trzy najbliższe miesiące będzie wykonywać prace społecznie uży-
teczne. Pomoc w kuchni, roznoszenie korespondencji czy utrzymanie porządku – to tylko część z powierzonych 
im zadań

Miasto aktywizuje osoby bezrobotne
To już kolejna edycja miejskiego programu. 
Jego celem jest aktywizacja osób bezro-
botnych, bez prawa do zasiłku, które od 
dłuższego czasu, z różnych przyczyn, nie 
mogły znaleźć zatrudnienia. Cieszy się 
on sporym zainteresowaniem zarówno 
ze strony poszukujących zatrudnienia, jak  
i pracodawców.

- Program realizujemy wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Powiatowym Urzędem Pracy. Korzysta-
jąc z prac społecznie użytecznych, osoby 
długotrwale bezrobotne, mogą zdobywać 
nowe doświadczenia zawodowe. To forma 
pomocy, która ma im ułatwić powrót na ry-
nek pracy. Dla pracodawców, to zaś szansa, 
by przed podpisaniem umowy sprawdzić 
kandydata – mówi Łukasz Politański, wice-
prezydent Bełchatowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
typuje osoby do wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych. Realizowane są one 
w jednostkach budżetowych i organiza-
cjach pozarządowych, m.in. w miejskich 
przedszkolach i żłobku, Miejskim Centrum 
Sportu, placówkach kultury, a także Towa-
rzystwie Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu 
Rodzin Katolickich czy Stowarzyszeniu Ro-
dziców i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych „Przystań”. – Są to bardzo zróżnico-
wane oferty. Od prac gospodarczych przez 

roznoszenie poczty, porządkowanie tere-
nów zielonych, po pomoc przy dzieciach 
bądź w kuchni – dodaje wiceprezydent Po-
litański. To, gdzie została przydzielona kon-
kretna osoba, zależało m.in. od jej wieku, 
zdolności, a także posiadanych kwalifikacji.

W sumie od września do końca listo-
pada uczestnicy programu będą pracować 
przez 10 godzin tygodniowo i maksymal-

nie 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie 
za wykonaną pracę nie jest opodatkowane  
i wynosi 8,70 zł godzinę. Środki na ten cel 
pochodzą w 40 proc. z budżetu miasta,  
a w 60 proc. z bełchatowskiego Powiato-
wego Urzędu Pracy.

Zasady organizacji prac społecznie 
użytecznych reguluje Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ADA

Za swoją pracę uczestnicy programu dostają wynagrodzenie

Organizacje szkoliły się z zasad kontroli
Miasto zorganizowało bezpłatne szkolenie 
dla organizacji pozarządowych. Spotkanie, 
które odbyło się 15 września w magistra-
cie, poprowadził specjalista z łódzkiego 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich. Podczas warsztatów roz-
mawiano o tym, jak przygotować się do 
kontroli zadania publicznego realizowane-
go przez NGO.

– Każdy projekt prowadzony przez  
organizację pozarządową ze środków pu-
blicznych podlega gruntownemu spraw-
dzeniu. Stowarzyszenia często mają pro-

blem, aby poprawnie przygotować wszyst-
kie potrzebne dokumenty. Stąd pomysł, 
aby zaprosić ich właśnie na takie szkolenie. 
Dzięki temu w jednym miejscu mogli zdo-
być wszystkie potrzebne informacje, które 
pomogą im odpowiednio przygotować się 
do kontroli – mówi Iwona Nowak, dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych w bełcha-
towskim magistracie. 

Podczas spotkania omówiono m.in. 
jakie dokumenty organizacja musi prowa-
dzić, w jaki sposób należy księgować wy-
datki, jak potwierdzić realizację zadania  

i osiągnięte rezultaty. Poruszane były rów-
nież problemy dotyczące tego, jak do za-
dania organizacja ma wnieść wkład własny,  
a także czy polityka rachunkowości opowia-
da wymogom przewidzianym w umowie. 

- Wszystkie praktyczne opinie i wska-
zówki są niezwykle cenne. Dlatego zależy 
nam, aby organizacje miały łatwy dostęp 
do szerokiej i fachowej wiedzy. Mamy już 
pomysły na kolejne tego typu warsztaty – 
podsumowuje dyrektor Nowak. 

ADA
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Będą dodatkowe patrole policji 

Blisko 150 tys. zł z miejskiego budżetu trafi do bełchatowskiej policji. Taką de-
cyzję na sierpniowej sesji podjęli radni. Dzięki temu na osiedlach i w centrum 
będzie więcej patroli. Jednostka wzbogaci się także o nowe samochody służ-

bowe. – Nigdy zbyt wiele działań w tym zakresie. Inwestycja w bezpieczeń-
stwo zawsze się opłaca i zwraca z nawiązką. Zależy nam, aby piesze patrole 

działały przede wszystkim prewencyjnie. Często sama obecność funkcjonariu-
szy studzi emocje – powiedziała Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. 

Na dodatkowe patrole magistrat przekaże jednostce dokładnie 50 tys. zł. 
– Cieszy nas, że po raz kolejny możemy liczyć na wsparcie naszych partnerów 

samorządowych. Patrole ponadnormatywne świetnie sprawdzały się  
w latach wcześniejszych, dlatego chcemy kontynuować tą dobrą praktykę 

– powiedział mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Bełchatowie. W ramach otrzymanego wsparcia funkcjonariu-
sze będą także pomagać służbom sanitarnym w czasie epidemii COVID-19. 

Mowa tutaj m.in. o kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie. 

ADA
Dzięki miejskiemu wsparciu na ulicach będzie  
więcej policyjnych patroli

Magistrat uzupełnia zapasy środków do dezynfekcji i ochrony osobistej na wypadek zwiększonej jesienią liczby 
zachorowań na COVID-19. Stale monitoruje także sytuację epidemiczną w szkołach, przedszkolach i pozostałych 
miejskich jednostkach

Epidemia trwa, miasto trzyma rękę na pulsie
Przy ul. Czaplinieckiej 153 działa stały 
punkt badań w kierunku koronawirusa. 
Zlokalizowany jest on przy siedzibie Woje-
wódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. 
Testy mają mieć w nim wykonywane osoby 
z typowymi objawami COVID-19, które zo-
stały skierowane przez lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej. To tylko jedno z za-
łożeń nowej strategii walki z SARS-CoV-2, 
przygotowanej przez Ministerstwo Zdro-
wia na jesień. Eksperci prognozują bowiem, 
że czeka nas trudny okres z powodu wielu 
infekcji, które pojawią się właśnie w okre-
sie jesiennym i będą występowały razem  
z COVID-19. 

