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Z DRUGIEJ STRONY
Obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Święto poświęcone jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu. W obliczu wydarzeń na Ukrainie tegoroczne obchody miały szczególny wymiar. Pamięć niezłomnych uczcili także bełchatowianie. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Pamięci Bełchatowian,
a w parafii farnej odprawione zostało nabożeństwo. Prawie 200 osób wystartowało w „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Biegacze mieli do wyboru dwa dystanse, jeden z nich na 1963 metry nawiązywał do roku śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. Uczniowie SP nr 8
wystawili montaż „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Na 28 marca zaplanowany jest jeszcze konkurs wiedzy o niezłomnych dla uczniów szkół średnich, który odbędzie się w muzeum regionalnym.
ADA

Spędzili razem ponad pięćdziesiąt lat
Sabina i Antoni Mroczkowscy, Emilia i Edward Krukowie, Zofia i Stanisław
Niteccy, Teresa i Tadeusz Wierzbiccy oraz Zofia i Stanisław Zatoniowie obchodzili Złote Gody. Przeżyte wspólnie lata małżonkowie wspominali podczas uroczystego jubileuszu. - Po raz pierwszy spotkaliśmy się w szkole.
Najpierw chodzenie, trzymanie się za rękę, a po trzech latach zdecydowaliśmy się pobrać – opowiadają państwo Mroczkowcy. - Jesteśmy wyjątkowo zgodni, podobnie, a nawet jednakowo myślimy. Dzięki temu jest nam
zwyczajnie dobrze ze sobą – mówili państwo Zatoniowie. Jubilaci otrzymali od prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które
wręczyła im prezydent Mariola Czechowska. - Z serca gratuluję Państwu tak
pięknego jubileuszu. Życzę dużo zdrowia oraz jeszcze wielu wspólnych lat,
realizacji wszelkich marzeń, planów i zamierzeń – życzyła parom prezydent
Bełchatowa.
ADA

Poznawali tajniki olimpĳskich dyscyplin
Bełchatów był gospodarzem Igrzysk Zimowej Akademii Sportu. Hala Energia zamieniła się w prawdziwą arenę olimpijskich zmagań. Uczestnicy próbowali swoich sił w curlingu, hokeju, biathlonie. Można też było wsiąść na
saneczki, poszusować deską snowboardową, a w specjalnym symulatorze
narciarskim zmierzyć się ze stromym, ośnieżonym stokiem. Nie zabrakło
medali, było też spotkanie z dwukrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich
w łyżwiarstwie szybkim Katarzyną Bachledą-Curuś. - Cieszę się, że mogłam być w Bełchatowie. To wspaniała okazja to pokazania różnych dyscyplin, spróbowania swoich sił i doskonałej zabawy. Kto wie, być może
wśród uczestników tego spotkania są przyszli olimpijczycy – mówiła panczenistka. Sportową zabawę dla dzieci wspólnie z miastem zorganizowało
Miejskie Centrum Sportu, wsparli BDB Event, a także miejska spółka PEC.
ADA
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie wszystkie nasze myśli i serca zwrócone są ku Ukrainie oraz jej
mieszkańcom. Wciąż z wielkim niedowierzaniem patrzymy na zbrodniczą agresję, jakiej
dopuściła się Federacja Rosyjska na Ukrainę. To okrutny atak na suwerenne, wolne
państwo i ogromne cierpienie dla ludności cywilnej. W tych trudnych chwilach Bełchatów i bełchatowianie w pełni solidaryzują się z Narodem Ukraińskim. Dlatego wspólnie
z Radą Miejską i wiceprezydentami jednogłośnie zdecydowaliśmy o zawieszeniu
partnerskiej współpracy z rosyjskim miastem Sowieck. Przyjęliśmy także uchwałę,
w której wyrażamy sprzeciw wobec tej barbarzyńskiej napaści i wyrażamy jedność
z naszymi wschodnimi sąsiadami. Szczególne wyrazy wsparcia skierowaliśmy do
naszych miast partnerskich Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca.
Z całego serca dziękuję wszystkim bełchatowianom za wspaniały gest i bezinteresowną pomoc okazaną uchodźcom
z Ukrainy i tym, którzy walczą o jej niepodległość. W piękny sposób pokazujemy jak w trudnych chwilach możemy się
zjednoczyć i walczyć o to co słuszne. Pamiętajmy jednak, że nasza pomoc będzie im potrzebna nie tylko dziś, ale
długofalowo. Dlatego pomagajmy mądrze, niech nasze wsparcie będzie skoordynowane wspólnie z Miejskim Zespołem
Zarządzania Kryzysowego, starostwem powiatowym i województwem. Dzięki takiemu działaniu będziemy mogli
dotrzeć do każdego potrzebującego.

Rozlicz się i wspieraj Bełchatów oraz lokalne organizacje
Trwa składanie rocznych zeznań PIT.
Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy
do 2 maja. Pamiętaj, że 1% podatku można przeznaczyć na rzecz wybranej przez
siebie organizacji pożytku publicznego.
Nie jest to skomplikowane. A w ten sposób można łatwo i szybko pomagać potrzebującym wsparcia. W bazie organizacji jest także kilka bełchatowskich i lokalnych organizacji, które czekają na nasze
wsparcie. Ich wykaz, aktualizowany
zgodnie z rządowymi wytycznymi, można znaleźć na: podatki.gov.pl.
Do miejskiej kasy z naszych podatków wraca około 40 proc. W 2022 roku
będzie to 75 mln zł. Dlatego składając
roczne zeznanie pamiętajmy, że warto
płacić podatki w miejscu zamieszkania.
Co to daje? Rozliczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz bowiem cegiełkę
m.in. do modernizacji ulic, rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji placów zabaw czy parków. Więcej podatków rozliczonych w Bełchatowie to także więcej
remontów w miejskich przedszkolach
i szkołach oraz inwestycji w młodych
bełchatowian.
Aby płacić podatki w Bełchatowie
wystarczy tutaj mieszkać. Nie trzeba być
zameldowanym. W przypadku podatku
PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest bowiem właściwy urząd

Płacąc podatek w Bełchatowie inwestujesz w miasto, w którym żyjesz, mieszkasz i pracujesz
skarbowy według miejsca zamieszkania
podatnika w ostatnim dniu roku. Jeżeli
już złożyłeś PIT, a chcesz zmienić urząd
skarbowy, wypełnij formularz ZAP-3 lub
CEIDG-1 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podajesz w nich tylko imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego,

na który wpływać mają np. zwroty podatku. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, ale też wysłać do właściwej skarbówki pocztą. Jeśli rozlicza cię
pracodawca, pamiętaj aby powiadomić
go o zmianie adresu zamieszkania i urzędu skarbowego.
ADA
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WYWIAD
- Nasze miasto stoi przed dużymi wyzwaniami, jakie wiążą się przede wszystkim z transformacją gospodarczą.
Działania, które dziś podejmujemy, będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądał Bełchatów w przyszłości. To
właśnie teraz wyznaczamy kierunki – mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska

Rozwój Bełchatowa to mój główny cel
Transformacja energetyczna nie schodzi
z ust bełchatowian. W wielu budzi obawy o przyszłość – swoją i miasta. Bez
wątpienia część z nich wydaje się uzasadniona. Stąd pytanie, co możemy zrobić, by mimo możliwych problemów,
Bełchatów wyszedł z transformacji
obronną ręką?
Mariola Czechowska: Sprawiedliwa
transformacja tak naprawdę już się dzieje. Jest to jednak długi proces, mamy zatem czas, by się odpowiednio do niej
przygotować. Na początku zdiagnozowaliśmy problemy, z jakimi w najbliższych latach przyjdzie nam się zmierzyć,
by odpowiednio wcześnie zacząć im
przeciwdziałać. Opracowane przez nas
propozycje zostały wysoko ocenione
przez fachowców, poddaliśmy je także
konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Cieszę się, że dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu nasze miasto zostało wpisane do Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych, bo to szansa na zdobycie dużych środków na przeciwdziałanie
i niwelowanie możliwych negatywnych
skutków przemian energetycznych w naszym regionie. Wraz z naszymi partnerami, 24 innymi miastami i gminami, podpisaliśmy porozumienie tworzące Związek
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystko po to, aby działać razem
i wspólnie zabiegać o środki zewnętrzne.
Jestem przekonana, że dzięki połączeniu
sił do naszego regionu, a więc także do
Bełchatowa, popłyną pieniądze z europejskiego funduszu spójności, które z kolei pozwolą na jeszcze prężniejszy rozwój
naszej małej ojczyzny.
Skoro rozmawiamy o środkach zewnętrznych nie sposób nie poruszyć
sprawy zmiany granic gmin Kleszczów
i Bełchatów. Niektóre media, również te
ogólnopolskie, podawały informacje, że
w związku z tym do naszego miasta trafią dodatkowe pieniądze.
Takie nierzetelne przedstawianie sprawy
jest niezwykle szkodliwe i wprowadziło
spore zamieszanie. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że wspomniane dodatkowe pieniądze, czyli ok. 60 mln zł, nie wpłyną do
miejskiej kasy, tylko zasilą budżet gminy
Bełchatów. To nie my będziemy dysponować tymi funduszami. Potrzeby Bełchatowa są duże. Liczę na to, że tak jak
wcześniej gmina Kleszczów wspierała nasze inwestycje, podobne wsparcie w ramach tzw. Janosikowego przekazywać
będzie także gmina Bełchatów.
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W miejskim budżecie na tegoroczne inwestycje zaplanowano blisko 17 mln zł.
Część z nich realizowana będzie dzięki
skutecznemu aplikowaniu o dofinansowanie chociażby z rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg czy Polskiego Ładu. Jaki
będzie 2022 rok dla Bełchatowa?
Musimy jasno powiedzieć, że przed nami
kolejny trudny rok. Opracowanie prognoz finansowych, zwłaszcza długoterminowych, nie było łatwe. Zarówno ze
względu na dużą niepewność związaną
z nadal trwającą pandemią COVID-19,
ale również trudną do przewidzenia sytuacją ekonomiczną kraju. Nie bez wpływu na kondycję finansową miasta będą
także ostatnie wydarzenia w Ukrainie.
Brutalny atak Federacji Rosyjskiej oraz
bezprecedensowe ataki na ludność cywilną sprawiły, że do naszego kraju, także do Bełchatowa, trafiają uchodźcy. Jestem dumna z bełchatowian, którzy bez
wahania okazywali i cały czas okazują olbrzymie serce oraz wsparcie. Niemniej
na nas, jako mieście, spoczywać będą teraz dodatkowe zobowiązania.
Mimo to nie zamierzamy rezygnować
z kluczowych dla mieszkańców inwestycji. Na realizację zadań drogowych zaplanowaliśmy ponad 6 mln zł z miejskiej
kasy. Bez udziału jednak pieniędzy z zewnątrz, nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić ich w pełnym zakresie.

