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Tak wyglądał plac Narutowicza w 1933 roku. Panie ze zdjęcia idą w kierunku ulicy Kościuszki. Więcej fotografii Bełchatowa sprzed kilku, kilkunastu,
a nawet kilkudziesięciu lat można znaleźć na „Bełchatów wczoraj i dziś” – miejskim profilu na facebook’u. Do przesłania archiwalnych zdjęć zachęcamy także Państwa

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

Artystyczne zdjęcia na wystawie Bajeczne czwartki w Kulturze
Fot. MCK Bełchatów

Do 15 listopada w galerii „Na Piętrze” MCK
PGE Gigantów Mocy
dostępna jest zbiorowa wystawa polskich
artystów

posiadają-

cych prestiżowy, mię-

dzynarodowy tytuł EFIAP. Ekspozycję tworzy
kilkadziesiąt artystycznych zdjęć, których
większość jest czarno-biała.

MCK
Bełchatów
zaprasza na cykl familijnych czwartków
w Kinie Kultura.
Za każdym razem
na dużym ekranie
będzie można zobaczyć jedną z najsłynniejszych ekranizacji bajek. Seanse
zaplanowane są na godz. 18:00, repertuar
można znaleźć na: mckbelchatow.pl.

Konkurs „Poczuj się jak Ewa”
Odtwórz rzeźbę balansującej na linie
Ewy, później zrób
zdjęcie swojej interpretacji i weź udział
w miejskim konkursie. Na wasze fotografie czekamy do
19 listopada. Zwycięzców wybiorą mieszkańcy w internetowym głosowaniu, szczegóły na:
belchatow.pl.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,
pozyskaliśmy kolejne pieniądze dla miasta. Mowa o blisko 5 mln zł, które do miejskiego
budżetu, trafią w przyszłym roku. Część tych unijnych funduszy chcemy przeznaczyć na
doposażenie węzła przesiadkowego, pozostałe na inwestycje. Właśnie dopracowujemy
ich szczegóły. Każde zewnętrzne dofinansowanie, to dla Bełchatowa ogromne wsparcie.
Dzięki nim odciążamy miejskie finanse, możemy zrobić więcej i szybciej, działać w tych
dziedzinach, gdzie bez wsparcia nie byłoby to możliwe.
Dobrym przykładem jest chociażby termomodernizacja Odry. Ten wielorodzinny
budynek komunalny przy ul. Czaplinieckiej wkrótce będzie niskoemisyjny, czyli przyjazny środowisku. Znacznie poprawi się
także komfort mieszkania w nim.
Epidemia koronawirusa niestety nie odpuszcza. Bełchatów, a także cały powiat bełchatowski wciąż jest w czerwonej
strefie. Dlatego dbajmy o siebie, a także swoich bliskich. Nasze zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajmy o obowiązujących
zasadach, przestrzegajmy ich bo tylko w ten sposób możemy zmniejszyć liczbę zakażeń.

Zagłosuj i wygraj maszt flagowy dla Bełchatowa!
Bełchatów dołączył do ogólnopolskiego
projektu „Pod biało-czerwoną”. Miastom,
które zdobędą wymaganą liczbę głosów,
rząd sfinansuje zakup masztu i flagi. Internetowe głosowanie trwa do 11 listopada,
do godz. 23:59.
- Liczymy na państwa głosy. Szanse na zdobycie masztu i flagi są bowiem
ogromne. Wystarczy, że w internetowym
głosowaniu zbierzemy minimum 500 głosów – mówi Jakub Kołodziejczyk, dyrektor
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie.
Zagłosować może każdy mieszkaniec,
także osoby poniżej osiemnastego roku
życia. Wystarczy wejść na stronę: bialoczerwona.gov.pl i wypełnić wskazane pola.
Aby oddać głos na nasze miasto w miejscu
„wybierz gminę” trzeba wpisać Bełchatów. Wyniki poznamy znamy 29 listopada.
Warto dodać, że w trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę
głosów w stosunku do liczby mieszkańców
gminy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
wraz z Ministerstwem Cyfryzacji przewiduje udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości pod-

Aby otrzymać maszt i flagę Bełchatów potrzebuje minimum 500 głosów
niesienia flagi na maszt.
Projekt „Pod biało-czerwoną” nawiązuje do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.
Od wydarzeń z sierpnia 1920 roku minęło właśnie sto lat. Rządowa akcja ma zachęcać do patriotycznych postaw, a także przypominać o bohaterach Cudu nad
Wisłą. To właśnie dzięki nim zachowana
została, dopiero co odzyskana przez Pol-

skę niepodległość. - Umieszczenie flagi na
maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód
na to jak ważne są symbole narodowe
w życiu Polaków. Te, za które życie w walce
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie – czytamy na rządowej stronie gov.
pl, gdzie znaleźć można dodatkowe informacje o akcji „Pod biało-czerwoną”.
ADA

3

INWESTYCJE
Miasto pozyskało kolejne środki zewnętrzne. Mowa o blisko 5 mln zł, które wpłyną do miejskiej kasy w 2021
roku. Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie węzła przesiadkowego oraz ważne dla mieszkańców projekty

Bełchatów z kolejnym dofinansowaniem
Budowa węzła przesiadkowego była jedną
z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji ostatnich lat i jednocześnie jedną z najbardziej kosztownych.
Dlatego miasto ubiegało się o refundację
poniesionych wydatków. Wnioski złożone
do RPO Województwa Łódzkiego oraz budżetu państwa zostały już zaakceptowane.
W ciągu kilku tygodni podpisana ma zostać
umowa na dofinansowanie. – Każde pozyskane środki zewnętrzne to duże wsparcie
dla miejskiego budżetu. Różnego rodzaju
programy pomocowe są ważne dla powodzenia wielu projektów, często decydują
o ich zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych inwestycji. To z kolei
przekłada się na efektywność naszych
działań i systematyczne podnoszenie jakości życia w Bełchatowie – tłumaczy prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Dofinansowanie w wysokości 4 mln
782 tys. zł stanowi 95 proc. wszystkich
kosztów kwalifikowanych budowy dworca.
Środki na miejskie konto wpłyną w 2021
roku. Część, a dokładnie 403 tys. zł, przeznaczona zostanie na dokończenie projektu. Przy dworcu zainstalowana będzie
ładowarka dla autobusów elektrycznych,

Przy węźle zamontowana zostanie m.in. ładowarka dla autobusów elektrycznych
natomiast na parkingu pojawią się trzy parkomaty, które służyć będą wyłącznie do
badania obłożenia miejsc parkingowych
(osoby pozostawiające swoje samochody
będą musiały pobrać bezpłatny bilet). Dodatkowo na przystankach przy ul. Kwiatowej zamontowane zostaną 2 elektryczne
tablice informacji pasażerskiej, na których
w czasie rzeczywistym wyświetlana będą

Odra zmienia się w budynek energooszczędny
Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej jest mocno zaawansowana. Prace, które prowadzone są wielotorowo, objęły m.in.
wymianę blisko 600 okien i drzwi, docieplenie i otynkowanie ścian
zewnętrznych i wewnętrznych oraz remont stropodachu. Jednocześnie
prowadzone są roboty związane z instalacją elektryczną i gazową.
W ramach remontu we wszystkich lokalach mieszkalnych zamontowane
zostaną nowe kuchnie gazowe oraz grzejniki z zaworami termostatycznymi, a stare wodomierze zastąpią urządzenia nowego typu umożliwiające odczyt radiowy. Ważną częścią termomodernizacji jest wymiana
rur centralnego ogrzewania oraz montaż wentylacji mechanicznej.
Wszystkie prace powinny zakończyć się w grudniu. Wtedy też Odra stanie się budynkiem niskoemisyjnym, a planowany odzysk ciepła sięgać
powinien nawet 55 proc. Koszt remontu to blisko 9,3 mln zł, a na jego
realizację miasto pozyskało niemal 5 mln zł unijnego dofinansowania.
AP
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godziny odjazdów emzetek. Pozostałe ponad 4,3 mln zł, miasto przeznaczy na kolejne miejskie zadania.
Przypomnijmy, że budowa węzła
przesiadkowego kosztowała nieco ponad
6,5 mln zł. Do inwestycji dołożyła się także Gmina Kleszczów, przekazując dotację
w wysokości 500 tys. zł.
AP
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Fabryka piasku, huśtawka i bujak – takie urządzenia pojawią się na placu zabaw na osiedlu Przytorze. Prace związane z jego remontem i rozbudową powinny zakończyć się w połowie listopada