Na wypadek większej liczby zacho-
rowań szykuje się również miasto. - Uzu-
pełniamy właśnie zapasy magazynowe 
środków do dezynfekcji, a także ochrony 
osobistej – mówi Wojciech Łągwa, koordy-
nator Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta 
Bechatowa. - Cały  czas monitorujemy sy-
tuację epidemiczną w mieście. Jesteśmy 
w stałym kontakcie ze wszystkimi służ-
bami, m.in. sanepidem, policją oraz strażą 
miejską. Na bieżąco realizujemy wytyczne 
GISU, Ministerstwa Zdrowia czy wojewo-

dy łódzkiego – tłumaczy Łągwa.  Magistrat 
czuwa również nad tym, aby miejskie jed-
nostki i placówki, wyposażone były w od-
powiednią ilość środków do dezynfekcji 
oraz ochrony osobistej. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, kieruje też akcją dekontaminacji, 
czyli oczyszczania pomieszczeń z wirusów. 
Zazwyczaj przeprowadzana jest ona w budyn-

kach, w których przebywały osoby zakażone.  
Przez cały czas na magistrat mogą rów-
nież liczyć mieszkańcy przebywający na 
kwarantannie, którym nie ma kto zrobić 
zakupów czy załatwić pilnych spraw urzę-
dowych. Z takiej pomocy od marca skorzy-
stało już kilkadziesiąt osób. 

ADA

W punkcie pobrań przy ul. Czaplinieckiej 153 przebadanych zostało już kilkadziesiąt osób
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Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej 

Bełchatowianie wspominali walczących w II wojnie 
światowej. 5 września miejskie uroczystości odbyły się  
w Grocholicach. Rozpoczęło je nabożeństwo w parafii 
pw. Wszystkich Świętych, po którym wręczona została 
„Rogatywka ppor. Zawilskiego”. Za pracę na rzecz kulty-
wowania historii  oraz propagowania wartości patriotycz-
nych otrzymał ją Leszek Piątkiewicz. Później na cmenta-
rzu przy ul. Tylnej odbyła się część patriotyczna. A w niej 
Apel Poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. W niedzielę,  
6 września, mieszkańcy spotkali się natomiast u stóp Góry 
Borowej. Po polowej mszy św. odczytany został Apel Po-
ległych i oddano salwę honorową. Złożone zostały także 
wieńce pod pomnikiem Obrońców Gór Borowskich.

Związkowcy z „Solidarności” świętowali 
jubileusz

Członkowie regionu piotrkowskiego świętowali 40. rocz-
nicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Uroczystość, w której udział 
wzięli m.in. parlamentarzyści oraz przedstawiciele samo-
rządów, odbyła się 12 września w MCK PGE Gigantach 
Mocy. Spotkanie przez wzgląd na epidemię koronawirusa 
miało skromny charakter. Nie zabrakło jednak gratulacji, 
wspomnień i refleksji nad minionymi czterdziestoma la-
tami. Wręczone zostały także pamiątkowe medale, jeden 
z nich trafił do prezydent Bełchatowa Marioli Czechow-
skiej. W jej imieniu odznaczenie odebrał wiceprezydent 
Dariusz Matyśkiewicz życząc związkowcom kolejnych 
pięknych jubileuszy. Na zakończenie ze swoim koncertem 
wystąpił Jan Pietrzak – legenda opozycji lat 80-tych.

Koncert w hołdzie dla Świętego Jana Pawła II 

Muzycy łódzkiego Teatru Wielkiego wystąpili w Bełcha-
towie z koncertem poświęconym św. Janowi Pawłowi II. 
W wykonaniu solistów, chóru oraz orkiestry pod batutą 
maestro Michała Kocimskiego publiczność usłyszała kla-
syki opery, operetki, musicalu, „Hallelujah" Cohen’a, „Nel-
la Fantasia" z filmu „Misja", walc z „Nocy i dni". Nie zabra-
kło także pieśni ludowych oraz religijnych – tych najchęt-
niej śpiewanych przez papieża. Wśród nich „Barka", „Abba 
Ojcze" czy „Czarna Madonna". 

Rok 2020 poświęcony jest św. Janowi Pawłowi II.  
W maju obchodzona była bowiem setna rocznica jego 
urodzin. Cykl koncertów „Województwo Łódzkie w hoł-
dzie św. Janowi Pawłowi II”, którego organizatorem jest 
marszałek Grzegorz Schreiber, nawiązuje właśnie do tych 
wydarzeń. W Bełchatowie muzycy wystąpili 9 września  
w ogrodach przy parafii farnej. 
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Szewcy, krawcy, tapicerzy, zegarmistrzowie czy złotnicy – niezależnie od wykonywanego zawodu łączy ich wiedza i zamiłowanie do tradycji. Choć mogłoby się wy-
dawać, że to zawody przeszłości, to w Bełchatowie wciąż można skorzystać z usług wielu rzemieślników. Aby pokazać, jak cenna jest ich praca, prezentujemy drugą 
część sylwetek fachowców, którzy z pasją wykonują rękodzielnicze profesje

Rzetelni i misterni - poznajmy mistrzów tradycyjnych zawodów
Szewcy, krawcy, tapicerzy, szklarze, a może parasolnicy, lutni-
cy, modystki…. Niezależnie od wykonywanego fachu łączy ich 
wiedza, tradycja i historia. Dawniej nie do pomyślenia było, by  
w jakimś mieście brakło dekarza, garncarza czy kowala. Niektóre 
zawody się odradzają, proces ten jednak przebiega powoli przez 
wysokie ceny oferowanych przez rzemieślników produktów.

„Mapa Bełchatowskiego Rzemiosła” to pomysł prezydenta 
Bełchatowa Marioli Czechowskiej na wsparcie lokalnych mi-
strzów. – Naszym celem jest przede wszystkim pobudzenie za-
interesowania produktami i usługami rękodzielniczymi. Jestem 
przekonana, że wkraczająca na rynek pracy młodzież, wybiera-
jąc tradycyjne profesje, może odnieść sukces zawodowy – mówi 
prezydent Czechowska.

Podsumowaniem akcji będzie wystawa zdjęć z bełchatowski-
mi rzemieślnikami przy pracy. Ekspozycja, której wernisaż odbę-
dzie się 25 września w dolnym foyer Gigantów Mocy, wzboga-
cona będzie o narzędzia, sztandary cechu z 1926 roku oraz dy-
plomy czeladnicze z początku XX wieku. Wystawę będzie można 
oglądać do końca października.

AP

Arkadiusz Szabat 
ramiarz, szklarz

Szklarz to profesja uważana za jedną 
z najszlachetniejszych. Precyzja, rze-
telność, delikatność i pasja – to cechy 
prawdziwego mistrza w tym fachu. Jak 
mówi pan Arkadiusz Szabat, szkło to 
nie tylko ramy i lustra, ale także zwykłe 
okna. Najpierw tylko oprawiał obrazy, 
potem poszedł krok dalej. Dziś przyzna-
je, że szkło ma duszę. Można je zniena-
widzić lub tak, jak on, pokochać.  