Życie miasta to także kultura. W ciągu
ostatnich dwóch lat Bełchatów, podobnie jak i inne miasta w Polsce, mocno
ograniczyły działania w tym zakresie.
Miało to oczywiście związek z pandemią
COVID-19. Jak będzie w tym roku?
Mamy ambitne plany. Kalendarz miejskich imprez o różnym charakterze – kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym
– wygląda naprawdę ciekawie. Wszyscy
mamy nadzieję, że pandemia przejdzie
do historii i będziemy mogli je zrealizować w całości. Dopinamy plan Dni Bełchatowa, pracujemy nad kolejną edycją
Fes�walu Sztuki Jabłka. Chcemy także
zorganizować kilka mniejszych wydarzeń
i koncertów. Cieszę się, że w mieście
będą także imprezy skierowane do osób
lubiących aktywnie i na sportowo spędzać czas – zarówno młodszych, jak
i starszych. Mam jeszcze jedną dobrą
wiadomość dla mieszkańców. Wracamy
do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. W poprzednich latach nasi mieszkańcy pokazali, że chcą aktywnie angażować się w życie naszej małej ojczyzny.
Mam nadzieję, że w tym roku odpowiedź
na tę inicjatywę będzie jeszcze większa
i że wspólnie zrealizujemy ciekawe i potrzebne
mieszkańcom
projekty.
O wszystkich szczegółach i terminach
będziemy informować na miejskiej stronie belchatow.pl.
Rozmawiały AP i KR

INWESTYCJE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 484. Swoje oferty firmy mogą składać do 4 kwietnia

Kto wybuduje wschodnią obwodnicę?

Wschodnia obwodnica wyprowadzi ruch ciężarowy ze ścisłego centrum Bełchatowa
Budowa obwodnicy wschodniej to ważna dla Bełchatowa inwestycja. Ma ona
znacząco poprawić komunikację w południowej i wschodniej części miasta. Na
obwodnicę skierowany bowiem zostanie
ruch tranzytowy z kierunków: Łódź, Łask,
Kamieńsk. Co za tym idzie samochody
ciężarowe będą omijać centrum Bełchatowa. Wschodnia obwodnica miasta ma
mieć długość 8 km. Zaczynać się będzie
od ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej do skrzyżowania w ul. Czyżewskiego, dalej prowadzić będzie do węzła
w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną. W przyszłości planowane jest połączenie jej z ulicami Goetla
i Przemysłową.
Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Łodzi, który 1 marca
ogłosił przetarg na realizację tego zadania. Zakres robót jest szeroki. Obejmuje
on m.in. budowę drogi, skrzyżowań,
chodników, ścieżek rowerowych. Do
tego zjazdów, wiaduktów, przepustów,
zatok autobusowych oraz oświetlenia
drogowego.
Oferty można składać do 4 kwietnia,
tego samego dnia zostaną one otwarte.
Z dokumentacji przetargowej wynika, że
wykonawca na realizację inwestycji będzie mieć 36 miesięcy. Obwodnica powinna więc być gotowa w 2025 roku.
- To dobre wiadomości dla naszego
miasta i jego mieszkańców. Wschodnia
obwodnica przeniesie ruch tranzytowy
ze ścisłego centrum Bełchatowa na jego

obrzeża. Mamy już doświadczenia związane z północną obwodnicą Bełchatowa.
To rozwiązanie sprawdza się. Ciężkie samochody z tego kierunku nie wjeżdżają
do miasta, nie uszkadzają nawierzchni
naszych lokalnych dróg, nie spowalniają
ruchu miejskiego. Dodatkowo to rozwiązanie komunikacyjne pozwoli rozładować ruch w godzinach szczytu związanego z dojazdem pracowników do zagłębia
górniczo-energetycznego – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Budowa wschodniej obwodnicy będzie dofinansowana z środków rządowych. Mowa o 62,4 mln zł, które pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
ADA

Wspólne starania o unĳne fundusze w ramach MOF
25 gmin, a wśród nich Bełchatów, utworzyło Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). – Jestem przekonana, że dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich partnerów będziemy
skutecznie sięgać po środki zewnętrzne.
Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądał nasz region po transformacji energetycznej. Dodatkowe pieniądze
pomogą dostosować nasze miasta i gminy do czekających nas zmian. Będziemy
mogli zainwestować chociażby w rozwój

kształcenia i szkolenia zawodowego,
a także turystykę i rekreację – tłumaczy
prezydent Czechowska.
Tworzące ZIT miasta i gminy wchodzą w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF-u) Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. To właśnie
do miast ujętych w MOF-ach mają popłynąć znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. A chodzi o duże pieniądze, bo o ponad 40 mln

euro (około 193 mln zł). Wsparcie może
być wykorzystane m.in. na rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne, poprawę stanu środowiska przyrodniczego czy zwiększenie efektywności
energetycznej w obszarze funkcjonalnym.
By tak się stało, samorządy pracują
nad wspólną strategią, która wyznaczy
kierunki podejmowanych działań. Dokument będzie podstawą do aplikowania
o środki na konkretne projekty.
AP
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WYWIAD
- To największa inwestycja od wielu lat. Gruntowny remont ul. Budryka oraz całkowita modernizacja większości
dróg na os. Binków pochłonie 18 mln zł. Wiemy, że dla mieszkańców osiedla oraz kierowców będzie to czas
trudny i uciążliwy pod względem komunikacyjnym. Dlatego już pracujemy nad rozwiązaniami, które ułatwią m.in.
parkowanie – mówi wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz, z którym rozmawiamy o inwestycjach zaplanowanych
na 2022 rok

Szykuje się duża inwestycja na Binkowie
Remont ulicy Kwiatowej, budowa łącznika między ul. Okrzei a Kopeckiego to
inwestycje, które właśnie trwają. Wraz
z końcem 2021 roku miasto zamknęło
przebudowę ul. Zamoście od al. Jana
Pawła II do torów kolejowych, budowę
drogi w strefie inwestycyjnej czy remont
części al. Wyszyńskiego. Jakie inwestycje drogowe przyniesie rok 2022?

danie rządowych pieniędzy w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeśli je
otrzymamy, to szykujemy kolejne inwestycje, ale na ten moment nie chciałbym
jeszcze zdradzać szczegółów.

Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent
Bełchatowa: Planów inwestycyjnych
mamy dość sporo. Byśmy mogli zrealizować jak najwięcej tych zadań staramy się
pozyskać kolejne środki zewnętrzne. Bo
to właśnie dzięki wsparciu rządowych
oraz unijnych funduszy możemy robić
znacznie więcej i szybciej – nie obciążając przy tym w stu procentach miejskiego
budżetu. Co niezwykle ważne, bo dziś
samorządom coraz trudniej wygospodarować duże pieniądze na działania inwestycje. Takim wyzwaniem finansowym
była modernizacja głównej ulicy w osiedlu Binków. Jego realizacja stała się możliwa dzięki rządowemu wsparciu. Na
gruntowny remont ul. Budryka od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej
oraz 7 osiedlowych ulicy zdobyliśmy bowiem gigantyczne dofinansowanie mowa o niebagatelnej kwocie 18 mln zł.
Będzie to największa drogowa inwestycja, jaką do tej pory realizował bełchatowski samorząd na osiedlowych drogach. Zakres prac jest duży, dlatego dzielimy je na dwa etapy. Pierwsze ruszą roboty na Budryka, później zajmiemy się
budową: Złotej, Jurajskiej, Dolomitowej,
św. Kingi, Rubinowej, fragmentu Jana
Kiepury oraz ulicy, która jeszcze nie ma
nazwy. Nie ukrywam, że na kierowców
i mieszkańców osiedla będą czekać spore
trudności. Inwestycja może się okazać
uciążliwa dla bełchatowian. Dlatego już
dziś prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszystko po to, abyśmy mogli jeździć po bezpiecznych drogach i w komfortowych warunkach. Choćbyśmy bardzo chcieli i zabiegali, to niestety nie da
się przeprowadzić takich prac bez drogowych utrudnień. Spodziewamy się również problemów z parkowaniem samochodów, dlatego już teraz pracujemy nad
rozwiązaniami, które pomogą kierowcom
w tym zakresie. Chcielibyśmy wskazać
konkretne tereny, gdzie czasowo utworzone będą parkingi. Sprawdzamy właśnie jakie mamy możliwości. O tym jakie

Jesteśmy na finiszu generalnego remontu i przebudowy miejskiego żłobka. Choć
to wiekowy budynek, to takiej modernizacji w swojej historii jeszcze nie przechodził. Odnowiony wygląd zyska również siedziba muzeum. Właśnie podpisaliśmy umowę, prace ruszą więc niebawem. Szukamy możliwości, by w kolejnych szkołach zamontować systemy fotowoltaiczne, do tej pory panele zostały
zainstalowane w SP nr 12, 1 i 3. Tradycyjnie planujemy budowę nowych miejsc
parkingowych i remont już istniejących.
Będziemy też inwestować w oświetlenie
uliczne. Myślimy nad kolejnymi rozwiązaniami, które jeszcze zwiększą bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.
Nie można też zapomnieć, że co roku
spore pieniądze wkładamy w renowację
placów zabaw oraz naprawę zniszczonego czy uszkodzonego sprzętu.
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Oprócz drogowych inwestycji miasto
będzie realizować jeszcze kilka innych
inwestycyjnych zadań.