Kolejny plac zabaw będzie jak nowy
– Aby zapewnić najmłodszym jak najwięcej
miejsc do aktywnej zabawy na powietrzu
cały czas budujemy nowe place , a te starsze modernizujemy. Dzięki temu dzieci
mogą w atrakcyjny i, co dla nas niezwykle
ważne, bezpieczny sposób spędzać wolny
czas – tłumaczy wiceprezydent Bełchatowa
Dariusz Matyśkiewicz. Teraz prace trwają
na os. Przytorze, gdzie remontowany jest
plac przy ul. Paderewskiego. Przypomnijmy,
że to zwycięski projekt siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Zakres prac jest szeroki, bo oprócz tych
związanych z urządzeniami zabawowymi,
plany obejmują także wybudowanie ogrodzenia, posadzenie ośmiu drzew liściastych
oraz położenie nowej, syntetycznej i bezpiecznej nawierzchni. Roboty rozpoczę- Wyremontowany plac już niebawem będzie zachęcał do zabawy młodsze i nieco starsze dzieci
ły się od demontażu części wysłużonych
urządzeń. Wykonawca wyremontuje także mówi wiceprezydent Matyśkiewicz.
domkiem, tunelem i kolorowymi okularami.
istniejące zabawki oraz dostawi nowe. –
Maluchy do swojej dyspozycji będą
Całości dopełnią elementy małej archiPodczas projektowania największy nacisk mieć piaskownicę, bujak sprężynowy
tektury, czyli ławki, kosze na śmieci oraz
kładliśmy na to, by stworzyć dzieciom bez- i huśtawkę. Na tym nie koniec. Na terenie
stojak rowerowy. Plac zostanie również
pieczne miejsce do aktywnego spędzania obiektu rekreacyjnego pojawi się także
czasu. Plac będzie kolorowy i nowoczesny. tzw. fabryka piasku z dźwigiem, taśmocią- ogrodzony. Wszystkie prace kosztować
Zamontujemy na nim ciekawe urządzenia, giem, stanowiskiem z formami oraz prze- będą ponad 250 tys. zł, a plac ma zostać
które nie występują na innych, miejskich nośnikiem i wagą. Milusińskim do gustu oddany do użytku w drugiej połowie listoplacach zabaw. Jestem pewien, że dzię- przypadnie z pewnością także nowy wielo- pada.
ki temu dzieci będą mieć wiele radości – funkcyjny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
AP

Park 1000-lecia zmieni się w leśną enklawę
Park miejski przy ul. Lipowej to obecnie 3 ha
leśnego terenu, który w ciągu najbliższych
kilku miesięcy nabierze nowego charakteru.
Jako pierwsze zmodernizowane zostaną
alejki. Zamiast po wydeptanych leśnych
ścieżkach, mieszkańcy będą spacerować
po dróżkach z nawierzchnią z kruszywa
naturalnego. Projekt przewiduje także
wykonanie dodatkowego szlaku pieszego.
Przy alejkach ustawione zostanie oświetlenie oraz elementy małej architektury, czyli
ławki i kosze na śmieci.
Jedną z ważniejszych prac w parku
1000-lecia będzie konserwacja zieleni.

By zarośnięty obecnie teren zmienił się
w przyjazne i estetyczne miejsce, konieczne będzie wycięcie uschniętych gałęzi oraz
usunięcie martwych, zagrażających bezpieczeństwu drzew. Zabiegi pielęgnacyjne
obejmą także przycięcie koron drzew.
Koszt wszystkich robót, jakie powinny
zakończyć się w tym roku, to 500 tys. zł.
Trzeba jednak zaznaczyć, że na realizację
inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z bełchatowskiego starostwa w wysokości 300 tys. zł.
Park 1000-lecia będzie miejscem do spacerów
AP
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Lodowisko przy ul. Edwardów będzie się zamieniać w tor dla rolkarzy i wrotkarzy. Miejskie Centrum Sportu planuje,
aby rolkowisko działało już od wiosny. Zanim jednak zostanie ono uruchomione obiekt będzie remontowany

Rolkarze będą mieć zadaszony tor
Dostosowanie miejskiego lodowiska do
jazdy na rolkach i wrotkach w okresie letnim – to jeden z projektów zgłoszonych do
siódmej edycji bełchatowskiego Budżetu
Obywatelskiego. W głosowaniu zajął on
trzecie miejsce. Kiedy okazało się, że dwa
wygrane zadania w sumie kosztować będą
mniej niż przeznczona dla projektów twardych kwota, prezydent Mariola Czechowska zdecydowała, że miasto zrealizuje
częściowo także projekt dotyczący rolkowiska. – Staraliśmy się tak przebudować
budżet miasta, aby wypracować, jak najwięcej środków na to zadanie. W pierwszej
kolejności będą wykonane te prace, które
są niezbędne do uruchomienia rolkowiska.
W przyszłym roku chcielibyśmy przeprowadzić kolejny etap modernizacji lodowiska – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Miejskie rolkowisko będzie podobne
do innych tego typu obiektów w kraju.
– Zanim przystąpiliśmy do jego projektowania odwiedziliśmy inne rolkowiska.
Sprawdzaliśmy technologie, w jakich są
wykonane, by wybrać najlepszą – mówi
Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu.
Kiedy ruszą roboty? Trwa procedura
przetargowa, ma ona wyłonić wykonawcę

Amatorzy jazdy na rolkach i wrotkachwkrótce będą mieć nowe miejsce do treningów
tego zadania. – Zakładamy, że remont rozpocznie się w listopadzie. W zakresie robót
jest wymiana orurowania instalacji chłodzącej. Piasek, na którym dotychczas tworzona była tafla, zostanie zastąpiony płytą
betonową. Wymienione zostaną także zużyte bandy. Szacujemy, że wszystko kosztować będzie ponad 600 tys. zł, po rozstrzygnięciu przetargu znana będzie ostateczna
kwota – dodaje Szymczyk. MCS zakłada, że
z rolkowiska będzie można korzystać już

wiosną.
Remont obiektu oznacza, że póki co
amatorzy jazdy na łyżwach nie będą mieć
do dyspozycji miejskiej ślizgawki. – Do
końca roku sezon na lodowisku na pewno
nie ruszy. Liczymy, że uda się jej uruchomić
na początku roku. Więcej będziemy jednak
mogli powiedzieć po podpisaniu umowy
z wykonawcą – podsumowuje dyrektor
MCS.
ADA

W Grocholicach i Politanicach popłynie gaz
Trwa budowa gazociągu w Grocholicach.
Do sieci podłączonych zostanie kilka ulic,
w sumie położonych zostanie 9,5 km rur.
Roboty prowadzone są w kilku etapach –
wykopy, ułożenie rur oraz ich zakopanie,
a na koniec odtworzenie terenu. Najpierw
ekipy pojawiły się na ulicy Powstańców
Śląskich i Obrońców Gór Borowskich.
Obecnie roboty trwają na Częstochowskiej, później robotnicy przeniosą się kolejno na 11 Listopada i ks. Teodora Kwarto.
W trakcie prac wykonawca nie przewiduje większych utrudnień w ruchu. Wykopy są bowiem prowadzone w chodnikach
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i zieleńcach, natomiast ulice mogą być
rozkopane jedynie punktowo. Niemniej
kierowcy jeżdżący w tej okolicy proszeni są
o zachowanie ostrożności. Inwestycja potrwa kilka miesięcy, powinna zakończyć się
w pierwszej połowie 2021 roku.
Łódzki Oddział Polskiej Spółki Gazownictwa w tym roku planuje przeprowadzić jeszcze jedną inwestycję w Bełchatowie – tym razem w osiedlu Politanice.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy do sieci gazowej mają zostać przyłączone gospodarstwa, które wyraziły zainteresowanie
tą inwestycją. Mowa o domostwach znaj-

dujących się przy ulicach: Czyżewskiego,
Głuchowskiego, Jutrzenki, Wiosennej, Zimowej, Grzybowej, Podleśnej oraz Przedwiośnie.
Budowa gazociągów wpisuje się
w miejsce działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych i ekologicznych dostaw ciepła. Skupiają się one
na kilku obszarach. Oprócz miejskiej sieci
ciepłowniczej i termomodernizacji budynków komunalnych, miasto opracowało
i prowadzi także program dopłat do wymiany starych pieców na nowe.
AP
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Bełchatowianie mogą zgłaszać uwagi do projektu tzw. uchwały reklamowej, która określa zasady i warunki
umieszczania m.in. tablic oraz billboardów na terenie miasta. Wnioski będą przyjmowane do 7 grudnia