Włodzimierz Gajek 
zegarmistrz

45 lat temu, kiedy swoją przygodę z ze-
garami rozpoczynał pan Włodzimierz 
Gajek, zegarmistrz był prestiżowym za-
wodem, a osoby go wykonujące cieszyły 
się dużym uznaniem. Trzeba umiejętnie 
kierować położeniem bardzo małych 
elementów, aby stworzyć z nich spójną 
całość. Jak mówi nasz bohater, najbar-
dziej fascynuje go to, że w jego rękach 
niesprawny zegarek zaczyna znowu żyć.

Iwona Zwierzchlejska,  
Irena Ruszkowska krawcowe

Przynajmniej raz w życiu w głowie każ-
dej kobiety pojawił się pomysł na wła-
sny projekt sukienki, bluzki czy spodni. 
A gdyby tak zostać krawcową, by móc 
szyć przepiękne ubrania dla siebie i in-
nych? To pytanie zadały sobie panie 
Iwona Zwierzchlejska i Irena Ruszkow-
ską, które wcieliły te myśli w czyn i od 
kilku lat wspólnie realizują swoją zawo-
dową pasję i miłość do szycia.

TYLKO DOBRE: RZEMIOSŁO - CZĘŚĆ 2
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Szewcy, krawcy, tapicerzy, zegarmistrzowie czy złotnicy – niezależnie od wykonywanego zawodu łączy ich wiedza i zamiłowanie do tradycji. Choć mogłoby się wy-
dawać, że to zawody przeszłości, to w Bełchatowie wciąż można skorzystać z usług wielu rzemieślników. Aby pokazać, jak cenna jest ich praca, prezentujemy drugą 
część sylwetek fachowców, którzy z pasją wykonują rękodzielnicze profesje

Rzetelni i misterni - poznajmy mistrzów tradycyjnych zawodów

Wiktor Gross 
optyk

Jeśli czujemy, że nasz wzrok się pogar-
sza, pierwsze kroki powinniśmy skie-
rować do optyka, który nie tylko robi 
okulary na podstawie recepty, ale też 
podpowie, jakie wybrać oprawki. Jak 
mówi pan Wiktor Gross, w tym fachu 
oprócz odpowiednich kompetencji  
i wiedzy, liczą się także umiejętność 
rozmowy, życzliwość i otwartość na po-
trzeby klienta. 

Marek Michalski 
zegarmistrz

Zegarmistrz zajmuje się naprawą wszel-
kiego typu i rodzaju zegarów. Dobry spe-
cjalista potrafi zaopiekować się różnymi 
modelami. Jak mówi pan Marek Mi-
chalski, który w zawodzie jest od 84-go 
roku, drobne korekty takie jak wymiana 
paska, szkiełka czy skrócenie bransolety 
są równie ciekawe jak regulacja pracy 
mechanizmu. Bo w  gruncie rzeczy każdy 
zegar działa w ten sam sposób.

Stanisław Pytel 
zegarmistrz

Zostanie „złotą rączką” od czasomierzy 
wymaga wiele cierpliwości, dokładności 
i zdolności manualnych. Na pewno nie 
jest to zawód do każdego. Naprawienie 
jednego zegara może zająć kilkanaście 
godzin. Potrzeba do tego staranności, 
delikatności oraz niezwykłego skupie-
nia. Wie o tym doskonale pan Stanisław 
Pytel, który naprawą zegarków zajmuje 
się od 74-roku.

Edward Bielecki 
ślusarz

Dawniej ślusarz znany był przede 
wszystkim z obróbki metali, czym lekko 
zahaczał o kowalstwo. Z biegiem czasu 
fach ten ewoluował w stronę tworzenia, 
naprawy oraz montażu zamków, okuć 
i kluczy. Pan Edward Bielecki udowad-
nia, że ślusarz to zawód ponadczasowy.
Poszukując bezpieczeństwa możemy 
zwrócić się do fachowca, który od ręki 
wymieni nam zamek lub naprawi drzwi.

Jerzy Pietrzyk 
szewc

Pewnie nie raz zdarzyło nam się zgu-
bić flek czy zelówkę, a przy chodzeniu 
po śniegu buty zaszły solą. Co zrobić  
w takiej sytuacji? Wtedy na ratunek 
przychodzi szewc, który sprawi, że na-
sze buty będą jak nowe. Jednym z nich 
jest pan Jerzy Pietrzyk, który z uśmie-
chem przyznaje, że od trzydziestu już 
lat jego życie kręci się wokół butów i nie 
pamięta już, ile par naprawił.  
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Miasto Bełchatów jest zaopatrywane w wodę pochodzącą z 8 studni głębinowych. Głębokość odwiertów sięga 
poziomu górnej kredy i wynosi od 100 do 150 metrów.  Wody podziemne tej warstwy ziemi nie mają bezpośred-
niego kontaktu z wodami powierzchniowymi,  co sprawia, że są czyste

Bełchatowska kranówka jest bezpieczna
Dla naszego zdrowia duże znaczenie mają 
wody zawierające odpowiednie ilości bio-
pierwiastków takich jak: magnez, wapń, 
wodorowęglany, chlorki, sód, siarczany, 
fluorki, jodki, żelazo i dwutlenek węgla.  
Ilość tych biopierwiastków w wodzie kla-
syfikuje  ją do wód twardych lub miękkich. 
Bełchatowska woda wodociągowa cechu-
je się średnią twardością. Ostatni pomiar 
twardości wody wykonany przez pracow-
ników Spółki „WOD.-KAN.” w certyfiko-
wanym laboratorium w dniu 31 sierpnia 
br. wyniósł: 284 mg CaCO3/l (200-350 mg 
CaCO3/L woda średnio twarda).

Warto również wiedzieć, że przed 
wtłoczeniem do sieci bełchatowskich wo-
dociągów woda poddawana jest procesowi 
uzdatniania polegającego na napowietrza-
niu i filtracji przez złoża piaskowe. W ten 
sposób w znacznym stopniu z jej zawar-
tości usuwane jest żelazo, mangan i jon 
amonowy. Aby woda była bezpieczna pod 
względem mikrobiologicznym poddawa-
na jest też procesowi dezynfekcji. Dzięki 
temu woda płynąca w naszych kranach 
jest w pełni bezpieczna - informuje Łukasz 
Janik Wiceprezes Spółki „WOD.-KAN.”.