objazdy będą czekać na zmotoryzowanych i pieszych, a także inne czasowe
niedogodności będziemy informować
państwa na bieżąco na miejskiej stronie
belchatow.pl. Będę wdzięczy za śledzenie komunikatów. Inwestycja na os. Binków to na pewno największe zadanie, ale
nie jedyne w tym roku. Trwa przebudowa
ul. Kwiatowej i budowa łącznika pomiędzy os. Okrzei a os. Dolnośląskim. Pracujemy nad dokumentacją projektową budowy ulicy Stalowej, a także ul. Zamoście, a dokładnie jej fragmentu – jadąc od
al. Jana Pawła II w prawo aż do terenów
gminy Bełchatów. Dzięki temu wyremontowana zostanie właściwie cała już
ul. Zamoście. Trzeba bowiem przypomnieć, że w ubiegłym roku zakończył się
jej remont od al. Jana Pawła II do torów
kolejowych. Chcielibyśmy z modernizacją ruszyć jeszcze w tym roku. Jednak
i w tym przypadku szukamy środków zewnętrznych, będziemy także rozmawiać
w tym zakresie ze starostwem powiatowym. Czekamy również na kolejne roz-

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ogłosił przetarg na budowę wschodniej
obwodnicy Bełchatowa. Na jakim etapie
jest natomiast projekt „Kolej plus” i budowa siedziby bełchatowskiego sądu?
Budowa wschodniej obwodnicy to wyczekana inwestycja przez mieszkańców,
ale także i nas samorządowców. Obwodnica wyprowadzi bowiem ruch tranzytowy z centrum miasta. Na ulicach zrobi
się więc bezpieczniej, bo ruch ciężarowy
zostanie zniwelowany do minimum.
W kolejny etap wkroczył również projekt
dotyczący przywrócenia linii kolejowej
na odcinku Piotrków Tryb. - Bełchatów
z wydłużeniem do Bogumiłowa. Zarząd
Województwa Łódzkiego złożył do PKP
wniosek w tym zakresie, czekamy teraz
na ostateczne rozstrzygnięcie. Mamy
również wieści, że łódzki Sąd Apelacyjny
przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę nowego gmachu Sądu Rejonowego w Bełchatowie, który ma się mieścić przy
ul. Pabianickiej.
Rozmawiała ADA

INWESTYCJE

Jeszcze w tym roku osiem ulic w osiedlu Binków zostanie przebudowanych. Miasto właśnie rusza z procedurą
przetargową na realizację inwestycji, na którą magistrat pozyskał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.
Mowa o ogromnej kwocie 18 mln zł

Osiedlowe ulice czeka gruntowna przebudowa
Remonty miejskich ulic to jedne z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji. Niebawem rozpocznie się największa tegoroczna inwestycja drogowa w naszym
mieście – przebudowa ulic w osiedlu Binków. O jej przeprowadzenie zabiegali
sami bełchatowianie. Zakres koniecznych do zrealizowania prac jest ogromny,
dlatego miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Bełchatów znalazł się
pośród 3 tys. miast, gmin i powiatów,
którym przyznano wsparcie. Miasto
otrzyma aż 18 mln zł.
- Bardzo cieszę się, że po raz kolejny

skutecznie aplikowaliśmy o środki zewnętrzne. Tym bardziej, że dofinansowanie to będzie bezzwrotne - mówi Dariusz
Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. - Właśnie startujemy z procedurą
przetargową. Planowana przez nas inwestycja obejmie kilka najważniejszych
osiedlowych ulic, co oznacza, że w czasie
robót mieszkańcy Binkowa mogą spodziewać się pewnych utrudnień w ruchu.
Dołożymy jednak wszelkich starań, by
czas ten był jak najkrótszy i by jak najszybciej można było jeździć po komfortowych i bezpiecznych drogach – dodaje
wiceprezydent.
18 mln zł, jakie trafią do Bełchatowa,
stanowi ok. 70 proc. szacowanych kosz-

tów zadania. Nowy asfalt położony zostanie na ulicach: Jurajskiej, Dolomitowej, św. Kingi, Złotej, Rubinowej, odcinku Jana Kiepury oraz jednej ulicy, która
jeszcze nie ma nazwy. Największy zakres
prac miasto planuje natomiast przeprowadzić na ul. Budryka, a konkretnie na
odcinku od skrzyżowania ze Staszica do
Skaleniowej. Na ponad 760 metrach
przebudowana ma zostać sieć wodociągowa oraz kanalizacje sanitarna i deszczowa. Dodatkowo wykonane zostanie
odwodnienie, w planach jest również budowa oświetlenia oraz odtworzenie pasa
drogowego.
AP

Muzeum Regionalne odzyska dawny blask
Jeszcze w tym roku Dworek Olszewskich, w którym swoją siedzibę ma bełchatowskie
muzeum regionalne, przejdzie remont. Tak wynika z podpisanej właśnie przez miasto
umowy na realizację tego zadania. Zgodnie z projektem, renowacja prowadzona
będzie wielotorowo. Obejmie głównie remont poszycia dachu, wymianę okien oraz instalacji odgromowej. Ponadto naprawiona i pomalowana zostanie elewacja budynku.
To jednak nie wszystko. Odnowione zostaną także schody wejściowe
z obu stron, remont przejdzie balkon od strony wschodniej. W ramach prac wymieniona będzie również część stolarki okiennej, a w części biurowej dworku wykonane zostanie okablowanie. Całość kosztować będzie ponad 450 tys. zł, na realizację tej inwestycji miasto pozyskało blisko 240 tys. zł dofinansowanie z RPO województwa
łódzkiego. Zgodnie z umową, na wykonanie wszystkich objętych projektem prac,
wykonawca będzie mieć 8 miesięcy. Przypomnijmy, że wybudowana na początku XVIII
wieku rezydencja rodu Rychłowskich, w kolejnym stuleciu przeszła w ręce rodziny Hellwigów. Po II wojnie światowej wykupił ją Wacław Olszewski, a w latach osiemdziesiątych XX wieku posiadłość odsprzedana została Skarbowi Państwa. Władze Bełchatowa podjęły działania mające na celu ratowanie dworu. Prace remontowe zakończono
w 1998 roku, i wtedy to właśnie przeniosło się tam muzeum regionalne.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
W Bełchatowie ponownie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Młodzi radni od samego początku podkreślają, że
chcą zmieniać miasto nie tylko dla siebie, ale także swojego pokolenia

Młodzież chce działać dla Bełchatowa
Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady
Miejskiej Bełchatowa, ma ona charakter
konsultacyjno – doradczy, a jej kadencja
trwa dwa lata. Ten czas młodzi radni planują wykorzystać bardzo intensywnie.
Przede wszystkim chcą zajmować się
sprawami młodzieży. Jak sami mówią,
w tym celu należy wskazywać samorządowi potrzeby ich rówieśników. Chcą
kształtować i zmieniać Bełchatów, którego, jak podkreślają, są przyszłością. Młodzieżowa Rada daje im ponadto możliwość wyrażania swojej opinii w różnych
sferach działalności samorządowej miasta, co skutkować może poprawą jakości
i rozwojem obszarów istotnych dla młodszego pokolenia.
- Przede wszystkim chcemy działać
na rzecz poprawy komfortu życia młodych mieszkańców i mieszkanek naszego
miasta, ponieważ to właśnie my jesteśmy
ich reprezentantami. Chcemy, aby głos
młodego pokolenia był słyszany i traktowany poważnie. W końcu to właśnie my,
za kilka bądź kilkanaście lat, będziemy
kreować otaczającą nas rzeczywistość –
mówi przewodniczący Fabian Dudkiewicz. - Zależy nam, żeby zaangażować
młodzież, żeby wiedzieli, że działamy.
Będziemy słuchać, czego chcą nasi wyborcy, czyli uczniowie – dodaje.
By tak się właśnie stało, radni zdecydowali, że w połowie marca przeprowadzą specjalną ankietę we wszystkich bełchatowskich szkołach. - Ze swoimi kolegami i koleżankami rozmawiamy na różne tematy, również te dotyczące naszego
miasta. W trakcie każdej z takich rozmów
padają także propozycje zmian, jakie powinny w Bełchatowie nastąpić. Uważam,
że wiele z nich zasługuje na uwagę. Ważne, żeby zaktywizować młodzież. Przygotowana przez nas ankieta zawiera
m.in. pytania dotyczące chociażby tego,
czy wiedzą, czym jest Młodzieżowa Rada
Miejska i czym się zajmuje. Liczymy także
na odpowiedzi na to, czego konkretnie
od nas oczekują i co chcieliby zmienić
w naszym mieście, co chcieliby, żebyśmy
dla nich zrobili – podkreśla wiceprzewodnicząca Aleksandra Gawin.
W Młodzieżowej Radzie Miejskiej zasiada dwudziestu trzech przedstawicieli
bełchatowskich szkół. Mają różne zainteresowania, poglądy i wizje przyszłości.
Zaznaczają jednak wyraźnie, że ta różnorodność jest właśnie ich atutem. - Myślę,
że u nas w radzie poglądy nie tyle nas
dzielą, co łączą. Tak naprawdę każdy
z nas jest inny, są osoby o poglądach lewicowych i prawicowych, a także takie,
którym bliżej do centrum. Wszyscy jed-
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Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie mają ogromny zapał do pracy

nak potrafimy znaleźć wspólny język.
Uważam, że bez tego nie moglibyśmy
skutecznie pracować wspólnie. Byłoby
za dużo podziałów. To, w co każdy z nas
wierzy, jakie ma poglądy, to jego osobista
sprawa. Ważne, abyśmy się nawzajem
szanowali, bo tolerancja to nie jest zgoda
na wszystkie zachowania, tylko szanowanie poglądów drugiej osoby – tłumaczy przewodniczący rady.
Jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą młodzi radni, jest pomoc rządzącym w zrozumieniu potrzeb
młodego pokolenia oraz rozwijanie dialogu między władzami lokalnymi a młodzieżą. Znaczenie roli, jaką ich zdaniem
odgrywać będzie współpraca z dorosłymi i doświadczonymi samorządowcami,
podkreśla Dawid Walczak, wiceprzewodniczący rady. - Przede wszystkim
musimy się skupić na tym, żeby bełchatowianie nas poznali. Nie chodzi o to, żebyśmy działali tylko w urzędzie, tylko tu
się spotykali. Warto też współpracować
z osobami dorosłymi, które też mają dobre pomysły na miasto. Możemy być
łącznikiem między społecznością a właściwą Radą Miejską. Z racji tego, że jesteśmy młodzieżą, to nasi rówieśnicy będą
mieć większą śmiałość, żeby o swoich
pomysłach rozmawiać z nami, niż z dorosłą radą - tłumaczy.
Przy okazji działania na szczeblu lokalnym radni poznają także zasady funkcjonowania samorządu. - My się cały
czas uczymy, dlatego pomoc radnych, samorządowców i działaczy, którzy od lat
pracują na rzecz naszej społeczności, jest