Miasto czeka na opinie mieszkańców
Regulacje, które planuje wprowadzić magistrat, mają uporządkować chaos reklamowy. W ten sposób, by nie zaśmiecały one
miasta, nie pojawiały się w przypadkowych
miejscach czy nie psuły krajobrazu.
- Nie chodzi o to, aby reklamy całkowicie zniknęły z przestrzeni miejskiej.
One będą funkcjonować, ważne jednak,
by swoją formą nie straszyły i nie szpeciły miasta. Zależy nam, aby były one tak
wkomponowane w krajobraz, aby nie przesłaniały architektury, ograniczały światła
w budynkach mieszkalnych, zagrażały bezpieczeństwu na drogach – mówi Dariusz
Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
– Proponujemy, podział miasta na pięć
stref, w każdej obowiązywać mają osobne regulacje. Określają one m.in. wielkość,
materiał, częstotliwość występowania reklam czy ich ilość w obiektach – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz, który zaznacza,
że właściciele firm nie muszą się obawiać
nowych przepisów. – W projekcie uchwały
zaproponowaliśmy czas przejściowy, tak by
każdy mógł spokojnie dostosować się do
zmian. Mowa tu o dwóch latach liczonych
od dnia wejścia w życie tej regulacji. Natomiast wszystkie nowe reklamy, szyldy czy

Projekt uchwały miasto konsultowało z różnymi instytucjami
billboardy od razu będą musiały być zgodne z nowym prawem miejscowym.
Zanim dokumentem zajmą się miejscy
radni, swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy. Do 23 listopada projekt uchwały
dostępny będzie na stronie internetowej
bip.belchatow.pl, a także w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego (budynek
B magistratu, ul. Kościuszki 1, w godz.
8:00-15:00). Uwagi trzeba złożyć do ma-

gistratu na piśmie. Czas na to bełchatowianie mają do 7 grudnia. Pamiętajmy, że
składając pismo należy w nim podać imię
i nazwisko wraz z adresem zamieszkania
lub nazwę jednostki organizacyjnej z danymi siedziby.
Więcej informacji na temat składania
opinii, a także uchwały reklamowej można
znaleźć na miejskiej stronie belchatow.pl.
ADA

Wykup mieszkanie ze sporym rabatem
31 grudnia 2020 r. to ważna data dla tych
najemców, którzy chcą wykupić mieszkanie komunalne z rabatem. Do tego dnia
trzeba złożyć w bełchatowskim Urzędzie
Miasta wniosek o wykup. Kolejne procedury i płatności można sfinalizować
w 2021 roku. Nie później jednak niż do 30
czerwca.
Osoby, które zdecydują się na zakup lokalu, będą mogły skorzystać z bonifikaty. Upust 75 proc. naliczany jest
przy sprzedaży mieszkań na os. Binków.
Z 80 proc. mogą skorzystać najemcy lokali
położonych na os. Dolnośląskim, Przytorze, Okrzei oraz przy ul. Czaplinieckiej, Kwiatowej i Pabianickiej. Największa
– 85 proc. zniżka dotyczy mieszkań na

Do wykupu pozostało ponad tysiąc mieszkań

os. 1000-lecia, Wolności, 1-go Maja, Żołnierzy POW, Budowalnych oraz przy
ul. Fabrycznej, Sienkiewicza, Lecha i Marii
Kaczyńskich oraz Czyżewskiego.
Po złożeniu wniosku rzeczoznawca
ustali rzeczywistą wartość rynkową nieruchomości a magistrat wyliczy przysługujący upust. Po uiszczeniu należności
pozostanie podpisanie umowy notarialnej
kupna – sprzedaży nieruchomości. Cała
procedura wykupu trwa kilka miesięcy.
Wprowadzone przez miasto upusty
powodują, że za relatywnie niską cenę najemcy mogą stać się właścicielami lokali,
w których mieszkają i zaoszczędzić nawet
kilkaset tysięcy złotych.
ADA
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WYDARZENIA
Nie tylko 1 listopada, ale także dzień wcześniej będzie jeździć więcej emzetek. Dodatkowe kursy przewidziane
są na trasie linii 2, która dojeżdża w okolice cmentarza. Wszystko po to, aby nie kumulować wizyt na grobach
bliskich jednego dnia i w jednym czasie

Więcej emzetek we Wszystkich Świętych
Pierwsze specjalne autobusy wyjadą na
ulice już w sobotę, 31 października, więcej kursów będzie też 1 listopada. - W sumie zaplanowaliśmy trzydzieści trzy kursy,
które będą obsługiwać okolice nekropolii
– mówi Ireneusz Owczarek, prezes MZK
Bełchatów. – To niemal dwa razy więcej niż
w latach poprzednich. Na prośbę prezydent
Marioli Czechowskiej dodatkowe emzetki
będą także jeździć dzień przed Wszystkimi
Świętymi. Do tej pory nie było to praktykowane – tłumaczy prezes Owczarek. Godziny kursowania emzetek dostępne są na
belchatow.pl.
Chodzi o to, aby nie kumulować wizyt na cmentarzach jednego dnia i w jednym czasie. – 1 listopada to ważne święto
w polskiej tradycji. Niestety wciąż jesteśmy
w trudnej sytuacji epidemicznej. Bełchatów,
tak jak cały kraj, znajduje się w czerwonej
strefie. Dlatego zachęcam mieszkańców,
aby nie odkładali pójścia na groby bliskich
do Wszystkich Świętych. Skorzystajmy
z dodatkowych emzetek, które pojadą
już 31 października – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Trzeba
pamiętać, że 1 listopada bełchatowskie
cmentarze odwiedzają także mieszkańcy
innych miast, jest więc tłoczno. My jesteśmy na miejscu, możemy więc zaplanować
sobie czas tak, aby pójść na nie innego dnia.
Zadbajmy o siebie i swoich bliskich – tłu-

1 listopada w okolicy nekropolii przy ul. Cmentarnej będzie zmieniona organizacja ruchu
nierii i Ochrony Środowiska w bełchatowmaczy prezydent Bełchatowa.
Tradycyjnie we Wszystkich Świętych, skim magistracie. – Dojechać i powrócić
w pobliżu nekropolii przy ul. Cmentarnej, z cmentarza można ulicami: Wyspiańskiewprowadzone będą zmiany w organizacji go i Kątną, gdzie obowiązywać będzie ruch
ruchu. Ma to ułatwić zarówno dojazd, jak dwustronny. Z kolei wyjazd z cmentarza
i poruszanie się w tej okolicy.
możliwy będzie ul. Włókniarzy oraz ulicaZamknięty będzie wjazd w al. Włókmi jednokierunkowymi, czyli Transportową
niarzy od ulic: Czaplinieckiej i Lipowej.
i
Cmentarną – tłumaczy Michalak.
Odcinek ten posłuży za parking. - Ruch
Zmieniona będzie także trasa linii nr 10.
drogowy przeniesie się na ul. CzapliniecEmzetka
1 listopada będzie jeździć tak jak
ką do Ronda Andersa i dalej ul. Lipową
w kierunku Wrocławia – mówi Marcin Mi- Trójka, czyli ul. Czapliniecką i Lipową.
ADA
chalak, zastępca dyrektora Wydziału Inży-

Dodatkowe numery telefonów do MOPS-u

Kilka działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ma dodatkowe numery telefonów. Zostały one uruchomione
m.in. dla pracowników socjalnych. Wszystko związane jest z przeprowadzką placówki do nowej siedziby przy
Staszica, zmianą całej struktury organizacji pracy MOPS-u, a także rotacyjnym i zdalnym systemem działania.
Budynek przy ul. Staszica 18
Informacja i wydawanie decyzji z pomocy społecznej: 518 705 697
Pracownicy socjalni: 669 985 764; 661 944 326; 697 807 939
Zespół ds. pierwszego kontaktu: 669 985 794
Praca Socjalna: 505 957 655
Pomoc dla osób objętych kwarantanną: 798 910 109
Budynek przy Dąbrowskiego 2
Centrala MOPS: 44 635 28 97
Usługi opiekuńcze: 518 756 539
Zespół Przeciwdziałania Przemocy: 505 347 567; 44 635 28 83; 44 635 28 76

8

www.