Odpowiadając na pytania mieszkań-
ców, w oparciu o wyniki  badań naukowych 
informujemy, że nalot wytrącający się na 
powierzchni zaparzonej herbaty świad-
czy przede wszystkim o twardości wody 
oraz o jakości i gatunku zastosowanej do 
naparu herbaty. Właśnie twarda woda,  
a nie miękka decyduje o dobrym samopo-
czuciu spożywających i ma działanie profi-
laktyczne (pomimo tego, że wielu osobom 
wydaje się mało estetyczna). Pokutuje                           
w społeczeństwie przekonanie, że woda 
powodująca osadzanie się kamienia  
w czajniku, czy w rurach jest zła. To błęd-
ne rozumowanie. Nie można porównywać 
fizjologii człowieka do urządzeń technicz-
nych. W organizmie człowieka nieustannie 
zachodzą przemiany biochemiczne, które 
powodują, że zbędne produkty przemiany 
materii są wydalane, potwierdza ten fakt 
dr Małgorzata Pieniak w artykule: „Twarda 
woda służy zdrowiu” (http://www.woda-
dlazdrowia.pl/pl/940/0/twarda-woda-slu-
zy-zdrowiu.html). Ponadto badania epide-
miologiczne ustaliły, że picie wody twardej 

zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby 
sercowo-naczyniowe u dorosłych i u nie-
mowląt. 

Wszelkie badania bełchatowskiej kra-
nówki przeprowadzane przez laboratoria 
zarówno własne jak i Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie 
potwierdzają bardzo dobrą jakość wody, 
tak pod względem bakteriologicznym jak  
i fizykochemicznym – zapewnia Wicepre-
zes Łukasz Janik.

Woda uzdatniona  podawana do sieci 
miejskiej  nie wykazuje przekroczeń w za-
kresie monitorowanych parametrów jako-

ściowych, określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294). Wyniki  uzyskiwanych badań  oraz  
szczegółowy zakres wykonywanych ba-
dań podawane są na bieżąco do publicznej 
wiadomości.   

Zarząd Spółki „WOD.-KAN.” zaprasza 
zainteresowanych jakością bełchatowskiej 
wody do śledzenia strony: https://wodkan-
-belchatow.pl/laboratorium/wyniki-ba-
dan-wody/.

WOD.-KAN.

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Chłodne wrześniowe poranki i wieczory to czas, kiedy mieszkańcy zaczynają myśleć o ciepłych grzejnikach. Dziś 
nie musisz czekać, aż zrobi się naprawdę zimno. PEC Bełchatów jest przygotowany do rozpoczęcia sezonu je-
sienno-zimowego, a ciepło jest dostępne "na zawołanie"

PEC dostarczy ciepło na zawołanie
Pewnie zgodzisz się z nami, że w domu 
zawsze powinno być ciepło. A już szcze-
gólnie wtedy, gdy za oknami zaczynają 
panować niskie temperatury.  Dziś nie mu-
sisz czekać, aż zrobi się naprawdę zimno.  
Wystarczy zgłosić zarządcy budynku chęć 
ogrzania budynku, by wpuścić ciepło do 
domu już teraz. 

Korzystając z usługi dostawy ciepła 
systemowego we wrześniu, nadal tempe-
raturę w mieszkaniu kontrolujesz samo-
dzielnie, zgodnie ze swoimi potrzebami. 
Wrzesień charakteryzuje się zmiennymi 
warunkami pogodowymi, które wymusza-
ją konieczność okresowej dostawy ciepła, 
szczególnie w godzinach porannych. Gdy 
poczujesz dyskomfort z powodu zimna, 
wystarczy, że odkręcisz dopływ ciepłej 
wody do kaloryfera i wpuścisz ciepło do 
domu. Nasze ciepło będzie czekać w goto-
wości, by ogrzać Twój dom, gdy tylko tego 
zapragniesz. A to dlatego, że wszystkie 
węzły cieplne będące własnością spółki 
wyposażone są w automatykę pogodową, 
czyli urządzenia, które analizują potrzeby 
budynku w odniesieniu do temperatury 
zewnętrznej.

Automatyka jest szczególnie pomocna 
w okresach przejściowych - w przypad-
ku nagłego ochłodzenia w nocy lub nad  
ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie 
budynku, a w momencie wzrostu tempera-
tury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano, 

ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to 
precyzyjnie dopasować parametry dostar-
czanego ciepła do indywidualnych potrzeb 
obiektów, co w istotny sposób podnosi 
komfort użytkowania i optymalizuje koszty 
ogrzewania mieszkań.

Opóźnianie przez wspólnoty mieszka-
niowe dostaw ciepła do mieszkań w okre-
sie jesiennych chłodów wbrew pozorom 
nie jest oszczędnością. Zdecydowanie wię-
cej bowiem kosztuje dogrzewanie miesz-
kań piecykami elektrycznymi i lekarstwa 
dla przeziębionej rodziny. 

PEC Bełchatów już od maja przygo-
towuje się do sezonu jesienno-zimowego, 
przeprowadzając przeglądy urządzeń i mo-
dernizacje sieci ciepłowniczej. Zakończono 

już przewidziane na 2020 rok prace zwią-
zane z przebudową sieci ciepłowniczej na 
bełchatowskich osiedlach. Poza wymianą 
rurociągów na preizolowane, zmieniono 
także sposób zasilania budynków wielo-
rodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastę-
pując wyeksploatowane węzły grupowe 
precyzyjnymi węzłami indywidualnymi. 
Wymieniono także izolację na magistrali 
ciepłowniczej. Wszystko po to, by przygo-
tować infrastrukturę do jesiennych spad-
ków temperatury i zapewnić mieszkańcom 
bezpieczne dostawy ciepła. 

Nie czekaj i wpuść ciepło do domu. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie in-
ternetowej: www.pec-belchatow.pl 

PEC

Don Pedro (031393) powoli przekonuje 
się do człowieka, ale by mu zaufać w 100 
proc. potrzebuje jeszcze trochę czasu. Szu-
kamy więc dla niego spokojnego domu bez 
małych dzieci, w którym powoli, bez stresu  
i na swoich zasadach przystosuje się do 
nowej sytuacji. Musi także potrenować 
chodzenie na smyczy.

Zefir, zwany Rudzielcem (035076) to młody 
psiak w typie kundelka. Uwielbia zabawy 
psami, wielką radość sprawiają mu także 
kontakty z ludźmi. W schronisku przebywa 
od kilku miesięcy. Każdego dnia z nadzieją 
czeka jednak na nowych właścicieli, którzy 
nauczą go chodzenia na smyczy, a także 
dadzą dużo miłości.

Farcik (034986) to sześcioletni pies ideał  
o mentalności kotka – sam wskakuje na ko-
lana i najchętniej pozostałby tam na wiecz-
ność. Kocha wszystkich: ludzi, inne pieski  
i chyba nawet koty. Farcik nigdy nie będzie 
obojętny. On całym sobą wyraża miłość do 
człowieka i zasługuje na wzajemność, nie 
obojętność.