nieoceniona. Główna rada cały czas nam
pomaga, daje cenne wskazówki, pokazuje, jak działać – mówi Fabian Dudkiewicz.
- Trzeba wyraźnie podkreślić, że z ofertą
pomocy, radą i wsparciem wychodzą do
nas nie tylko radni, ale także pracownicy
urzędu. Wszyscy traktują nas bardzo poważnie, co jest dla nas niezwykle cenne.
Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy na
nich liczyć – dodaje Dawid Walczak.
Na efekty tej współpracy nie trzeba
było długo czekać. Mowa o zbiórce, jaką
przeprowadzili w szkołach z okazji Orszaku Trzech Króli. Udało się zebrać blisko 3 tys. zł oraz mnóstwo gier, zabawek
czy książeczek. – Akcja spotkała się z dużym odzewem zarówno wśród uczniów,
jak i nauczycieli. Wszystkim dziękujemy
za wsparcie i hojność. Tak naprawdę to
nasze wspólne dzieło – mówi przewodniczący Fabian Dudkiewicz. O tym, co
zostanie kupione za zebrane pieniądze,
radni zdecydowali wspólnie z bełchatowskim szpitalem. Do oddziałów pediatrycznego oraz chirurgii dziecięcej trafiły
m.in. kołderki, koce, chusteczki nawilżane oraz kredki, flamastry i kolorowanki.
Część z zebranych darów przekazali także innym instytucjom. Mowa o Domu
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, a także
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
i Straży Miejskiej.
Wszystkim członkom Młodzieżowej
Rady Miejskiej gratulujemy ogromnego
zaangażowania w sprawy miasta i naszej
bełchatowskiej społeczności. Jednocześnie życzymy powodzenia w kolejnych
podejmowanych przez nich inicjatywach.
AP

SPRAWY SPOŁECZNE
Bełchatowski szpital wzbogacił się o nowy sprzęt, który pomoże w funkcjonowaniu Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia. Zakup aparatury był możliwy dzięki dotacji, jaką lecznica otrzymała z miasta. Mowa o 250 tys. zł

Miasto inwestuje w zdrowie mieszkańców
Szpital Wojewódzki zabiega, by utworzyć
w placówce Oddział Chemioterapii Jednego Dnia. Będzie to spore udogodnienie dla osób zmagających się z chorobami onkologicznymi. Szczególnie dla tych,
którzy w trakcie leczenie nie wymagają
całodobowego nadzoru medycznego,
a konieczne do wykonania badania oraz
podanie leków odbywać się mogą w ciągu jednego dnia. Oddział ma działać
w sąsiedztwie poradni onkologicznej
i być wyposażony w 15 stanowisk do podawania leków cytostatycznych. – Większość wymaganych procedur za nami,
sala też już praktycznie jest gotowa. Czekamy na ostateczną decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia – mówi Sławomir
Dobrzelak, p.o. zastępcy dyrektora ds.
ekonomiczno-technicznych w Szpitalu
Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
Nowa komórka potrzebowała specjalistycznego sprzętu. Prezydent Mariola
Czechowska oraz radni zdecydowali, że
wesprą lecznicę w tej kwes�i. Miasto
przekazało na wyposażenie Oddziału
Chemioterapii Jednego Dnia 250 tys. zł.
– Dzięki dotacji zakupiliśmy aparat usg,
tor wizyjny do cystoskopii, wózek iniekcyjny, a także sza�i medyczne. Sprzęt
jest już w lecznicy, był również testowany przez specjalistów – dodaje Sławomir
Dobrzelak, który podkreśla, że to kolejne
pieniądze z miejskiego budżetu, jakie pomagają realizować szpitalowi projekt
przeciwdziałania chorobom onkologicznym. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni
prezydent Marioli Czechowskiej i miejskim radnym za okazane wsparcie. Mia-

Dzięki pomocy miasta szpital zyskał m.in. kriostat do badań histopatologicznych
sto konsekwentnie pomaga nam doposażać oddziały, które zajmują się pacjentami z nowotworami. Tylko w ciągu dwóch
ostatnich lat – właśnie dzięki miejskim
dotacjom – zakupiliśmy sprzęt na kwotę
prawie 800 tys. zł – tłumaczy Sławomir
Dobrzelak.
Wszystko po to, by bełchatowianie
tu na miejscu mieli zapewnioną kompleksową opiekę i nie musieli szukać pomocy
w ościennych ośrodkach onkologicznych.
– Powstanie Oddziału Chemioterapii
Jednego Dnia to kolejny krok w rozwoju
Szpitala Wojewódzkiego, a przede
wszystkim ogromna pomoc i ułatwienie

dla pacjentów. Dzięki nowej komórce
osoby chore na nowotwory nie tylko
będą diagnozowane w tutejszej lecznicy,
ale także od razu będą mogły rozpocząć
chemioterapię. Do tej pory w tym zakresie musiały one szukać pomocy w innych
placówkach medycznych często oddalonych od Bełchatowa o kilkadziesiąt kilometrów, co także wydłużało czas diagnostyki i rozpoczęcia chemioterapii. A wiadomo, że w przypadku chorób onkologicznych, szybkie rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia są niezwykle
ważne – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
ADA

Mniej wypadków z udziałem pieszych
W 2021 roku, po raz pierwszy od kilku lat, bełchatowska policja nie odnotowała
śmiertelnego wypadku z udziałem pieszych - wynika z raportu Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie. – To efekt wielu działań, jakie miasto prowadzi wspólnie z naszą
jednostką, by na przejściach było bezpieczniej – powiedział mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, zastępca komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. Doświetlanie przejść,
odblaskowe znaki przy zebrach, specjalne pasy wibracyjno-akustyczne, a także szykany, progi zwalniające oraz czerwone pasy poprawiające widoczność samego przejścia
i zwiększające przyczepność podczas hamowania – to tylko część rozwiązań, jakie
w ostatnich latach wprowadził magistrat na bełchatowskich przejściach. – Wszystko
po to, by piesi czuli się bezpieczniej, a kierowcy jeździli zdecydowanie wolniej.
Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty. Spadła liczba
odnotowanych wypadków i kolizji, a co najważniejsze udało się uniknąć zdarzeń
śmiertelnych. Zapewniam, że nie ustajemy w poszukiwaniu dodatkowych
zabezpieczeń i efektywnych rozwiązań na przejściach – tłumaczy
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
ADA
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BEŁCHATÓW Z UKRAINĄ

Już pierwszego dnia ataku na Ukrainę wszyscy wiedzieli, co należy zrobić. Bełchatowianie, tak jak wszyscy Polacy, zare
torowo. Miasto zorganizowało punkty zbiórek darów dla uchodźców, którzy przebywają nie tylko na Słoku czy Wawrzko
Kryzysowego, wspomagany przez MOPS oraz inne miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, a także ochotników i w

Bełchatowianie całym sercem z Ukrainą. W p
24 lutego zmienił się świat, jaki znaliśmy. Nagły, brutalny
i zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę odarł nas ze złudzeń, że krwawa wojna na
wielką skalę więcej się w Europie nie wydarzy. Nie jesteśmy
obojętni wobec dramatu za naszą wschodnią granicą. Od
pierwszego dnia agresji Bełchatów, tak samo jak cała Polska
i zachodni świat, solidaryzuje się z Ukrainą. Pomoc dla
uchodźców oraz tych, którzy zostali w Ukrainie i walczą
o wolność, wciąż płynie ze strony bełchatowian. Fala wsparcia jest ogromna. Z całego serca dziękuję wszystkim za tak
liczny odzew. Pokazujemy, że w trudnych chwilach jesteśmy
razem i wspólnie robimy naprawdę dużo dobrego.
Aby nasza pomoc była skuteczna, konieczne jest skoordynowanie działań.
W tym właśnie celu działa Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zgłaszajmy
do niego wszystkie potrzeby związane m.in. z zakwaterowaniem osób z Ukrainy,
przekazaniem niezbędnych artykułów czy organizacją różnych zbiórek. Proszę
również wszystkich bełchatowian, którzy kierując się odruchem serca przyjęli pod
swój dach uchodźców, by poinformowali o tym nasz miejski zespół. Umożliwi to
kontakt pracownika MOPS-u, który wesprze i pomoże załatwić kolejne
formalności.
Pamiętajmy, że zapewnienie uchodźcom bezpiecznego schronienia, miejsca do
spania i wyżywienia to pomoc doraźna. Tak naprawdę dziś nikt z nas nie wie, jak
długo będzie trwać ta trudna, także pod względem humanitarnym, sytuacja. Trudno dziś także przewidzieć, jaką decyzję po zakończeniu wojny podejmą przybyli
do Bełchatowa uchodźcy. Mam tu na myśli czy wrócą na Ukrainę czy będą chcieli
zostać. Musimy być więc przygotowani na długofalowe wsparcie, zapewnić dzieciom i młodzieży naukę w szkołach i przedszkolach, zadbać o opiekę medyczną czy
psychologiczną. To duże wyzwanie. Jestem jednak przekonana, że dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, miejskich służb i pracowników administracji,
uda nam się to wszystko zorganizować.

Rada Miejska o sytuacji
w Ukrainie
Napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
była się jednym z tematów lutowej sesji
Rady Miejskiej. Miejscy radni oraz prezydent Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentami miasta zajęli stanowisko
w tej sprawie. Rada jednogłośnie przyjęła dwie uchwały. W pierwszej potępili
działania Federacji Rosyjskiej wobec
Ukrainy. Natomiast druga uchwała dotyczy zawieszenia współpracy partnerskiej
Bełchatowa z rosyjskim miastem Sowieck. Miasto wysłało także listy do
ukraińskich miast partnerskich - Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska, zapewniając o wsparciu i pomocy.