WYDARZENIA

Warto Wiedzieć Więcej

W strefie przemysłowej zaczęła działać kolejna firma. Mowa o bełchatowskiej spółce Elektroteam, która zajmuje
się produkcją rozdzielnic elektrycznych. To już szósty zakład, jaki w ciągu kilku ostatnich lat zdecydował o zakupie
bądź dzierżawie działki w miejskiej strefie przy ul. Czaplinieckiej

Kolejna firma w strefie przemysłowej B1
W Bełchatowie jest 120 ha terenów inwestycyjnych – należących do miasta jak
i osób prywatnych. Część z nich została już
wykupiona. Jednym z inwestorów, którzy
wykupili działkę właśnie przy ul. Kwiatkowskiego jest bełchatowska spółka Elektroteam, która od ponad 20 lat produkuje
rozdzielnice elektryczne. Firma kupiła od
miasta blisko 70 arów gruntu w grudniu
2017 roku, pozwolenie na budowę uzyskała zaś w roku 2019. W połowie br. zakończyła się budowa siedziby spółki. Budynek
składa się z hali produkcyjnej o powierzchni 800 mkw. oraz pomieszczeń biurowych.
Zgodnie z zawartą z miastem umową, firma
zobowiązała się do zwiększenia zatrudnienia. – Cały czas mocno pracujemy na rozwój biznesu, co zresztą doceniła kapituła Działki inwestycyjne w strefie przemysłowej są w pełni uzbrojone
plebiscytu Gazele Biznesu uznając nas za
jedną z najdynamiczniej rozwijających się wa B1 przy ul. Czaplinieckiej liczy 60 ha, czy to jeden z priorytetów miasta. – Stapolskich firm sektora małych i średnich z czego wolnych - 42 ha. Działki są w peł- wiamy na odpowiedzialne budowanie
przedsiębiorstw. W ostatnim czasie udało ni uzbrojone w sieć wodociągową i elek- gospodarki, wspieramy lokalne inicjatywy
nam się zdobyć kilka większych kontrak- tryczną, kanalizacje sanitarną i deszczową. i ciekawe pomysły mieszkańców. Wprotów, dzięki czemu mogliśmy automatycz- W strefie poprowadzone jest także oświe- wadziliśmy zwolnienia i ulgi podatkowe dla
nie zwiększyć zatrudnienie. Liczymy, że tlenie. Do tej pory zainwestowało w strefie
firm, które zapewniają nowe miejsca pracy,
w niedalekiej przyszłości będziemy mo- sześć firm: Frame Factory, Datum Logistic,
a cały obszar miasta ujęty jest planem zagli zatrudnić kolejnych pracowników, a to F.P.H.U. Bogusław Pasiński, DS Smith, N.Agospodarowania przestrzennego. Jestem
dzięki zdobytemu unijnemu dofinansowa- .J. Marcin Grzywacz i Elektroteam.
- Ważne jest, żeby maksymalnie wy- pewna, że podejmowane przez nas działaniu na nasz innowacyjny projekt – mówi
współwłaściciel spółki Elektroteam Sławo- korzystać miejskie tereny inwestycyjne – nia ułatwiają podjęcie decyzji o zainwestopodkreśla prezydent Bełchatowa Mariola waniu właśnie w Bełchatowie.
mir Fiszer.
AP
Przypomnijmy, że strefa przemysło- Czechowska i dodaje, że rozwój gospodar-

Rozmawiali o rozwoju lokalnego biznesu
W magistracie odbyło się spotkanie z przedstawicielami bełchatowskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Rozmawiano o przygotowanym projekcie tzw.
uchwały reklamowej oraz obecnej sytuacji lokalnych firm, perspektywach
na ich rozwój oraz dalszej współpracy pomiędzy RIG-iem, a miastem. Prezydent Mariola Czechowska i wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz podkreślali, jak ważne dla miasta i jego przyszłości są ożywienie gospodarcze oaz
wzmocnienie lokalnego biznesu.
Dyskutowano również o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także
konsekwencjach i skutkach, jakie niesie on za sobą dla lokalnych przedsiębiorców. RIG zadeklarował również chęć uczestniczenia w pracach zespołu
ds. transformacji obszarów górniczych powołanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
ADA

RIG chce działać w zakresie transformacji obszarów górniczych
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MIASTO W DOBIE PANDEMII
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa:
Niestety wciąż padają kolejne, dzienne rekordy zakażeń.
To, kiedy epidemia odpuści w dużej mierze zależy od naszej wspólnej
odpowiedzialności. Dlatego zwracam się do wszystkich bełchatowian z prośbą, abyście dbali o siebie i swoich bliskich –
szczególnie o seniorów. Stosujmy się do wprowadzonych
zaleceń. Nośmy maseczki, unikajmy zgromadzeń, trzymajmy
dystans społeczny. Te zasady powinniśmy stosować
nie tylko w sklepie i w pracy, ale także w życiu prywatnym. Bowiem
to właśnie od naszych codziennych postaw zależy, jak poradzimy sobie z epidemią.
W tym trudnym czasie pamiętajmy o seniorach, osobach samotnych czy schorowanych.
Nawet najmniejsza pomoc może okazać się dla nich niezwykle cenna. Wesprzyjmy także
lokalnych gastronomików, którzy ponownie mogą działać wyłącznie na wynos
i w dostawie. Dlatego jeśli mamy taką możliwość zamawiajmy od nich potrawy,
dzięki temu będzie im łatwiej przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje na pełnych obrotach. Jesteśmy
wszędzie, gdzie potrzebne są nasze działania i pomoc. Mamy stały kontakt
z sanepidem, szpitalem, policją i strażą miejską. Nadzorujemy miejskie szkoły,
spółki i jednostki. W placówkach, w których wystąpiły przypadki zakażeń, automatycznie
stosowane są procedury mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Robimy wszystko, aby skala zachorowań wśród bełchatowian była jak najmniejsza.

Bełchatów w czerwonej strefie

Bełchatów, tak jak cała Polska znajduje się w czer
z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Powróciło
zasady. Wśród nich m.in. ograniczenia dotyczące ga
też szkoły i miejska komunikacja. Seniorzy proszeni s
Zasady bezpieczeństwa na bieżąco dostosowywane
epidemicznej. Wszystkie aktualne obostrzenia zamie
belchatow.pl w zakładce „Koronawirus - co musisz w

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Bełchatów ma stały punkt pobrań

Osoby, które muszą pilnie załatwić swoje Przy ul. Czaplinieckiej 153 działa stały
sprawy i nie mogą tego zrobić drogą elek- punkt badań w kierunku COVID-19. Mietroniczną, telefoniczną czy przez e-PUAP, ści się on przy oddziale Wojewódzkiej
mogą skorzystać z bezpośredniej obsługi w
Stacji Ratownictwa Medycznego. Driveurzędzie. Magistrat pracuje od poniedział-thru
pracuje w godz. 8:00 - 12:00 i 13:00
ku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
17:00.
Pacjenci przyjeżdżają na badaUrzędnicy przyjmują klientów z zachowanie
wyłącznie
samochodem, z którego co
niem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
ważne
nie
wysiadają.
Trzeba posiadać przy
Stanowiska wyposażone są w środki do
dezynfekcji oraz pleksi, która rozdziela sobie dokument tożsamości, a także mieć
klienta od pracownika. Dodatkowo w nie- założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
których działach wyodrębnione zostały Minimum na dwie godziny przed pobraspecjalne miejsca z dostępem do kompuniem wymazu nie należy: jeść, pić, myć zętera. Sytuacja jest dynamiczna, sposób
bów, a także palić papierosów, żuć gum do
obsługi klienta może więc ulec zmianie.
Dlatego warto śledzić miejską stronę bel- żucia czy stosować tabletek do ssania na
chatow.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane gardło. Chodzi o to, aby próbki były czyste
od innych materiałów.
są aktualności w tym zakresie.
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Straż miejska ponownie pomaga policji

rwonej strefie. Taką decyzję podjął rząd w związku
wiele obostrzeń, wprowadzone zostały także nowe
astronomii, klubów fitness, basenów. Inaczej działają
są zaś o pozostanie w swoich domach.
e są przez Ministerstwo Zdrowia do bieżącej sytuacji
eszczane są na rządowej stronie gov.pl oraz miejskiej
wiedzieć”.

Korpus Wsparcia Seniorów
W dobie koronawirusa szczególnie narażone są osoby starsze. To z myślą o nich
rząd powołał Korpus Wsparcia Seniorów.
Dzięki temu osoby w wieku 70+ uzyskają
niezbędną pomoc bez konieczności wychodzenia z domu. Aby otrzymać wsparcie,
wystarczy zadzwonić na specjalną infolinię
22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie, przekaże numer seniora do ośrodka
pomocy społecznej. Można także zadzwonić bezpośrednio do bełchatowskiego
MOPS-u pod numerem 789 910 109. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem
i ustali, jakiej konkretnie pomocy trzeba
udzielić, np. zrobić zakupy, wyrzucić śmieci czy wykupić leki. Zadanie realizowane
będzie przez gminy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami. Co ważne, w szczególnych przypadkach pomoc udzielana będzie także
osobom poniżej 70 roku życia. Na wsparcie seniorów rząd przeznaczył 100 mln zł.