Zaadoptuj zwierzaka

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, 97-400 Bełchatów, ul Zdzieszulicka,
tel./fax: (44) 633 38 77, tel. kom. 600 185 657, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl 13
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GOSPODARKA

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września  
i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny to największe i naj-
ważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. 
Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 
30 listopada 2020 r. Dane zbierane są we-
dług stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem 
Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln 
gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 
tys. w województwie łódzkim. Do uczest-
nictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy 
użytkownicy gospodarstw rolnych, a kto 
odmówi udzielenia informacji w spisie po-
wszechnym, podlega grzywnie.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źró-
dłem, które pozwala dokładnie scharakte-
ryzować polskie rolnictwo. Służą władzom, 
zarówno centralnym jak i lokalnym do po-
dejmowania decyzji strategicznych oraz 
prowadzenia polityki rolnej. 

Podczas tegorocznego spisu obowiąz-
kową formą zbierania danych jest samospis 
internetowy – przeprowadzany za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. 
Dla osób, które potrzebować będą pomocy 
lub którym nie uda się wypełnić formula-
rza internetowego, została uruchomiona 
infolinia, umożliwiająca telefoniczne doko-
nanie samospisu poprzez kanał „spisz się 

przez telefon”. 
Użytkownicy gospodarstw rolnych, 

którzy nie dokonają samospisu, nie mogą 
odmówić przekazania danych rachmi-
strzowi w formie wywiadu telefonicznego 
lub bezpośredniego. Potwierdzenie tożsa-
mości rachmistrzów spisowych zapewnia  
infolinia spisowa. 

Więcej informacji na temat spisu 

można uzyskać na stronie internetowej  
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na 
infolinię GUS: 22 279 99 99.
ROLNIKU! Nie czekaj na rachmi-
strza! Spisz się sam przez Inter-
net, a możesz otrzymać upominek!  
Szczegóły akcji na https://lodz.stat.gov.pl/
rolneupominki.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Wymień piec i weź 5 tys. zł dotacji
Poprawa czystości powietrza i troska  
o środowisko to jeden z ważniejszych ob-
szarów działań magistratu. Jednym z ele-
mentów polityki antysmogowej są dopłaty 
do wymiany starych pieców na nowocze-
sne. Są jeszcze wolne miejsca. Mieszkańcy, 
którzy planują w tym roku swój stary piec 
opalany paliwem stałym zamienić np. na 
piec gazowy, podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub zamontować odnawial-
ne źródło energii, mogą składać wnioski  
o dopłatę w Wydziale Rozwoju Miasta.

Kto może ubiegać się o dotację?  
- Trzeba być właścicielem nieruchomości,  
w której będzie przeprowadzona wymiana 
pieca. Poza tym planowane źródło ciepła 

musi być ekologiczne – tłumaczy Marcin 
Nowak, dyrektor WRM w bełchatowskim 
magistracie i dodaje, że w lokalu nie może 
być drugiego źródła ciepła.

Dofinansowanie w miejskim programie 
wymiany pieców mogą otrzymać osoby fi-
zyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe, a także przedsiębiorcy. Jeśli wnio-
skodawca spełni wszystkie wymogi, może 
liczyć nawet na 5 tys. wsparcia. Jeśli nato-
miast poniesione przez niego koszty nie 
przekroczą tej kwoty – wówczas wysokość 
dofinansowania będzie równa kwocie wy-
danej na inwestycję.

AP

W urzędzie miasta działa stanowisko do samospisu internetowego
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EDUKACJA

Miejskie podstawówki – Trójka, Czwórka i Ósemka zyskały nowe pracownie ekologiczne. Mikroskopy, zestawy 
laboratoryjne, modele anatomiczne, a także ergonomiczne krzesła i stoliki – to tylko cześć ich wyposażenia

Nowoczesne ekopracownie już uczą i cieszą
Miasto po raz kolejny stawia na rozwią-
zania, które pozwolą uatrakcyjnić lekcje 
biologii, chemii, fizyki i geografii. - Nauka 
przez doświadczenia i zabawę to najlepszy 
sposób przyswajania wiedzy. Dlatego, jeśli 
tylko mamy możliwość, inwestujemy w ta-
kie projekty – mówi Łukasz Politański, wi-
ceprezydent Bełchatowa. Wszystko kosz-
towało blisko 150 tys. zł, ale spora część 
– 133 tys. zł – to dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Laboratorium w Szkole Podstawowej 
nr 3 zostało wyposażone w szafki, krzesła, 
biurka oraz rośliny, sprzęt multimedialny  
i pomoce dydaktyczne. Wśród najciekaw-
szych są mikroskopy, ruchomy układ sło-
neczny, modele anatomiczne, a dla młod-
szych gry pozwalające poznać elementy 
ciała człowieka. – Mamy też wydzielony 
zielony kącik z roślinami oraz okrągłymi 
stolikami, tak by dzieci mogły pracować  
w grupach. Ekopracownia pomoże uczniom 
lepiej poznać zjawiska przyrodnicze oraz 
rozwinąć ich zainteresowania – mówi Emi-
lia Załęczna, wicedyrektor SP nr 3. 

W nowoczesny sposób będzie się tak-
że uczyć młodzież ze Szkoły Podstawowej  
nr 4. Stacje pogody i jakości powietrza, 
model DNA, foliogramy i preparaty mikro-
skopowe. Do tego modele do budowy ato-
mów, zestawy chemiczne i laboratoryjne. 

– Uczniowie będą siedzieć przy ergono-

micznych stolikach oraz na krzesłach, któ-
re mają zapewnić prawidłowe ustawienie 
kręgosłupa i maksymalny komfort - tłuma-
czy Edyta Jasińska, dyrektor SP nr 4. Cała 
aranżacja wnętrza podporządkowana jest 
jednej barwie, ma to pomóc w koncentracji. 

Ostatnia z „zielonych pracowni” po-
wstała w Szkole Podstawowej nr 8. I ta pla-
cówka wzbogaciła się o nowy sprzęt kom-
puterowy, meble i kilkadziesiąt  pomocy dy-
daktycznych. – Mają one pomóc uczniom  

w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy z za-
kresu biologii, geografii, fizyki a nawet che-
mii – mówi Maria Łazuga, dyrektor SP nr 8. 
W klasie wydzielony został także kącik,  
w którym uprawiana będzie lawenda.  
– Cieszymy się, że w naszej szkole powsta-
ła ekopracownia z prawdziwego zdarzenia. 
Nauka na pewno stanie się przyjemniejsza. 
Wiedza książkowa będzie zaś uzupełniana 
doświadczeniami i eksperymentami – do-
daje dyrektor SP nr 8.