Miejski Zespół
Zarządzania
Kryzysowego
Działania pomocowe dla uchodźców
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Bełchatów okazuje pełne wsparcie swoim miastom

z Ukrainy koordynuje Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Można do niego
zgłaszać np. chęć udzielenia pomocy,
możliwość przyjęcia pod swój dach osób
uciekających przed wojną lub zorganizowania transportu, czy ofertę tłumaczenia
z lub na język ukraiński. Aby skontaktować się z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego wystarczy napisać maila na adres zko@um.belchatow.pl albo
zadzwonić pod jeden z dwóch numerów:
669 126 123 lub 572 087 266.

znaczane są w pierwszej kolejności do
uchodźców przebywających na terenie
Bełchatowa, nadwyżki zaś trafiają do
punktu wojewódzkiego, a później tam,
gdzie jest taka potrzeba. W zbiórkę zaangażowali się także harcerze z Hufca ZHP
Reduta i bełchatowskie koło Polskiego
Czerwonego Krzyża. Ogromne serce
okazali także uczniowie, rady rodziców,
samorządy uczniowskie oraz nauczyciele
i dyrekcje szkół, którzy przeprowadzili
zbiórki artykułów pierwszej potrzeby (na
okładce biuletynu zdjęcie ze zbiórki w SP 1).
Ważne! Z magazynów miejskich asortyment wydawany jest wyłącznie za pośrednictwem MOPS-u.

Zbiórki darów

Pomoc żywnościowa

Zbiórki rzeczowe to najprostszy sposób
okazania wsparcia oraz pomocy dla obywateli Ukrainy. Taka inicjatywa prowadzona jest także w Bełchatowie, a jej koordynacją zajmuje się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Miasto zorganizowało dwa magazyny centralne –
w Gwarku na os. Dolnośląskim oraz
w Szkole Podstawowej nr 5. Zebrane artykuły, m.in. ubrania, zabawki, koce,
środki higieny, pampersy i jedzenie, prze-

Obywatele Ukrainy, przebywający w Bełchatowie, którzy w związku z wojną
w Ukrainie przekroczyli granice RP od 24
lutego 2022 r., mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Banku
Żywności. Aby skorzystać ze wsparcia
należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
ul. Staszica 18, tel. 44 635 51 07.

BEŁCHATÓW Z UKRAINĄ

eagowali natychmiast i zaangażowali się w realną pomoc, która płynie z każdej strony. Wsparcie prowadzone jest wieloowiźnie, ale także w prywatnych domach i mieszkaniach bełchatowian. Wsparcie koordynuje Miejski Zespół Zarządzania
wolontariuszy. W tych trudnych dniach Bełchatów pokazuje, że jest solidarny z ogarniętą wojną Ukrainą

pomoc włączyło się całe miasto

m partnerskim z Ukrainy

Bełchatowianie hojnie znoszą dary, w akcji pomagają m.in. harcerze, PCK i Straż Miejska

Pakiety „na start”
Dla osób, które przyjeżdżają z Ukrainy do
Bełchatowa, przygotowane są pakiety
podstawowe. To rzeczy pierwszej potrzeby m.in. jedzenie, napoje, ręcznik,
szczoteczka i pasta do zębów, mydło
oraz papier toaletowy. Pakiety można
odbierać całodobowo w Straży Miejskiej.
Pakiety podstawowe wydawane są codziennie, natomiast paczki żywnościowe
strażnicy wydają w soboty i niedziele.
Można również zadzwonić pod nr 44
635 63 00 czynny całą dobę. Osoby, które goszczą u siebie uchodźców z Ukrainy,
mogą ich potrzeby zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr
tel.: 505 957 655 lub 798 910 109 (telefony czynne są w godzinach pracy ośrodka). W siedzibie MOPS-u przy ul. Staszica
18 wydawane są także paczki żywnościowe i wsparcie rzeczowe. Z tej formy
wsparcia można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:00.

Pomoc medyczna
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do
Polski w związku z agresją militarną Rosji
mogą korzystać z darmowej opieki me-

Zeskanuj kod QR i dowiedz się, jak pomagać uchodźcom z Ukrainy
dycznej. Świadczenia będą rozliczane
przez NFZ. Uchodźcy mogą także bezpłatnie się szczepić przeciw COVID-19.
Pełna lista bełchatowskich przychodni,
w których uchodźcy otrzymają wraz z ich
adresami oraz numerami telefonów znajdują się na miejskiej stronie belchatow.pl
w zakładce: Pomagamy Ukrainie. Można
również zadzwonić pod nr 572 172 846
(w godzinach pracy urzędu miasta).

Ogólnopolska infolinia

dla obywateli Ukrainy
Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił stronę internetową z ważnymi informacjami dla obywateli Ukrainy, którzy
szukają w naszym kraju schronienia. Konsultanci dyżurujący pod numerem +48 47 721 75 75 odpowiedzą m.in.
na pytania dotyczące punktów recepcyjnych, warunkach oraz zasadach wjazdu
i pobytu na terytorium Polski. Informacje
na ten temat można także znaleźć na rządowej stronie ua.gov.pl.
AP
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SPÓŁKI MIEJSKIE

Spółka PEC w Bełchatowie przygotowuje się do przewidzianych na 2022 r. zadań związanych z projektem
przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie

Wiosną PEC rusza z kolejnym etapem
przebudowy systemu ciepłowniczego
Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa
bezpieczne dostawy ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci
ciepłowniczej wraz z likwidacją grupowych węzłów cieplnych. Inwestycje te
mają na celu zwiększenie efektywności
bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Ich realizacja pozwoli na znaczne
zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty energii powstające w procesie przesyłania oraz
zmniejszy ryzyko występowania awarii
w kolejnych latach. Budowa węzłów indywidualnych umożliwi zaś precyzyjne
dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb
obiektów, co w istotny sposób podniesie
komfort użytkowania i zoptymalizuje
koszty ogrzewania mieszkań.
W ramach otrzymanego dofinansowania w 2022 roku spółka PEC planuje
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następujące zadania:
• budowa i przebudowa osiedlowej
sieci ciepłowniczej w obszarze
ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza – etap II
• przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów
grupowych od komory K-16/II
w ul. Mielczarskiego do budynków
os. Budowlanych 1, 2, 6–9
• przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła
grupowego w bl. 223 do budynków
os. Dolnośląskie 222–224
• likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych w blokach os. Dolnośląskie 222, 223,
224.
Łącznie zmodernizowane zostaną
prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz powstaną 3 nowe indywidualne węzły
cieplne do każdego z bloków. Łączną
wartość zrealizowanych zadań szacuje
się na kwotę prawie 4,5 mln złotych. Do-

kładne kwoty i terminy realizacji poszczególnych zadań będą znane po wyłonieniu wykonawców robót w drodze
przetargów publicznych.
To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego
Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Priorytet I:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Finalnie, w ramach realizowanych
w latach 2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem, spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, co
znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. Łączna wartość
inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to
ponad 77 milionów złotych, z czego
ok. 46 milionów złotych to środki z UE.
PEC

SPÓŁKI MIEJSKIE
Spółka WOD.-KAN. rusza z nowym projektem, w ramach którego, bełchatowianie będą mogli pozyskać dofinansowanie na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej. W grę wchodzi odzyskanie nawet 70 proc. kosztów inwestycji

Sięgnĳ po dofinansowanie na kanalizację
Dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy chcieliby przyłączyć swoje domy,
a także inne budynki do kanalizacji sanitarnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie
rusza właśnie z nowym projektem: „Dofinansowanie budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie
Miasta Bełchatowa”.
Dzięki temu osoby, które zdecydują
się na budowę nowego podłączenia kanalizacyjnego (z zaznaczeniem, że jest to
odcinek łączący wychodzącą z budynku
instalację kanalizacyjną z granicą działki
podłączanej nieruchomości lub z pierwszą studzienką leżącą na granicy działki
podłączanej nieruchomości) będą mogły
starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mowa
nawet o pokryciu 70 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem materiałów oraz robót budowlano-monta-

żowych. Co ważne dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości zabudowane.
Jeśli właściciel nie ma dokumentacji projektowej przyłącza jej wykonanie może
zlecić spółce WOD.-KAN., co będzie jednak dodatkowo płatne.
Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z programu, mogą się zgłaszać do
siedziby WOD.-KAN. (ul. św. Faustyny
Kowalskiej 9, pokój 1). Pracownicy spółki
pomogą wypełnić wszystkie niezbędne
dokumenty. Do załatwienia formalności
potrzebne będą: dowód osobisty, akt

własności lub numer księgi wieczystej,
numer ewidencyjny działki, szacunkowa
długość przyłącza wraz z dokumentacją
projektową oraz liczbą osób, które będą
korzystać z podłączenia. Zgłoszenia
można również przesłać na adres mailowy: projekty@wodkan-belchatow.pl.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu: 44 634 90 81
oraz na stronie spółki: wodkan-belchatow.pl, gdzie zamieszczony jest także regulamin realizacji projektu.
WOD.-KAN.