Wojewoda Łódzki zdecydował, że straż miejska ponownie będzie pomagać policji. – Chodzi głównie o zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Wspólnie z policją kontrolujemy osoby pozostające w izolacji domowej, sprawdzamy też czy mieszkańcy przestrzegają obowiązujących obostrzeń – tłumaczy Piotr Barasiński, komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej.
Podczas swoich patroli strażnicy miejscy przypominają bełchatowianom o zasłanianiu ust
i nosa. Rozdają także maseczki tym mieszkańcom, którzy ich nie mają. – Jesteśmy służbą samorządową i dla nas głównym celem jest mobilizowanie do tego, byśmy wszyscy
świadomie i odpowiedzialnie realizowali zalecenia i wszelkie obostrzenia. Na prośbę prezydent Marioli Czechowskiej pouczamy naszych mieszkańców i wręczamy im maseczki,
prosząc o ich używania dla dobra nas wszystkich – tłumaczy komendant Barasiński.
Po bloczek mandatowy strażnicy sięgają dopiero w przypadku notorycznego łamania
tego nakazu. – Liczymy na odpowiedzialność mieszkańców i na zrozumienie powagi sytuacji. Bo nasze zdrowie i bezpieczeństwo zależy właśnie od dostosowania się do sanitarnych obostrzeń – podkreśla komendant.

Część uczniów na nauce zdalnej
Uczniowie szkół ponadpodstawowych,
a także najstarszych klas podstawówek
powróciło do zdalnego nauczania. Przez
ostatnie tygodnie miejskie placówki przygotowywały się na taką możliwość. – Dyrektorzy szkół sprawdzali czy uczniowie
oraz nauczyciel mają w swoich domach
dostęp do komputerów. W przypadku ich
braku szkoły je wypożyczają. Dodatkowo
będziemy wyposażać część pedagogów w
zestawy audiowizualne. Zakupiliśmy ich
ponad 100 – tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański. Aby usprawnić edukację
online i komunikację w siedmiu szkołach
działa dziennik elektroniczny, każdy pracownik ma służbową skrzynkę email, prowadzone były również szkolenia z obsługi
platformy Microsoft Teams, na której część
placówek prowadzi nauczanie na odległość.
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Temperatura za oknem spadła, jednak mieszkańcy Bełchatowa nie muszą się tym martwić. PEC Bełchatów już
zadbał o przytulną atmosferę i dostarcza ciepło do bełchatowskich mieszkań

Sezon na ciepłe kaloryfery rozpoczęty
Większość z nas nie myśli o tym, jak ciepło
trafia do naszych domów. Przypominamy
sobie o tym z nadejściem chłodnej i deszczowej jesieni. Spadek temperatury wczesną jesienią spowodował napływ wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz
zarządców nieruchomości o uruchomienie
dostaw ciepła. Bełchatowski PEC realizuje
potrzeby mieszkańców w tym zakresie na
bieżąco.
– Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu grzewczego i mimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiczną, nasze służby
techniczne pracują bez zakłóceń – informuje Paweł Uznański, dyrektor techniczny PEC Bełchatów. – Latem wykonaliśmy
konieczne przeglądy, naprawy i modernizacje, by przygotować infrastrukturę do jesiennych spadków temperatury i zapewnić
mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła.
W okresie przejściowym, kiedy zapotrzebowanie na ciepło nie jest jeszcze wysokie,
dostawy ciepła do mieszkań w pełni reguluje automatyka pogodowa, w którą wyposażone są wszystkie węzły cieplne będące
własnością spółki. Automatyka uruchamia
lub wyłącza ogrzewanie przy ustalonej
temperaturze zewnętrznej, najczęściej
12–14°C. Zapewnia to oczekiwany komfort cieplny w mieszkaniach, a jednocześnie umożliwia oszczędzanie. Jednak przed
nadejściem zimy warto zastanowić się, czy
warunki naszej umowy na dostawę ciepła
systemowego są adekwatne do aktualnych
potrzeb. Zdarza się, że łagodny lub nawet
ciepły poprzedni sezon grzewczy skłania
odbiorców do redukcji mocy zamówionej
czy zmiany ustawień pracy węzła cieplnego. Pamiętajmy, że nie zawsze zima będzie
łagodna, a właśnie parametry naszej umowy decydują o naszym komforcie cieplnym.
Bardzo często chłodne kaloryfery nie wynikają z awarii u dostawcy ciepła systemowego, a jedynie z chęci nadmiernego
„oszczędzania”, zaprogramowania zbyt niskich temperatur dla instalacji wewnętrznej, włączania ogrzewania zbyt późno lub
wyłączania zbyt wcześnie. Niestety problem pojawia się często w mroźne lub wietrzne wieczory, niejednokrotnie nad ranem,
a wtedy trudno „od ręki” zmienić warunki
umowy i przestawić parametry pracy węzła
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PEC Bełchatów już dostarcza ciepło do bełchatowskich mieszkań
cieplnego. Tym bardziej w dni wolne od pracy.
Warto również pamiętać o kilku zasadach efektywnego korzystania z ciepła.
Każdy z nas może zadbać o komfort cieplny, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie. To proste i naprawdę się
opłaca!
Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu, dlatego unikaj zastawiania grzejników meblami czy zasłaniania
ich grubymi zasłonami.
Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu
Dopasuj temperaturę do
swoich preferencji. Kaloryfer wyposażony jest w tzw.
termostat, dzięki któremu możesz regulować temperaturę w pomieszczeniu. Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej. Pamiętaj,
że różne pomieszczenia, w zależności od
przeznaczenia, potrzebują innych temperatur. W sypialni możesz utrzymywać niższą temperaturę, nawet 18°C – większość
z nas śpi wtedy lepiej (chyba że masz małe
dzieci, to podwyższ temperaturę o 2 stopnie). W pokoju dziennym wystarczy temperatura 20-21°C, a w łazience powinna
być najwyższa – 24°C. Wychodząc z domu
również zmniejszaj temperaturę. Pamiętaj
jednak, żeby nie wyziębiać pomieszczeń
całkowicie.

Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie
pomieszczenia
dobrze wpływa na samopoczucie oraz zapobiega powstawaniu zawilgoceń i pleśni. Pamiętaj,
aby zakręcić kaloryfery, zanim zaczniesz
wpuszczać do domu świeże powietrze. Nie
zapomnij też po 10–15 minutach zamknąć
okien, aby uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.
Unikaj suszenia odzieży na
grzejnikach
Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Zrezygnuj z tego,
szczególne,
jeżeli
rozliczasz
się
z podzielnika umieszczonego na grzejniku.
Susząc odzież na kaloryferze zwiększasz
wskazania podzielnika o 10%, przez co narażasz się na większe rachunki.
Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych
Oszczędzaj
nie
tylko
w swoim mieszkaniu. Zwróć
uwagę, czy w częściach wspólnych budynku drzwi i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności na klatce schodowej,
w suszarniach i piwnicach powodują uciekanie ciepła z budynku oraz zwiększają
jego pobór, a za ich ogrzanie płacą wszyscy
lokatorzy.
PEC
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Rusza długo oczekiwana
przez mieszkańców inwestycja
W dniu 16.10.2020 r. w siedzibie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
Sp. z o.o. w Bełchatowie została zawarta
umowa na realizację robót budowlanych
w ramach Kontraktu 05 pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej
i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18,
97-400 Bełchatów. Wartość umowy wynosi 2 mln 653 tys. 110 zł brutto.
Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o łącznej długości
ok. 1,27 km oraz kanalizacji tłocznej,
o łącznej długości ok. 0,38 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Mieszkańcy ulic: Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej i modernizacja systemu sieci wodno – ka- mieszkańców kanalizacji sanitarnej. Tym
ubiegali się o jak najszybsze wykonanie nalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa bardziej, że mieszkańcy ulic Piotrkowskiej
kanalizacji sanitarnej, a Spółka „WOD. – – etap II”, współfinansowanego ze środków i Zdzieszulickiej byli niezwykle zdetermiKAN.” wyszła naprzeciw oczekiwaniom Funduszu Spójności w ramach Programu nowani i bardzo zabiegali o jej realizację
społecznym. Udało się uzyskać zgodę Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – mówi Piotr Pierzchała, Prezes „WOD.
– KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie. ZakońNarodowego Funduszu Ochrony Środo- 2014-2020.
- Cieszę się, że udało nam się pozy- czenie wszystkich prac planowane jest na
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na włączenie planowanego zadania w za- skać finanse oraz uzyskać wszelkie zgody koniec czerwca 2021 roku.
WOD.-KAN.
kres realizowanego Projektu pn.: „Budowa na budowę tak długo wyczekiwanej przez