ADA

Do każdej ze szkół trafiło kilkadziesiąt różnych pomocy dydaktycznych

Poprawi się komfort korzystających z boiska

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 13 zyskało nowe ogrodzenie. Metalową 
zniszczoną już siatkę zastąpiła nowa wyposażona w piłkochwyty wykonane 

z odpornego i elastycznego tworzywa. Dzięki temu znacznie poprawi się 
komfort i bezpieczeństwo zarówno korzystających z boiska, jaki i widzów 

na trybunach. – Piłkochwyt to dziś podstawowy element wyposażenia 
nowoczesnych obiektów sportowych – mówi Elwira Antońska, dyrektor 

Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie. - Z jednej strony jest to 
ochrona dla graczy i osób obserwujących, z drugiej możliwość łatwiejsze-

go wyłapania piłek, które dostają się poza pole gry – dodaje Antońska.
Prace przy ogrodzeniu kosztowały 125 tys. zł. Miasto ze swo-
jego budżetu wyłożyło jednak tylko część pieniędzy – 45 tys. 

zł. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które szkoła pozyska-
ła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

ADA
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Odtwórz rzeźbę balansującej na linie Ewy, później zrób zdjęcie swojej interpretacji i weź udział w miejskim 
konkursie. Zabawa „Poczuj się jak Ewa” towarzyszy Festiwalowi Sztuki Jabłka. Na wasze fotografie czekamy do  
19 listopada

Weź udział w konkursie i „Poczuj się jak Ewa”
Tegoroczna edycja Festiwalu Sztuki Jabłka 
za nami. Tym razem miała ona nieco inną 
formę niż dotychczas, odbyła się bowiem 
online. Miasto wraz ze stowarzyszeniem 
Młodzi Dla Sztuki zaprosili widzów do 
oglądania Festiwalowej TV. Przez cały 
weekend, 19-20 września, na miejskich 
kanałach społecznościowych emitowa-
ny był cykl wywiadów „Jak ugryźć jabłko”. 
Rozmówcami byli bełchatowscy artyści. 
O tym, jak powstają ich dzieła i dlaczego 
sztuka jest ich życiem opowiadali: Ewa Ber, 
Katarzyna Chmiel i Piotr Kulpa, Alicja Ga-
lewska, Mariusz Gosławski, Andrzej Juch-
niewicz, Tadeusz Maksimowicz, Małgorzata 
Podracka, zespół Thrudy, Elżbieta Weso-
łowska oraz Mateusz Wojtasik i Katarzyna 
Pawłowska. 

W ramach tegorocznego Festiwalu 
Sztuki Jabłka miasto ogłosiło także kon-
kurs fotograficzny „Poczuj się jak Ewa”.  

– Aby wziąć w nim udział trzeba odtworzyć 
w dowolnej, nieszablonowej interpretacji 
rzeźbę i pozę balansującej na linie Ewy, 
którą można oglądać na placu Naruto-
wicza – mówi Karolina Oleksiewcz-Hof-
fer, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Bełchatowa. – Liczymy na 
inwencję mieszkańców. Można wykorzy-
stać przedmioty codziennego użytku, a 

także wszystko to co pomoże w przygoto-
waniu własnej interpretacji figury autor-
stwa Jerzego Kędziory – dodaje dyrektor 
Oleksiewicz-Hoffer. Później trzeba zrobić 
zdjęcie – samodzielnie lub przy pomocy 
osób trzecich – i przesłać je do magistratu. 
Można to zrobić elektronicznie na adres:  
konkurs@um.belchatow.pl, osobiście lub 
listownie (Wydział Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 15, 
97-400 Bełchatów). Na konkursowe 
prace wraz z formularzem zgłoszenio-
wym czekamy do 19 listopada. Szczegóły 

konkursu znajdują się w regulaminie na  
belchatow.pl. 

Zakwalifikowane prace 23 listopada 
zostaną opublikowane na facebook’owym  
profilu Festiwalu Sztuki Jabłka. Od tego 
dnia do 30 listopada na fanpage FSJ trwać 
będzie głosowanie. Pierwsze miejsce przy-
padnie osobie, która pod swoim zdjęciem 
otrzyma najwięcej polubień. Laureaci 
trzech pierwszych miejsc otrzymają nagro-
dy pieniężne od 100 do  500 zł. 

ADA

Napisz bajkę dla braciszka i siostrzyczki
Dwa literackie konkursy ogłosiła Miejska  
i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Pierw-
szy z nich „Bajka dla siostrzyczki i bracisz-
ka” skierowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych, którzy za zadnie mają napisać 
bajkę lub opowiadanie. W drugim - „Książ-
ki na medal” udział mogą wziąć zarów-
no uczący się w podstawówkach, jak i w 
szkołach ponadpodstawowych. Przy pisaniu 
recenzji dowolnej książki spoza kanonu szkol-
nych lektur trzeba wykaza się „lekkim pirem". 
. Mogą być one wzbogacone ilustracjami, z 

czego uczestnicy konkursu chętnie korzystają.  
W obydwu przypadkach objętość prac 

nie może przekraczać dwóch stron maszy-
nopisu o formacie A4. Na wszystkie recen-
zje, bajki i opowiadania biblioteka czeka do  
16 listopada. Można je dostarczyć osobi-
ście do siedziby głównej placówki (ul. Ko-
ściuszki 9) lub przesłać drogą pocztową. 
Więcej szczegółów dostępnych jest w regu-
laminie na stronie biblioteka.belchatow.pl.

ADA Na zwycięzców czekają rzeczowe nagrody

Do wszystkich uczestników konkursu trafią miejskie gadżety

16

KULTURA



KULTURA

Masz na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe? A może wyróżniasz się w działalności artystycznej? Jeśli tak, 
to sięgnij po miejskie stypendium. Właśnie trwa nabór wniosków. Gratyfikację można wykorzystać na realizację 
projektu artystycznego, a także na szkolenia czy sportowe obozy

Rozwijaj talent przy wsparciu miasta
Sportowcy i artyści mogą liczyć na finanso-
we wsparcie od miasta. Prezydent Mariola 
Czechowska przyzna miejskie stypendia 
na 2021 rok. - Gratyfikacje trafią do uzdol-
nionych bełchatowian, którzy mają na 
swoim koncie spore osiągnięcia w sporcie 
bądź działalności kulturalnej. W ten spo-
sób  chcemy pomóc uzdolnionej młodzieży  
w jeszcze lepszym przygotowaniu do udzia-
łu w planowanych startach czy realizacji ar-
tystycznych projektów - powiedział Łukasz 
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

Każdy, kto chce ubiegać się o sty-
pendium, musi złożyć wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami. Trzeba tak-
że spełniać kilka warunków. Mieszkać  
w Bełchatowie, a w przypadku sportow-
ców także – trenować jedną z dyscyplin 
ujętych w ministerialnym wykazie sportów 
(wśród nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, 
pływanie czy taekwono-do), mieć udoku-
mentowany start w minionym roku w za-
wodach rangi mistrzowskiej, zająć czołowe 
miejsce w mistrzostwach. 