PSIEcudna historia przemiany Goofiego
Twój pies się nie słucha, jest lękliwy czy
niespokojny podczas spacerów? Zajrzyj
na facebook i kanał YouTube bełchatowskiego schroniska dla zwierząt. Znajdziesz tam porady i wskazówki od behawiorystki Kasi, która pracuje w schronisku z naszymi psiakami. Wkrótce też
działalność wznowi nasz edukacyjny kanał: PSIAkość, gdzie będziemy rozgryzać
psie problemy. Behawiorystka Kasia –
w formie podcastów – będzie opowiadać
o psich kłopotach oraz o tym, jak sobie
z nimi radzić!
A oto jedna ze schroniskowych historii, która pokazuje jak kilkumiesięczna
praca naszej behawiorystki zmieniła Goofiego z zamkniętego lękliwego i bojącego się człowieka psa w naszego pupila lubiącego się ludzi. Dziś Goofi to prawie
PSIEszczęśliwy i towarzyski pies.
Piszemy prawie – gdyż do pełni szczęścia
brakuje mu tylko odpowiedzialnego
domku.
Goofi to 4,5 roczny piesek, który do
schroniska trafił w 2019 roku. Był w złym
stanie – wychudzony i bardzo wycofany.
Paraliżował go strach, a wszelkie próby
zabrania go na badania weterynaryjne
kończyły się piszczeniem i zapieraniem
łapek. Goofi nie ufał nikomu. Jednak
ciężka praca behawiorystki Kasi zmienia-

Goofi nadal czeka na swój dom
ła jego postawę. Plan był taki: pokazać
Goofiemu, że człowiek jest dobry i można mu zaufać. Początkowo przenieśliśmy
psiaka do większego boksu, gdzie mógł
swobodnej czuć się w przestrzeni z człowiekiem. Legowisko umieściliśmy pod
zadaszeniem, świadomie zabraliśmy mu
na czas pracy budę, do której zawsze
chował się gdy tylko ktoś próbował przełamać jego strefę komfortu. W pierwszych dniach pracy z psiakiem, Kasia zbliżając się do boksu wołała jego imię, by
wiedział, że ktoś nadchodzi. Z czasem
Goofi, gdy Kasia wołała jego imię, pojawiał się już przy wejściu do boksu. Kolej-

nym etapem było oswajanie go ze smyczą oraz spacery po boksie. Trwało to
około dwóch miesięcy. Później przyszedł
czas na wyjścia na otwartej przestrzeni.
Ten przełomowy dla Goofiego moment
zapadł nam na długo w pamięci. Pierwsze kroki Goofiego na otwartym terenie
były nieśmiałe i przepełnione lękiem.
Stopniowo w asyście Kasi, psiak pokonywał swoją barierę lęku, zaczął węszyć
i niepewnym krokiem badać teren. Kolejne tygodnie polegały na codziennych
spacerach oraz stopniowym przyzwyczajaniu go do obecności innych ludzi.
Dziś Goofi nie ucieka już na widok
obcych osób. Stał się naszym pupilkiem!
Od początku pragnął bliskości człowieka
– wyuczona nieśmiałość i paraliżujący
strach sprawiały, że psiak czuł się bezpieczniej z dala od ludzi. Na tym polega
praca naszej behawiorystki Kasi – pomaganiu Goofiemu i podobnym psiakom
przełamywać swoje lęki, uczeniu współistnienia z ludźmi, co zwiększa ich szanse
na adpopcję. Nasze credo: nowe dobre
domy dla naszych podopiecznych. Misję
tę realizujemy codziennie, a praca Kasi
sprawia, że psiaki, które zostały przez
człowieka najbardziej skrzywdzone, zyskują jeszcze większą szansę na nowy
dom.
Schronisko Bełchatów
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WYWIAD
- Miejskie szkoły świetnie sobie radzą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dzięki temu do placówek trafia
nowoczesny sprzęt, powstają nowe sale ekologiczne i pracownie pod chmurką, jest szereg dodatkowych i różnorodnych zajęć. Wszystko z myślą o naszych uczniach, bo dzieci to najlepsza inwestycja – mówi wiceprezydent
Bełchatowa Łukasz Politański, z którym rozmawiamy o bełchatowskiej oświacie, a także sprawach społecznych

Stawiamy na nowoczesną edukację i szkołę
Miejskie szkoły realizują wiele projektów w oparciu o środki zewnętrzne. To
ogromne wsparcie dla miejskiego budżetu, ale też dla naszych placówek, które mogą robić więcej i szybciej.
Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa: Wydatki na oświatę są jednym
z największych obciążeń finansowych
dla samorządów. W bełchatowskim budżecie – na ten moment – zabezpieczonych jest ponad 105 mln zł. Z doświadczenia jednak wiem, że kwota ta
z pewnością będzie jeszcze większa. By
odciążyć miejskie finanse nasze szkoły
i przedszkola sięgają po środki zewnętrzne. I z wielką satysfakcją mówię, że robią
to coraz lepiej i skuteczniej. Dzięki temu
uczniowie zyskują nowoczesny sprzęt,
rewelacyjnie wyposażone pracownie
ekologiczne, szereg dodatkowych zajęć,
ale też nowe książki do swoich bibliotek
i wycieczki krajoznawcze po Polsce. Z zewnętrznych pieniędzy udaje się nam
również modernizować placówki oraz ich
bazę. Doskonałym przykładem jest miejski żłobek, który przechodzi właśnie
gruntowny remont, SP 4 zyskało nowoczesny kompleks sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem, zaś Trzynastka pochylnie umożliwiającą osobom poruszającym
się na wózku bezprogowy przejazd. Projektów jest naprawdę sporo. I co ważne
placówki wciąż aplikują o nowe środki.
Tylko w ostatnim czasie pozyskaliśmy blisko 2,5 mln zł z różnych rządowych programów i konkursów. To niebagatelne
środki, dzięki którym zdobywanie wiedzy
w miejskich placówkach jest jeszcze ciekawsze. Znacznie poprawia się także
komfort przebywania w szkołach i przedszkolach.
Uczniowie mogą korzystać z darmowych spotkań z psychologiem. Były też
dodatkowe zajęcia przedmiotowe, w ramach których powtarzano dotychczas
zrealizowany materiał. Wszystko po to,
by młodzież, po trudnościach związanych ze zdalną nauką, łatwiej odnalazła
się w szkolnej rzeczywistości.
Musimy pamiętać, że niemal cały poprzedni rok szkolny uczniowie spędzili
w domach. Zdalne nauczanie, choć prowadzone było sprawnie, bo mamy już w
tym doświadczenie i odpowiednie narzędzia, nigdy nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu ucznia z nauczycielem. Nie
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także miasto – dla uchodźców z Ukrainy.

wszyscy uczniowie poradzili sobie w tej
nowej rzeczywistości. Posiłkując się dotacją wprowadziliśmy dodatkowe godziny, głównie z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia. Dzieci
miały możliwość powtórzyć materiał czy
zatrzymać się na zagadnieniach sprawiających im trudności. W sumie zrealizowanych zostało ponad 2,5 tys. dodatkowych lekcji. Zależało mi, aby w każdej naszej placówce uruchomić spotkania
z psychologiem. Dla uczniów fakt wielomiesięcznej izolacji, braku kontaktu z rówieśnikami czy aktywnego trybu życia
był bardzo trudny. Nie wszystkie dzieci
poradziły też sobie z powrotem do szkoły, czy ciągłym zagrożeniem związanym
z koronawirusem. Rozmowa z psychologiem może wiele zdziałać, dlatego cieszę
się, że udało się nam zorganizować
w każdej placówce gabinet oferujący takie wsparcie. Od marca ruszyła kolejna
pomoc psychologiczna, na którą otrzymaliśmy rządową dotację w wysokości
ponad 200 tys. zł na około 3 tys. godzin.
W szkołach uruchomione zostały spotkania z psychologiem, ale nie tylko. Są
też zajęcia logopedyczne, terapeutyczne,
korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Będzie to ogromne wsparcie dla
uczniów.
Wiele projektów realizowanych jest także w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. Ostatnie tygodnie to
przede wszystkim mobilizacja i wszelaka
pomoc niesiona przez bełchatowian –

Tak, robimy wszystko co w naszej mocy,
by pomóc uciekającym przed wojną
mieszkańcom Ukrainy. Postawa mieszkańców i stowarzyszeń, którzy tak chętnie ruszyli z bezinteresowną pomocą, zasługuje na uznanie. Serdecznie im za to
dziękujemy. Chciałbym uspokoić mieszkańców. Koncentrujemy się na wsparciu
dla Ukrainy, ale nie zapominamy przy
tym o potrzebach bełchatowian. Domykamy właśnie ostatnie procedury związane z bankiem żywności. Wkrótce do
potrzebujących dotrą kolejne par�e długoterminowych produktów spożywczych. Włączyliśmy się także w program
Korpusu Wsparcia Seniorów, w ramach
którego 120 samotnych seniorów otrzyma darmowe opaski bezpieczeństwa.
Chodzi o to, że w przypadku zagrożenia
życia będą mogli wcisnąć guzik alarmowy
znajdujący się właśnie na opasce i automatycznie połączyć z gotową do interwencji centralną. W ubiegłym roku pozyskaliśmy blisko 100 tys. zł z PEFRON-u
na zakup sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych mieszkańców Bełchatowa. W zestawach - trafiły one do 300
osób – znalazły się ciśnieniomierz, pulsoksymetr i termometr bezdotykowy.
Z kolei teraz wspólnie z MOPS-em zabiegamy o środki zewnętrzne na projekty
ukierunkowane na wspieranie rodzin. Liczę na to, że jeszcze w tym roku uda się
nam wprowadzić kilka tego typu działań.
Szukamy również lokalizacji, gdzie moglibyśmy otworzyć oddział dziennego
domu pomocy dla osób starszych, schorowanych, które, przez wzgląd na swój
stan zdrowia, nie mogą samotnie przebywać w domach, gdy ich opiekunowie pracują. Takie działania bez wątpienia są potrzebne, dlatego chcemy je realizować.
Myślimy również o utworzeniu kolejnego
mieszkania chronionego treningowego,
gdzie schronienie znajdą bełchatowianie
w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujący
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Od roku jedno takie lokum już funkcjonuje i dobrze się sprawdza. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią
koronowairusa wracamy z budżetem
obywatelskim. Mieszkańcy ponownie
więc będą mogli zgłaszać projekty – zarówno inwestycyjne, jak i społeczne – jakie chcieliby, by zostały zrealizowane
przez miasto.
Rozmawiała ADA

EDUKACJA
Będą piec ciasta, szyć, majsterkować, a także uczyć się podstaw elektroniki. Do swojej dyspozycji uczniowie mają
też najnowocześniejszy sprzęt m.in. drukarki 3D, gogle VR, gimbale. Tak wyposażone będą wszystkie miejskie
podstawówki. A to za sprawą dotacji, które szkoły pozyskały z programu Laboratoria Przyszłości. Mowa o ogromnych pieniądzach, bo ponad 1,3 mln zł