Wzmocniony zespół weterynarzy
Gabinet weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt to miejsce
szczególne. Leczymy i ratujemy tu często zagubione, niechciane i porzucone
zwierzęta. Otaczamy je najlepszą troską i opieką leczniczą, na jaką zasługują.
W ciągu kilkunastu lat pracy udało nam się stworzyć nowoczesne i w pełni wyposażone
w sprzęt medyczny i diagnostyczny zaplecze weterynaryjne, gdzie z pełnym zaangażowaniem leczymy naszych podopiecznych. Dysponujemy gabinetem, salą operacyjną, pracownią RTG, izolatkami i pomieszczeniami szpitalnymi dla chorych zwierzaków lub będących
w trakcie rekonwalescencji. Zapewniamy im wszechstronną i kompleksową opiekę, tak by
adoptowany zwierzak był w pełni zdrów z pakietem aktualnych szczepień, odrobaczony i
odpchlony, a gdy jego stan zdrowia i wiek na to pozwala, również po zabiegu sterylizacji.
Wraz z nadejściem jesieni wzmocniliśmy nasz zespół lekarzy weterynarii.
Miło nam powitać na pokładzie - Aurelię i Tomasza
z Animal’s Health - lekarzy z bogatym doświadczeniem i cudowną empatią do zwierząt.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Zakończył się remont balkonów, a także wymiana kilkunastu okien w bloku BTBS-u przy ul. Fabrycznej. Teraz
spółka chce przebudować jeden z swoich lokali handlowych, tak aby powstały w nim mieszkania

BTBS remontuje swoje lokale

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. realizując
swoje zadania statutowe, w lutym bieżącego roku, oddało do użytku mieszkalny
budynek wielorodzinny przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 19. Z początkiem marca klucze do nowych mieszkań odebrało
39 rodzin. Co ważne, wszystkie lokale wykonane zostały „pod klucz”. Dzięki temu
najemcy mogli w nich zamieszkać od razu
po podpisaniu umowy ze spółką.
- Okazuje się jednak, że cały czas mamy
zapotrzebowanie na tego typu formę
mieszkaniową – mówi Zbigniew Kuchciak,
prezes BTBS. Mimo tego, że na bełchatowskim rynku nieruchomości oferowane
są mieszkania własnościowe – zarówno
na rynku pierwotnym, jak i wtórnym –
do spółki wciąż wpływają nowe wnioski
o przydział lokali mieszkalnych. Kolejka
oczekujących na taką możliwość nie malej. A trzeba pamiętać, że chcąc wynająć
mieszkanie w zasobach TBS najemca jest
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zobligowany wpłacić kaucję w wysokości
dwunastomiesięcznego czynszu oraz partycypację w kosztach budowy lokalu w wysokości do 30% jego wartości .
- Zdajemy sobie sprawę z tego, że oddanie do użytku bloku przy ul. Chmielowskiego, nie zaspokoiło w pełni zapotrzebowania. Na ten moment nie mamy tak
dużych zasobów finansowych, by ruszyć
z kolejną tego typu inwestycją. Dlatego rozważamy inne możliwości – dodaje
prezes Kuchciak. Zarząd spółki zaznacza
także, że planując kolejne działania, muszą brać pod uwagę wiek i stan techniczny
najwcześniej wybudowanych budynków.
Niektóre z nich, zwłaszcza te najstarsze,
powoli zaczynają wymagać większych remontów. Do takich prac należy zaliczyć
choćby wymianę drewnianych, nieszczelnych okien czy remonty balkonów. Pomimo epidemii koronawirusa i związanych z
nią obostrzeń, spółce udało się w tym roku
zamontować nową stolarkę okienną w ko-

lejnych piętnastu mieszkaniach przy ul. Fabrycznej 1. Wyremontowane zostały także trzy balkony na najwyższych piętrach.
BTBS planuje, że wszystkie prace związane
z wymianą okien przy Fabrycznej powinny
się zakończyć w 2021 roku.
Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane okoliczności, Zarząd Spółki podjął
decyzję o przekształceniu jednego z własnych pomieszczeń handlowych na mieszkania. Dzięki temu dwie rodziny będą miały szansę na własne M.
BTBS planuje, aby z lokalu powstały
dwa mieszkania. Jedno z nich ma mieć ok.
54 m2 i dwa pokoje, drugie 60 m2 i trzy pokoje. Zakończenie inwestycji, planowane
jest na połowę przyszłego roku. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to przysłowiowa „kropla w morzu potrzeb”, ale
pozwoli to zapewnić lokum dwóm oczekującym rodzinom – podsumowuje prezes
BTBS.
BTBS
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Wkrótce w miejskich szkołach papierowe dzienniki odejdą do lamusa. Większość placówek korzysta już z jego elektronicznego odpowiednika. Zanim je wprowadzono miasto odnowiło w placówkach bazę komputerową i sieć internetową

Stawiamy na nowoczesne technologie
Niemal wszystkie miejskie szkoły korzystają już z dziennika elektronicznego. To
nowoczesne narzędzie daje wiele możliwości zarówno kadrze pedagogicznej,
jaki uczniom i ich opiekunom. Nauczyciele zapisują w nim frekwencję, oceny, ale
też treść odbytej lekcji, zadania domowe,
uwagi. Można się także przez niego komunikować, co pomocne jest szczególnie teraz –
w czasie epidemii. Z kolei rodzice, nie odwiedzając szkoły tylko siedząc przed komputerem, mogą szybko i w dogodnym dla siebie
momencie przejrzeć oceny czy sprawdzić
obecność swojego dziecka na lekcjach.
– Z e-dziennika korzysta mnóstwo
szkół w całym kraju. Tak naprawdę wprowadzając go do naszych placówek przystosowaliśmy je do obecnego życia i standardów. Dziś większość z nas coraz więcej
spraw załatwia przez Internet. Nie dziwi
więc fakt, że teraz online można monitorować oceny i postępy w nauce swoich dzieci
– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent
Bełchatowa. – Analizując liczbę logowań
można zauważyć, że wielu rodziców nawet
kilka razy dziennie sprawdza, co dzieje się
w szkole. A to świadczy o tym, że dziennik
elektroniczny jest im przydatny – dodaje
wiceprezydent Politański, który podkreśla, że wprowadzenie e-dziennika, to nie
tylko zakup specjalnego oprogramowania.
Zanim szkoły zaczęły z niego korzystać,

Z e-dziennika można korzystać w każdym czasie z dowolnego urządzenia mobilnego
magistrat zmodernizował pracownie informatyczne, wyposażył szkoły w nowe komputery, a także urządzenia potrzebne do
rozbudowy sieci teleinformatycznej.
- Aby uruchomić dzienniki elektroniczne musieliśmy się do tego odpowiednio
przygotować, co nie było łatwe. Wymagało to także czasu i nakładów finansowych.
Najpierw scaliliśmy w całość systemy
informatyczne, szczególnie było to problematyczne w budynkach, gdzie działały
dwie placówki. Często działo się bowiem
tak, że korzystały one z zupełnie innych
łączy i systemów. Po drugie zwiększyliśmy
nauczycielom dostępność do komputerów w salach lekcyjnych, tak by na bieżąco

mogli wprowadzać do dziennika dane. I co
najważniejsze zmodernizowaliśmy część
pracowni informatycznych, dzięki czemu
uczniowie korzystają z nowoczesnego
sprzętu. Łącznie do SP nr 1, 3, 4, 8, 12 oraz
III LO trafiło w sumie ponad dwieście komputerów z pełnym oprogramowaniem. Do
tego jeszcze urządzenia wielofunkcyjne
i projektory. Wszystko kosztowało ponad
pół miliona złotych – tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański. Wkrótce modernizowane będą także Trzynastka, a po
niej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, co
zamknie inwestycje w tym zakresie.
ADA