Z kolei o stypendium artystyczne mogą 
się starać bełchatowianie – laureaci ogól-
nopolskich lub międzynarodowych prze-
glądów i konkursów artystycznych. Skiero-
wane jest ono także do osób, które mają 
na swoim koncie szczególne osiągnięcia  

w zakresie twórczości artystycznej, ochro-
ny dziedzictwa kultury lub upowszechnia-
nia kultury. 

Stypendium sportowe wypłacane jest 
przez cały rok, a jego wysokość w zależ-
ności od osiągniętych wyników waha się 
od 300 do 500 zł. Nagrodzeni zazwyczaj 
wykorzystują je na udział w zawodach  
i szkoleniach, zakup potrzebnego sprzętu 

czy realizację sportowych marzeń. Z kolei 
artystyczne wypłacane są jednorazowo na 
realizację konkretnych przedsięwzięć, któ-
re zostały wskazane we wniosku.

Szczegółowych informacji odnośnie 
stypendiów udzielają pracownicy Wydzia-
łu Promocji i Turystyki w bełchatowskim 
magistracie pod nr tel. 44 733 51 01.

ADA

Prezydent Mariola Czechowska docenia zdolnych bełchatowian

Seniorzy wracają na uniwersyteckie zajęcia
Słuchacze bełchatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wracają na 
zajęcia. Miejskie Centrum Kultury zaplanowało, że zajęcia rozpoczną się 
5 października. Przez wzgląd na epidemię nie będzie jednak wspólnej, ofi-
cjalnej inauguracji roku akademickiego. 

Na seniorów tradycyjnie czekają różnorodne zajęcia. Począwszy od in-
formatyki, przez psychologię i naukę języków obcych, po jogę, pilates czy 
zajęcia korekcyjne. W planach są też specjalne kursy, wykłady, spotkania i 
wycieczki. W tegorocznym planie zajęć znalazła się także nowość – arte-
terapia, czyli terapia przez różne dziedziny artystyczne. 

Corocznie z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzysta ponad 300 
seniorów. Słuchaczem mogą zostać osoby w wieku 55+, które nie pracują 
zawodowo, a także każdy, kto jest na emeryturze lub rencie.

ADA
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Siostry Ida i Aniela Lis do swojej bogatej już kolekcji medali dołożyły właśnie kolejne. Z Mistrzostw Polski  
w trójboju siłowym klasycznym obie przywiozły złote krążki. Stypendystki miasta po raz kolejny pokazały,  
że prawdziwa siła to nie tylko kolejne wyciskane i dźwigane kilogramy, ale spokój, opanowanie i determinacja

Siostry, którym ciężary niestraszne
Niejeden mężczyzna mógłby pozazdrościć 
im siły. Siostry Ida i Aniela Lis, bo o nich 
mowa, trenują uznawaną za typowo mę-
ską dyscyplinę – trójbój siłowy. Martwy 
ciąg, przysiad i wycisk sztangi na ławce 
poziomej to dla nich codzienność, a efekty 
ciężkiej pracy na siłowni widać na każdych 
zawodach. Pierwsza z nich ma na swo-
im koncie tytuły mistrzyni Polski, Europy 
i świata oraz kilka rekordów, druga – jest 
mistrzynią Polski U-18, może pochwalić 
się też m.in. brązem mistrzostw świata. 
Podczas ostatnich zawodów w Skiernie-
wicach obie przywiozły złote krążki. Ida 
w kategorii juniorek do lat 20 i do 72 kg 
zdominowała rywalizację oraz dodatkowo 
ustanowiła rekord Polski z wynikiem 490 
kg. Z kolei Aniela w kategorii  juniorek do 
lat 18 i do 52 kg zaliczyła życiówkę – 255 
kg. Jakie są najsilniejsze bełchatowskie na-
stolatki poza siłownią? 

Dlaczego trójbój siłowy?

Ida Lis: Szczerze mówiąc sama nie do koń-
ca rozumiem, jak to się stało, że tak mnie 
pochłonęły ciężary. Na początku trenowa-
łam lekkoatletykę, ale z czasem okazało 
się, że na siłowni idzie mi o wiele lepiej, niż 
na bieżni. I tak już jakoś poszło. Teraz, po 
czterech latach treningów i startów nie wy-

obrażam już sobie życia bez tej adrenaliny.
Aniela Lis: Ida jest moją idolką. Kiedy wi-
dzę, jak potrafi pogodzić treningi najpierw 
z nauką, a teraz z  pracą, z jakim spokojem 
i opanowaniem staje na podeście, to myślę 
sobie, że chciałabym też tak umieć. Trenu-
ję dopiero od dwóch lat i fajnie, że mam  
w siostrze duże oparcie, chociaż nie za-
wsze jest lekko. 
IL: Dokładnie, obie mamy charakterki. 
[śmiech] 

Prawdziwa siła tkwi w...

IL: jestem bardzo emocjonalna i to jest 
moja największa słabość. Nie potrafię mó-
wić „nie” i czasami biorę za dużo na siebie. 
Myślę, że silna kobieta jest przede wszyst-
kim asertywna, a ja się dopiero tego uczę. 
Lubię pomagać, lubię poznawać dobrych 
ludzi. To mnie napędza i daje mi energię. 
Najwięcej siły daje mi chyba moja rodzina. 
Wiem, że na nich zawsze mogę liczyć, że 
będą dla mnie oparciem w każdej sytuacji.
AL: To, że trenuję sporty siłowe, to nic nie 
znaczy. To może każdy. Ważne, jak radzisz 
sobie poza siłownią, jak rozwiązujesz pro-
blemy i to, czy pozwolisz innym ludziom 
zniszczyć twoją samoocenę. Wiem, że 
moją największą siłą jest mój charakter.  
I moi najbliżsi, którzy stoją zawsze obok 
gotowi pomóc, a kiedy trzeba potrząsnąć.