Miejskie szkoły z Laboratoriami Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to program rządowy. Zakłada on wsparcie szkół podstawowych w zakupie sprzętu, który pomoże rozwijać uczniom kompetencje przyszłości. Chodzi o to, by młodzież już teraz zdobywała umiejętności, jakie
w przyszłości będą potrzebne na rynku
pracy z takich dziedzin jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.
Do każdej miejskiej podstawówki trafią więc m.in. nowoczesne drukarki 3D,
mikrokontrolery z akcesoriami, sprzęt do
nagrań, a także gogle VR, gimbale i stacje
lutownicze. Ponadto każda placówka
mogła wybrać dodatkowy sprzęt, m.in.
różnego rodzaju narzędzia, roboty, mikroskopy, sza�i i stoliki. Szkoła Podstawowa nr 12 postawiła m.in. na maszyny
do szycia i drobny sprzęt AGD: miksery,
roboty kuchenne, tostery, a także kuchenki i różnego rodzaju foremki, miski,
szpatułki. – Dzięki temu, że zakupiony
sprzęt jest różnorodny, dzieci będą mogły poznać nowe technologie i nauczyć
się obsługi najnowocześniejszego sprzętu elektronicznego. Ale nie tylko. W naszej pracowni znalazły się również śrubokręty, lutownice, maszyny do szycia, bowiem technika musi być praktyczna. Bez
tego nie da się nauczyć wielu umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. To
właśnie podczas lekcji techniki zdobywa-

Uczniowie SP12 testują nowy sprzęt
my i rozwijamy zdolności manualne, które później niezwykle się przydają, szczególnie jeśli ktoś chce być inżynierem czy
konstruktorem. Jest to pierwszy etap
wdrażania dzieci do rozwoju technicznego. Cieszę się, że w naszej szkole powstała taka właśnie pracownia – mówi
Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, dyrektor SP nr 12. Z nowego sprzętu radości nie kryją również uczniowie. – To mój
najfajniejszy dzień w szkole. Bardzo się

cieszę. W domu czasami pomagam tacie.
Nie mogę się już doczekać, kiedy będziemy używać tych śrubokrętów i wkrętarek
– powiedział Julian z Dwunastki. Mikołaj
dodał: - Sprzęt jest super. Najbardziej
podobają mi się właśnie lutownice i narzędzia do majsterkowania. – W końcu
mamy własną salę techniczną. Jeszcze
nigdy nie piekłyśmy w szkole ciasta, teraz
będziemy mogły – powiedziała Zuzia. –
Najbardziej cieszę się z maszyny, bo nie
umiem szyć, a chciałabym szyć dla siebie
maskotki – podkreśla Maja.
Do części szkół sprzęt dotarł i został
już nawet przetestowany przez uczniów.
Dotacje w ramach Laboratoriów Przyszłości pozyskały wszystkie miejskie
podstawówki. W sumie do miasta trafiło
ponad 1,3 mln zł. – Jeśli tylko jest możliwość zawsze chętnie sięgamy po środki
zewnętrzne. W tym przypadku szczególnie było warto, ponieważ program daje
dofinansowanie w wysokości 100 proc.
Miasto nie musiało więc wykładać żadnych własnych pieniędzy. Dyrektorzy
wszystkich naszych podstawówek wykorzystali tę szansę i zgłosili się do udziału
w Laboratoriach Przyszłości. Dzięki temu
każda ze szkół wzbogaci się o nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów sprzęt
oraz pomoce naukowe – tłumaczy Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
ADA

Wybierz dla swojego dziecka miejską placówkę
Do 16 marca rodzice przedszkolaków,
zerówkowiczów i pierwszoklasistów
mają czas, by zapisać swoją pociechę do
miejskiej placówki. W dziewięciu publicznych przedszkolach, na dzieci które
do tej pory nie korzystały z takiej opieki,
czeka w sumie 360 miejsc. – W naszych
przedszkolach stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, ciepłą i domową atmosferę,
a także zajęcia psychoruchowe – mówi
Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. Zasady naboru opisane są na
stronie belchatow.pl i placówek. Dla najstarszych przedszkolaków można też wybrać zerówkę w szkole. – Ten zerowy rok
to dobry czas, by dziecko na spokojnie
zapoznało się z opiekunami, szkołą i zasadami, jakie w niej panują – dodaje wiceprezydent Politański.

W miejskich przedszkolach jest 1,5 tys.
maluchów

Rodzice, którzy będą wybierać dla
swojego pierwszaka podstawówkę, muszą pamiętać o obowiązującej rejonizacji.
Zatem do danej szkoły najpierw będą
przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie tej placówki.
Nieco dłużej – bo do 31 maja – potrwa nabór do miejskiego żłobka „Jaś
i Małgosia”. Zapisywać można już czteromiesięczne maluchy. Warto dodać, że
budynek placówki właśnie przechodzi
generalny remont i przebudowę. Oprócz
dobrej kadry i opieki, zajęć rozwijających
maluchy, kuchni na miejscu na dzieci
będą też czekać odnowione, kolorowe
sale oraz nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Więcej o naborze można przeczytać na belchatow.pl.
ADA
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KULTURA
Ponad 8 tys. czytelników, 140 tys. wypożyczonych książek, audiobooków i filmów oraz blisko 4 tys. nowości
książkowych na półkach. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna podsumowała 2021 rok

Rok z książką w miejskiej bibliotece
Okazuje się, że w minionym roku bełchatowianie chętnie wypożyczali książki, nie
tylko w formie papierowej. W sumie
w 2021 roku wypożyczyli łącznie 137,5
tys. materiałów, w tym: ponad 133 tys.
książek, a także 2,7 tys. audiobooków,
blisko 400 filmów i 1,3 tys. czasopism.
Rekordzista wypożyczył aż 210 pozycji.
Dorośli najczęściej sięgali po beletrystykę, a konkretnie „Drzewo anioła” oraz
cykl „Siedem sióstr” Lucindy Riley. - Wysokie miejsca na literackiej liście wypożyczeń bełchatowskiej biblioteki zajęli także autorzy: Remigiusz Mróz, Lee Child
czy Harlan Coben – mówi dyrektor
MiPBP w Bełchatowa Edyta Jasińska. Mimo, że wypożyczenia zdominowały literatura kobieca i kryminały, to bełchatowianie chętnie czytali także poradniki
oraz reportaże - dodaje dyrektor. Młodsi
czytelnicy najczęściej zaś sięgali po serie:
„Kicia Kocia” Anity Głowińskiej oraz „Basia” autorstwa Zofii Staneckiej.
Bełchatowianie chętnie korzystali
również z Pla�ormy Legimi, która zapewnia darmowy, elektroniczny dostęp do
60 tys. tytułów. Ponad 200 osób wypożyczyło w ten sposób blisko 2,5 tys.
e-booków oraz niemal 300 audiobooków. W 2021 roku na bibliotecznych
półkach pojawiło się blisko 4 tys. nowych
książek, 401 audiobooków i 22 filmy.
By miłością do słowa pisanego zarazić jak najwięcej najmłodszych bełchatowian, biblioteka organizuje wiele różnorodnych wydarzeń promujących czytel-

Biblioteka dba, by na półkach pojawiały się nowości czytelnicze
nictwo, jak chociażby warsztaty czy konkursy. To jednak nie wszystko. W najbliższym czasie na biblioteczne półki trafi
kilkanaście nowych pozycji. Nasza placówka znalazła się bowiem w gronie 300
zwycięzców ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. Po raz kolejny

Muzeum szuka bełchatowskich medali
- Medale, podobnie jak monety, to historia naszego regionu. Uczymy się
z nich historii, dat, poznajemy różne sposoby działalności społecznej. To
wszystko ma swój wydźwięk edukacyjny, ale również duże znaczenie dla naszej świadomości lokalnej, regionalnej – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie Marek Tokarek. – Dlatego wspólnie z bełchatowskim
oddziałem PTN podjęliśmy inicjatywę zebrania i skatalogowania wszystkich
medali związanych z Bełchatowem. Zarówno tych wybitych w naszym mieście, ale także w innych częściach naszego kraju – dodaje dyrektor Tokarek.
Stąd apel do bełchatowian o przejrzenie domowych zbiorów i archiwów.
W przypadku znalezienia w nich medali związanych z naszym miastem, najlepiej przyjść z nimi do muzeum przy ul. Rodziny Hellwigów 11. Tam zostaną
one sfotografowane bądź zeskanowane. Można też przesłać same zdjęcia
medali bezpośrednio na facebookowym profilu muzeum regionalnego. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc po numer 44 633 11 33.
Wydanie katalogu, jaki przygotowywany jest wspólnie z PTN-em, planowane jest jesienią tego roku. Muzeum chce także zorganizować wystawę
bełchatowskich medali.
AP
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książnica włącza się także w skierowaną
do przedszkolaków inicjatywę „Mała
książka – wielki człowiek”, w ramach której maluchy urodzone w latach 2015 2018, które odwiedzą bibliotekę, otrzymają w prezencie wyprawkę.
AP

KULTURA/SPORT
Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się blisko siedemdziesięciu artystów i sportowców. W sumie trafi
do nich ponad 140 tys. zł. Dzięki wsparciu będą oni mogli rozwijać swoje talenty oraz realizować kolejne projekty

Miejskie stypendia dla utalentowanych
35 tys. zł to łączna kwota tegorocznych
stypendiów artystycznych. Prezydent
Mariola Czechowska wyróżniła nimi
32 bełchatowskich twórców. - Artyści
tworzą z potrzeby serca i robią to dla innych, nigdy dla siebie. By móc jednak
urzeczywistniać swoje twórcze pomysły,
potrzebują wsparcia. Dzięki stypendiom
spełniają się marzenia. Cieszę się, że po
raz kolejny możemy pomóc zdolnym bełchatowskim artystom w realizowaniu ich
pasji. Jestem przekonana, że finansowy
zastrzyk ze strony miasta ułatwi ich artystyczne działania, a przez to także poszerzy ofertę kulturalną naszego miasta –
podkreśla prezydent Czechowska.
Najwięcej stypendiów artystycznych
trafiło do muzyków, zarówno instrumentalistów, jak i wokalistów. Wśród tych
pierwszych są: Tomasz Orłowski, Szymon Mikła, Małgorzata Czapla, Krys�an
Kępa, Karolina Skurnica, Tymoteusz Załęczny, Zuzanna Załęczna, Sandra Jurczyk, Kacper Motyl oraz Martyna Kruk.
W gronie wyróżnionych wokalistów znaleźli się: Ta�ana Kopala, Weronika Kępa,
Gabriela Zatorska, Lena Danielczyk,
Władysław Gągała, Sebas�an Klocek,
Pola Gagała, Michalina Wojdala, Emilia
Sikorska, Amelia Biniecka, Natalia Stankiewicz, Natalia Łukasińska, Karolina Stępień oraz Liliana Kopala. Gratyfikacje finansowe przyznano także Robertowi
Kornackiemu (literatura), Jakubowi Stępniowi (sztuki wizualne) oraz tancerzom –
Krzysztofowi Owczarkowi, Angelice