Miasto podziękowało i nagrodziło nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do
nagrodzenia nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy. Pieniężną gratyfikację, każda w wysokości 2,5 tys. zł
netto, otrzymało 38 pedagogów. W tym
27 pracowników miejskich podstawówek
i III LO, 7 osób z publicznych przedszkoli ora 4 dyrektorów. Tradycyjnie nagrody
przyznał także Łódzki Kurator Oświaty.
Wyróżnienie trafiło do 4 miejskich nauczycieli – dwóch ze Szkoły Podstawowej nr
12 oraz jeden ze Szkoły Podstawowej nr 1
i jeden z Przedszkola Samorządowego W miejskich placówkach pracuje blisko
nr 2. Ponadto pracownik Dwunastki od- 700 nauczycieli

znaczony został także srebrnym medalem
za długoletnią służbę.
Prezydent Mariola Czechowska oraz
przewodniczący rady miejskiej Piotr Wysocki do szkół przesłali także listy z życzeniami i podziękowaniami. Pisali w nim
– Dziękujemy, że przekazujecie młodym
bełchatowianom, to co najcenniejsze –
wiedzę, umiejętności i wartości. Niech Wasza codzienna praca przynosi Wam radość,
spełnienie oraz wdzięczność uczniów. Życzymy zdrowia, a także wszelkiej pomyślności.
ADA
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WYDARZENIA
Bełchatowianie wspominali
św. Jana Pawła II
Od lat w październiku obchodzone są Bełchatowskie Dni
Papieskie. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną,
obchody zostały ograniczone do minimum. 22 października prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentem Dariuszem Matyśkiewiczem złożyli kwiaty
pod pomnikiem Papieża Polaka. Tego właśnie dnia 1978
roku miała miejsce formalna inauguracja pontyfikatu św.
Jana Pawła II, który na 264. biskupa Rzymu został wybrany kilka dni wcześniej – 16 października. W rocznicę tego
wydarzenia obchodzony jest Dzień Papieża Jana Pawła II.
Nieodłącznym elementem Dni Papieskich są uroczystości poświęcone pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19
października, w 36. rocznicę jego śmierci, wiceprezydenci
Bełchatowa wraz z przewodniczącym rady miejskiej złożyli wiązanki pod tablicą poświęconą ks. Popiełuszce, która
znajduje się w pobliżu parafii NMP Nieustającej Pomocy.

Gratulacje dla złotych stypendystów
Mistrzowie Polski w trójboju siłowym klasycznym – Ida
Lis, Aniela Lis oraz Daniel Wasilewski, a także Mistrz Polski Juniorów Młodszych w trójskoku Jakub Bracki za swoje
znakomite wyniki sportowe odebrali gratulacje od miasta.
Młodzi atleci tytuły mistrzowskie przywieźli z ostatnich
zawodów w Skierniewicach i Radomiu. Poza złotymi krążkami pobili także kilka rekordów – swoich życiowych oraz
kraju. - Zdobyte przez Was tytuły to efekt ciężkiej, systematycznej pracy na treningach i wielu wyrzeczeń. To, co robicie, jest nieocenione. Bo każdym swoim startem nie tylko
udowadniacie, że jesteście najlepsi w swoich dyscyplinach
i kategoriach, ale też jesteście żywą promocją naszego
miasta. To dzięki Wam nazwa Bełchatów wymieniana jest
w każdym zakątku Polski, ale także Europy i świata – powiedział podczas spotkania z mistrzami wiceprezydent
Łukasz Politański.

Razem od 50 lat! Pary świętowały Złote Gody
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Ponad pięćdziesiąt lat temu przysięgli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, teraz wspólnie świętowali
przeżyte lata. Złote Gody obchodziło osiem bełchatowskich par. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w sali ślubów,
która mieści się w Dworku Olszewskich. Przez wzgląd na
epidemię spotkania podzielone były na cztery tury. Pierwszego dnia, 1 października, gratulacje i medale nadane
przez Prezydenta RP wręczyła jubilatom prezydent Mariola
Czechowska, natomiast dzień później – wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. – Ze wzruszeniem i szacunkiem patrzę
na pary, które przez tyle lat trwają razem wspierając się
w dobrych i złych chwilach. Gratuluję Państwu serdecznie
i życzę kolejnych lat spędzonych w szczęściu oraz zdrowiu
– powiedziała prezydent Czechowska.
ADA
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To prawdziwa gratka dla miłośników starych monet i medali. Po kilkunastu latach przerwy do Muzeum
Regionalnego wrócił Gabinet Numizmatyczny. Pierwsza wystawa, którą można oglądać do marca przyszłego
roku, poświęcona jest św. Janowi Pawłowi II

Numizmatyka to niezwykła lekcja historii
Na przełomie XX i XXI wieku w Muzeum Regionalnym funkcjonowało pomieszczenie
poświęcone numizmatyce. W czasie, kiedy
w placówce swoją siedzibę miał Urząd
Stanu Cywilnego, gabinet został zlikwidowany. Teraz miłośnicy starych monet
i medali mogą ponownie odwiedzać gabinet numizmatyczny.
Pierwszą wystawę można już zwiedzać. Jej otwarcie planowano na czwartek,
22 października, czyli w rocznicę inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Ze względu jednak na obostrzenia obowiązujące
w związku z epidemią koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. – To autorska
wystawa muzeum i naszych numizmatyków. Przeważają eksponaty od znanego
bełchatowskiego kolekcjonera pana Adama Terkiewicza. Prezentujemy monety,
medale i plakiety z całego świata. Mamy
monety z Afryki, Australii, Oceanii, Ameryki Południowej i Północnej, oczywiście
także z Europy. Pojawiają się także eksponaty z krajów egzotycznych, jak Malawi.
Zwiedzający mogą zobaczyć i porównać,
jak odmienne podejście do tej tematyki
jest w różnych zakątkach świata – mówi
dyrektor Muzeum Regionalnego, Marek
Tokarek.
Ważne miejsce na wystawie zajmuje
medal okolicznościowy wybity przez beł-

Zdaniem dyrektora muzeum Marka Tokarka jednym z cenniejszych eksponatów
na wystawie jest medal okolicznościowy wybity przez bełchatowski PTN
chatowski oddział PTN. – Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy jego
urodzin, postanowiliśmy przygotować
specjalny medal. Na jego awersie znajduje
się wizerunek Jana Pawła II, a na rewersie
herb Bełchatowa mówi wiceprezes działającego w Bełchatowie oddziału PTN,
Norbert Wojciechowski. Wystawę będzie
można zwiedzać do wiosny 2021 roku.
- Prawdopodobnie następna będzie

wystawą ponad 300 medali podarowanych
przez pana Witolda Selerowicza, znanego
bełchatowianina, który na stałe mieszka
w Warszawie, autora wielu książek i publikacji o Bełchatowie. Będziemy chcieli
wystawić jako jedną kolekcję – dodaje dyrektor Tokarek.
AP

Odbierz wyjątkową książkę dla małego czytelnika
„Mała książka – wielki człowiek” to akcja, której głównym celem jest zachęcenie dzieci do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z rodzicami. W projekcie bierze udział około 6 tys. bibliotek
w Polsce, w tym także Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.
Program skierowany jest do dzieci
w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Maluchy urodzone w latach 2014-2017, które odwiedzą miejską bibliotekę, otrzymają
w prezencie wyprawkę czytelniczą. Znajdą w niej wyjątkową książkę dostosowa-

ną do potrzeb przedszkolaka „Pierwsze
czytanki dla…” to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów
i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak
i współczesne.
Oprócz czytanki najmłodsi bełchatowianie otrzymają także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki, dziecko dostanie naklejkę.
Po uzbieraniu dziesięciu otrzyma imienny
dyplom potwierdzający jego czytelnicze

zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. Broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania
w zrównoważonym rozwoju dziecka oraz
o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Wyprawki Czytelnicze będzie można
odbierać w wypożyczalni dla dzieci w bibliotece głównej przy ul. Kościuszki 9 oraz
we wszystkich filiach.
AP
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SPORT
To już pewne, tegoroczna Bełchatowska Piętnastka nie odbędzie się. Biegacze mają jednak szansę, aby zdobyć
piętnastkowy medal. Wystarczy wziąć udział w wirtualnym #TreninguNaMedal, który po raz trzeci ogłosiło Miejskie Centrum Sportu