Bo marzenia trzeba realizować

IL: Zawsze marzyłam o tym, żeby obje-
chać świat. Tak całkowicie spontanicznie.  
A poza tym chciałabym osiągnąć coś  
w gastronomii, może nawet otworzyć wła-
sną restaurację. Najpiękniejsze jest to, że 
wokół siebie mam sporo dobrych ludzi, 
dzięki którym mogę sięgać wyżej. Przysło-
wie mówi, że przyjaciół nie poznaje się w bie-
dzie, a dopiero kiedy osiągamy sukces. Tylko 
prawdziwi potrafią się szczerze cieszyć razem  
z nami. I ja takich właśnie przyjaciół mam.
AL: Kocham sport. Za tę piękną rywalizację 
na zawodach, za to, że na treningu mogę 
zapomnieć o problemach. Jestem bardzo 
nieśmiałą osobą, ale dzięki uprawianiu 
sportu powoli zaczynam budować pew-
ność siebie. I tego chcę nauczyć innych. 
Moim największym marzeniem jest zostać 
trenerem personalnym. Wydaje mi się, że 
w Bełchatowie jestem już rozpoznawalna, 
znajomi proszą mnie o sportowe wskazów-
ki. Chcę się rozwijać w tym kierunku. Stu-
dia, kursy – możliwości jest naprawdę spo-
ro. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. 
IL: Aniela, pamiętaj, że jak „Liski” coś po-
stanowią, to to po prostu robią.

AP
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Od blisko dwóch facebookowu profil „Bełchatów wczoraj i dziś" przybliża historię Bełchatowa. Dawne zdję-
cia i pocztówki przysłać może każdy. Do wspólnego pisania historii. zaprasza także Muzeum Regionalne  
Właśnie Powstaje druga część albumu „Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach”

„Historię swoją piszcie sami...”
Wydaje się, że wśród wielu trafnych  
i niejednokrotnie soczystych wypowiedzi 
pierwszego Honorowego Obywatela Beł-
chatowa, Józefa Piłsudskiego, to właśnie 
ta dotycząca historii najlepiej charaktery-
zuje Komendanta i tłumaczy jego działa-
nia. "Historię swoją piszcie sami, bo inaczej 
napiszą ją za was inni i źle”. To przesłanie 
towarzyszyło Polakom w najtrudniejszych 
momentach XX wieku, a dziś nie straciło nic 
na swojej aktualności. To właśnie dlatego 
od blisko dwóch lat miasto prowadzi pro-
fil na portalu społecznościowym Facebo-
ok pod nazwąl „Bełchatów wczoraj i dziś”. 
Jego internetowa społeczność szybko się 
rozrasta, dzięki czemu na nowo wspólnie 
odkrywana jest często zapomniana już 
historia miasta i jego mieszkańców. Oglą-
dając Bełchatów na dawnych zdjęciach  
i pocztówkach sięgamy do lat 20-tych 
ubiegłego wieku, a także tych całkiem 
niedawnych, z początku XXI wieku. Re-
daktorzy docierają do najstarszych bełcha-
towian, słuchają ich wspomnień i próbują 
ocalić, a czasami wskrzesić, miejsca ich 
młodości, pierwszych miłości, pracy czy 
wypoczynku. - „Bełchatów wczoraj i dziś” 
to miejsce dla wszystkich, którzy chcą po-
znać historię naszego miasta, ale nie taką 
pisaną w kronikach, tylko w życiu samych 
mieszkańców. Domowe archiwa są dla 
nas, historyków, nieocenionym źródłem 
wiedzy. Cieszę się, że coraz więcej zdjęć  
i pamiątek rodzinnych może ujrzeć światło 
dzienne i  świadczyć o minionych czasach. 
To one trafiają do nas bardziej niż nauko-
we opracowania. A przecież o to właśnie 
chodzi. Żebyśmy odkrywali naszą wspólną 
przeszłość, bo to ona nas kształtuje, a hi-
storia pisze się na naszych oczach – mówi 
dyrektor bełchatowskiego Muzeum Regio-
nalnego Marek Tokarek. 

Profil „Bełchatów wczoraj i dziś” tworzą 
bełchatowianie, a przyłączyć się może każdy. 
Wystarczy napisać na facebook'u i przesłać 
zdjęcie. Więcej informacji znaleźć można 
także na stronie miasta belchatow.pl. 

Podobne spojrzenie na historię mają 
pracownicy Muzeum Regionalnego, którzy 
przygotowują się do wydania kolejnej ob-

szernej publikacji o historii naszego miasta. 
Mowa o drugiej części albumu „Bełcha-
tów. Opowieść o dwóch miastach”. Prace 
nad wydawnictwem już ruszyły, mają one 
potrwać kilkanaście miesięcy. Wydawnic-
two ma prezentować zmiany, jakie zaszły 
w Bełchatowie, w drugiej połowie ubiegłe-
go stulecia. – Zależy nam, by druga część 
naszego albumu, podobnie jak poprzednia, 
dokumentowała nie tylko obiekty i miej-
skie budynki, po których niejednokrotnie 
zostały dziś tylko wspomnienia, ale także 
samych mieszkańców. Naszym celem jest 
zabranie czytelników na spacer ulicami 
Bełchatowa sprzed lat i pozwolenie im 
niejako na cofnięcie się w czasie – mówi 
dyrektor Tokarek. 

Zespół redakcyjny, który tworzą pra-
cownicy Muzeum Regionalnego, zwraca się  
z prośbą do wszystkich mieszkańców, 
aby włączyli się w prace przy publikacji.  
- Liczymy, że dzięki temu uda nam się do-
trzeć do wielu unikatowych zdjęć i doku-
mentów znajdujących się w prywatnych al-
bumach czy archiwach rodzinnych. Dla nas 
będą to nieocenione perełki. Szczególnie 
zależy nam na fotografiach ukazujących 
rozwój Bełchatowa pod wpływem naszego 

kombinatu energetycznego, czyli kopalni  
i elektrowni. Mam tu na myśli m.in. budo-
wę osiedli czy szkół, ale nie tylko. Wierzę, 
że uda się dotrzeć do zdjęć tych miejsc, 
które bezpowrotnie zniknęły, jak chociaż-
by wysadzony w powietrze na początku lat 
80. kościół ewangelicki – dodaje dyrektor 
Tokarek.

Wszyscy mieszkańcy Bełchatowa  
i okolic mogą współtworzyć album „Beł-
chatów. Opowieść o dwóch miastach.  
cz. II”. Jeśli ktoś posiada zdjęcia lub doku-
menty z lat 1960 – 2000 może skontakto-
wać się z pracownikami Muzeum Regional-
nego pod numerem telefonu 44 633 11 33. 

Zakończenie prac wstępnie nad publi-
kacją wstępnie planowane jest na jesień 
2021 roku. Nakład wynosić będzie 1000 
egzemplarzy. Co ważne – wszyscy, którzy 
nie zdążyli kupić pierwszej części, będą 
mogli ją nabyć, muzeum planuje bowiem 
jej dodruk. Warto w tym miejscu także 
przypomnieć, że w grudniu 2019 roku 
wydana została trzecia część muzealnego wy-
dawnictwa pt. „Bełchatów. Opowieść o dwóch 
miastach. cz. III. Grocholice wczoraj i dziś”.

AP

Druga część albumu „Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach" będzie dostępna w 2021 roku
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