#TreningNaMedal zamiast Piętnastki
Epidemia koronawirusa i obowiązujące obostrzenia sprawiły, że w tym roku
nie uda się zorganizować Bełchatowskiej
Piętnastki. – Z podjęciem decyzji o jej odwołaniu czekaliśmy do ostatniej możliwej
chwili. Regulacje w zakresie organizacji
masowych imprez sportowych zmieniają
się szybko. Trudno byłoby więc się do nich
dostosować w tak krótkim czasie. Dlatego,
w trosce o bezpieczeństwo zawodników,
zdecydowaliśmy odwołać nasz miejski bieg
– mówi Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.
Mimo wszystko biegacze mogą liczyć
na sportowe emocje. MCS proponuje zawodnikom udział w akcji #TreningNaMedal. Zabawa jest prosta. Od 22 listopada
do 22 grudnia trzeba przebiec 15 km na
dowolnej trasie i zarejestrować to przy pomocy aplikacji w telefonie lub innego urządzenia do pomiaru dystansu. Później na
swoim facebookowym profilu udostępnić
publicznie zdjęcie lub zrzut ekranu z wynikiem biegu. W poście trzeba też oznaczyć
Miejskie Centrum Sportu i dodać hasztag
#TreningNaMedal. Pierwszych 250 osób,
które na takich zasadach zaliczą Bełchatowską Piętnastkę, otrzyma medal.
W ten sam sposób można także zdobyć krążek w biegu na 5 km, który zawsze

Na tych, którzy ukończą #TreningNaMedal czekają pamiątkowe medale
towarzyszył Piętnastce. W tym przypadku
limit medali wynosi 150. Warto dodać, że
start w jednym biegu nie wyklucza udziału
w drugim. Co oznacza, że w tym roku można zaliczyć obydwa starty.
Piętnastka to trzeci i zarazem ostatni
bieg zaliczany do Bełchatowskiej Triady.
Dwa poprzednie – Piątka Przez Las i Bieg
Nocy – także odbyły się w formie #TreninguNaMedal. Jeśli nie udało ci się w nich
pobiec, nic straconego. MCS ma jeszcze kilka-

Powalcz o sportowe stypendium i nagrodę
Do 2 listopada bełchatowianie, którzy mają sukcesy sportowe, mogą ubiegać się o miejskie stypendium. Na sportowców, trenerów i szkoleniowców czeka również Nagroda Prezydenta Bełchatowa. I w tym przypadku wszystkie dokumenty trzeba złożyć w magistracie do 2 listopada.
Szansę na zdobycie stypendium mają sportowcy, którzy spełniają kilka warunków. Mieszkają w Bełchatowie, uprawiają jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie sportów (m.in. kolarstwo, pływanie, piłka nożna), mają udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej. Dodatkowo
punktowane jest, gdy zawodnik zajął w nich czołowe miejsce. Podobne kryteria
muszą spełniać sportowcy ubiegający się o Nagrodę Prezydenta Bełchatowa. Wyróżnienie to mogą również otrzymać trenerzy i szkoleniowcy, których wychowankowie zajęli czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski, brali udział m.in.
w Mistrzostwach Europy i/lub Świata, zostali powołani do kadry narodowej.
Więcej informacji o tym, kto może strać się o stypendium i nagrodę, jak złożyć
wymagane dokumenty, można znaleźć na stronie belchatow.pl. Udzielają ich także pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu pod nr tel. 44 733 51 01.
ADA
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dziesiąt medali do rozdania. Szczegóły można
sprawdzić na stronie mcs.belchatow.pl.
- Poprzednie dwa #TrenigiNaMedal cieszyły się sporym zainteresowaniem. Mamy
nadzieję, że i tym razem spotka się on
z pozytywnym odbiorem. Sport to najlepsza inwestycja w zdrowie i jakość życia,
dlatego choć w taki sposób w czasie pandemii chcemy wspierać sportowców – dodaje dyrektor Szymczyk.
ADA

www.

WCZORAJ I DZIŚ

Warto Wiedzieć Więcej

Choć św. Jan Paweł II w Bełchatowie nigdy nie był, można śmiało powiedzieć, że to Jego miasto. Miasto, które
wybrało Go na swojego patrona i nadało honorowe obywatelstwo. To także miasto, w którego niemal każdej części
odnaleźć można miejsca związane z Papieżem Polakiem i poczuć, że jest on tu ciągle obecny

„Niech nasza droga będzie wspólna...”

Za nami 42. rocznica powołania na Stolicę
Apostolską Jana Pawła II. 16 października
1978 roku o godz. 18:44 w loggi Bazyliki
św. Piotra ukazał się kard. Pericle Felici, i
wypowiedział pamiętne słowa: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus
papam!” (Oznajmiam wam radość wielką.
Mamy papieża!) Świat oszalał z radości,
choć nowo wybrany papież był postacią
niemal nieznaną. Nikt wówczas nie przypuszczał, jak bardzo ten skromny, 58-letni wówczas, kardynał z Polski zmieni
świat. Jak bardzo zmieni także serca ludzi
i jak wielką tchnie w ich serca nadzieję.
Św. Jan Paweł II bezdyskusyjnie jest
jednym z największych Polaków w dziejach
naszej ojczyzny. Papież przełomów, rodziny i miłosierdzia. Ale też papież nieuznający kompromisów w kwestii wiary i stawiający przed człowiekiem wielkie wyzwania.
Bełchatowianie od wielu lat pokazują,
że chcą się inspirować nauczaniem Karola
Wojtyły i świadectwem jego życia. Po raz
pierwszy dali temu wyraźny sygnał w 1989
roku, kiedy to bełchatowskiemu szpitalowi
nadano jego imię. Jedenaście lat później,
w roku milenijnym, w samym centrum miasta przy kościele farnym na ul. Kościuszki
stanął pomnik Jana Pawła II. Od razu miejsce to stało się szczególne dla wszystkich
bełchatowian. Kiedy w kwietniu 2005 roku
cały świat zamarł, to właśnie tam, przy pa-

rafii Narodzenia NMP, gromadziły się tłu- religijnych, ale także patriotycznych i kulmy modlących się za papieża mieszkańców. turalnych.
W 2002 roku, który był 25. roMiejsc związanych z papieżem jest
kiem
pontyfikatu
Biskupa
Rzymu, w Bełchatowie znacznie więcej. Na os.
Rada Miejska Bełchatowa nadała mu Dolnośląskim mamy skwer Jana Pawła
Honorowe
Obywatelstwo.
W
uza- II, na którym obok posadzonego w 2006
sadnieniu
uchwały
czytamy
m.in.:
roku Dębu Papieskiego, znajduje się kaW dobie poszukiwania autorytetów osomienna księga, a od 2021 roku także pobowość Jana Pawła II jest niekwestionopiersie Ojca Świętego wykonane przez
wanym wzorem, godnym do naśladowania
artystów
z zaprzyjaźnionego Csongrádu.
przez współczesnych i następne pokolenia
Na
tym
zresztą
nie koniec. Są jeszcze aleja
bełchatowian”. Ówczesne władze miasta
wręczyły akt nadania tytułu podczas au- Jana Pawła II, która łączy al. Wyszyńskiego
diencji w Rzymie 16 czerwca 2004 r. Jan z ul. Zamoście, a także pamiątkowa tablica
Paweł II powiedział wtedy: „Szczególne i papieska jabłoń w Rajskiej Alei przy parku
pozdrowienia kieruję do przedstawicieli Olszewskich.
władz terytorialnych i mieszkańców BełW maju 2012 r. miasto rozpoczęło stachatowa. Dziękuję Wam za życzliwość, rania o patronat honorowy błogosławioktórej wyrazem jest ofiarowany mi Tytuł nego wówczas Jana Pawła II. Pozytywna
Honorowego Obywatela. Odwzajemniam decyzja z Rzymu przyszła 4 miesiące późją w modlitwie, zawierzając Bogu wszyst- niej. Uroczystości związane z nadaniem
kich mieszkańców Waszego miasta”. Na patronatu odbyły się 21 października 2012
pamiątkę tych wydarzeń w budynku Urzęr. Poprzedziła je nadzwyczajna sesja Rady
du Miasta odsłonięta została tablica z płaMiejskiej, a relikwie papieskie do parafii
skorzeźbą przedstawiającą wizerunek pafarnej wprowadził ks. abp Marek Jędrapieża Polaka.
W tym samym roku wybudowane zo- szewski. Trzeba zaznaczyć, że Bełchatów
stało Oratorium, a kamień węgielny pod stał się tym samym jednym z ponad 120
jego budowę poświęcił sam Jan Paweł II miast w Polsce, które mogą poszczycić się
podczas swojej ostatniej pielgrzymki do tak zacnym obywatelem honorowym, i jedPolski w sierpniu 2002 roku. Dziś orato- nym z ośmiu, którym patronuje Jan Paweł II.
rium to miejsce wielu wydarzeń – nie tylko
AP
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Rada Miejska w Bełchatowie
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Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Grzegorz Muskała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