Ta�ana Kopala po raz kolejny została
miejską stypendystką
Grzelak, Wiktorowi Morawcowi, Maciejowi Kołodziejowi i Jakubowi Owczarkowi.
Co roku przyznawane są także stypendia sportowe. W 2022 roku otrzymywać je będzie 34 sportowców uprawiających różne dyscypliny, do których trafi
łącznie 107 tys. zł. Listę wyróżnionych
otwierają Joanna Mazur i Michał Stawicki, którzy zajęli 4. miejsce w biegu na
1500 m. na Igrzyskach Paraolimpijskich
w Tokio. Wśród wyróżnionych jest także
brązowa medalistka Mistrzostw Europy

z Torunia w sztafecie 4x400 m – Aleksandra Gaworska. Jeśli chodzi o lekkoatletów, to gratyfikację przyznano również:
Amelii Zochniak, Natalii Wójcik, Annie
Olczyk, Mai Matyśkiewicz, Oskarowi
Łuckiemu, Marii Kołodziejczuk, Julii Jończyk, Barbarze Haładaj, Sylwii Hałaczkiewicz, Mateuszowi Górnemu, Małgorzacie Domagale, Filipowi Chroście i Jakubowi Brackiemu.
Prezydent Czechowska doceniła także osiągnięcia sportowców zajmujących
się sportami walki (Jakub Wojtyczka,
Olena Papuga, Aniela Lewandowska,
Krys�an Gortat, Artur Dylewski, Jakub
Domurad, Kaja Cyzman, Natalia Ciążyńska), trójbojem siłowym (Daniel Wasilewski), rugby (Kinga Moskot, Michał
Karkus-Blada, Sergiusz Kalwinek, Kacper
Gajda), wspinaczką sportową (Piotr Niźnik), koszykówką (Zuzanna Majchrzak),
tenisem ziemnym (Marta Dudek, Krzysztof Brezyna) oraz szachami (Weronika
Bukała).
- Zdobyte medale i tytuły to zawsze
efekt ciężkiej, systematycznej pracy na
treningach, wielu wyrzeczeń i poważnego podejścia do sportu zawodników, jak
i sztabu trenerskiego. To, co wszyscy nasi
młodzi sportowcy robią dla siebie i naszego miasta, jest nieocenione. Jesteśmy
z nich dumni i życzymy im kolejnych znakomitych wyników. Każdy ze stypendystów ciężko zapracował na swój sukces,
czego serdecznie gratuluję – podkreśla
prezydent Mariola Czechowska.
AP

BKL i Champion Bełchatów w czołówce województwa
Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki podsumował osiągnięcia zawodników oraz klubów w nim zrzeszonych.
W sumie rozegranych zostało 19 turniejów rangi Mistrzostw Polski w różnych
kategoriach wiekowych. Na podstawie
ilości zdobytych na imprezach medali
(złotych, srebrnych i brązowych) ustalony został ranking klubów lekkoatletycznych w województwie. W kategoriach U18 oraz U-20 liderami są dwa działające
w naszym mieście kluby. W pierwszej
UKS Czempion, w drugiej zaś Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. Jeśli chodzi
o Czempiona, to klub zajął pierwsze
miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie
w kategorii U-16.
- Każdy sukces naszych sportowców,

z których niemal wszyscy, są Stypendystami Miasta Bełchatowa, to ogromna
radość i powód do dumy. Każdym swoim
startem zarówno zawodniczki UKS
Czempion jak i zawodnicy BKL-u udowadniają, że nie tylko są bardzo utalentowani, ale również pracowici i zdeterminowani. Jestem przekonany, że jeszcze
wielokrotnie będziemy cieszyć się z ich
osiągnięć, a z każdym rokiem będzie
o nich coraz głośniej na sportowych arenach. Wszystkim życzę, aby dotychczasowe sukcesy były motywacją do dalszego wysiłku, intensywnej pracy, a w efekcie także kolejnych medali – podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Łukasz
Politański.
Najważniejsza dla miejsca w tabeli

była liczba zdobytych złotych medali. Im
więcej najcenniejszych krążków na koncie, tym wyżej uplasował się dany klub
w klasyfikacji. W przypadku takiej samej
liczby złotych medali, pod uwagę brane
były srebrne. Jeżeli w dalszym ciągu był remis, to decydującymi był medale brązowe.
Najwięcej złotych krążków, bo aż 6,
zdobyły zawodniczki UKS Czempion. Do
tego dołożyły dwa brązowe i w efekcie
klub znalazł się na pierwszym miejscu.
Z kolei zawodnicy BKL-u mogą pochwalić się łącznie dziesięcioma medalami –
dwoma złotymi oraz czterema srebrnymi
i czterema brązowymi.
Wszystkim zawodnikom oraz ich trenerom gratulujemy sukcesów i życzymy
równie udanych startów w tym roku.
AP
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ
- Śp. Marcin Wójcik nigdy nie przestał być pedagogiem, przez dziesięciolecia każdego dnia swoją postawą uczył
nas bezinteresownej pracy dla społeczeństwa, życzliwości, ale przede wszystkim wielkiej pokory i skromności. Na
zawsze zapisze się w naszej pamięci, jako Zasłużony dla Miasta Bełchatowa, wieloletni pedagog, filatelista, działacz społeczny, przyjaciel bełchatowskiej kultury i fotografii – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa

Zmarł Marian Wójcik – Zasłużony dla
Miasta Bełchatowa działacz społeczny
Mariana Wójcika, emerytowanego nauczyciela, który z aparatem fotograficznym na szyi przemierzał ulice Bełchatowa znają chyba wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat był zawsze i wszędzie tam, gdzie
działo się coś ważnego. Mogliśmy go
spotkać zarówno na uroczystościach patriotycznych, jak i imprezach kulturalnych. Jego fotografie można było oglądać
w bełchatowskich placówkach kultury.
Marian Wójcik urodził się 14 lipca
1934 roku w Zachorzowie (pow. opoczyński). Jak sam podkreślał - był bełchatowianinem trochę z przypadku. Do Bełchatowa przybył zaraz po skończeniu
Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie
Mazowieckim, czyli w 1954 roku.
W łódzkim kuratorium zaproponowano
mu kilka miejsc, w których mógłby podjąć pracę. Wśród nich był Bełchatów. –
Wybrałem to miasto, bo pomyliło mi się
z Będkowem koło Tomaszowa – tak ten
czas wspominał z uśmiechem Marian
Wójcik, kiedy rozmawialiśmy z nim podczas nadania tytułu Zasłużonego dla
Miasta Bełchatowa.
Od tego czasu jego losy nierozerwalnie złączyły się z naszym miastem. Tu
rozpoczął swoją długoletnią przygodę
z nauczycielstwem. Kształcił i wychowywał kilka pokoleń bełchatowian. Uczniowie pana Wójcika z rozrzewnieniem
wspominali lekcje matematyki, fizyki,
chemii, biologii, geografii i historii, które
zawsze były wyjątkowe. Nauczycielem
był do 1992 roku.
Od wielu lat Marian Wójcik był też
jednym z czołowych dokumentalistów
i fotografów naszego Bełchatowa. Jego
zdjęcia wielokrotnie można było oglądać
w miejskich placówkach kultury. Jak sam
mówił, w ostatnim czasie nie było mu łatwo. Nie poddawał się jednak, bo fotografia była jego sposobem na życie i samotność. Swój pierwszy skrzynkowy
aparat otrzymał od chrzestnego. – Byłem
wtedy w szkole podstawowej. Z dumą
nosiłem go na ramieniu. A później, już w
liceum, była pierwsza lustrzanka, z którą
praktycznie się nie rozstawałem. I tak już
zostało, aparat fotograficzny mam zawsze przy sobie – opowiadał nam wtedy
Marian Wójcik.
Ci, którzy znali go nieco bliżej, doskonale wiedzą, że jego dom był prawdziwym archiwum życia Bełchatowa od lat
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Tytuł Zasłużonego dla Miasta Bełchatowa śp. Marian Wójcik otrzymał w 2018 roku
powojennych. Szafy w przedpokoju i pokoju skrywały kilkadziesiąt segregatorów
oraz teczek z dokumentami, wycinkami
z gazet i biuletynów, zdjęciami, wywiadami i autorskimi artykułami o „historiach
znanych i nieznanych”. Do pisania zachęciły go Jadwiga Nadana i Stefania Bykowska, a wspierała ukochana żona Jadwiga, z którą przeżył – jak sam mówił –
cudowne 35 lat. - Nikt o tym nie wie, ale
to wszystko dzięki niej. To żona mnie mobilizowała, namawiała, wspierała, pomagała całe życie. Bez niej nie byłoby ani
zdjęć, ani mojego archiwum – podkreślał
podczas rozmowy.
W 2018 roku Rada Miejska przyznała
mu tytuł Zasłużony dla Miasta Bełchatowa. W uzasadnieniu uchwały czytamy
m.in. „Marian Wójcik to najbardziej znany działacz społeczny Miasta Bełchatowa od ponad pół wieku. (…) to prawdziwy kronikarz dnia codziennego, obecny
zawsze i wszędzie, gdzie bije puls naszego miasta”.
Tytuł Zasłużony dla Miasta Bełchatowa przyznaje się za długotrwałą i godną
najwyższego uznania działalność na
rzecz miasta w dziedzinie życia społecznego. Przypomnijmy zatem, że Marian
Wójcik był założycielem, wieloletnim

opiekunem i członkiem zarządów wielu
organizacji, stowarzyszeń i instytucji
działających na terenie Bełchatowa.
Mowa m.in. o bełchatowskich oddziałach i kołach Polskiego Związku Filatelistów, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Ligii Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W 2002 roku wstąpił w szeregi
Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa,
gdzie udzielał się niezwykle intensywnie,
szczególnie w komisji historycznej. Na
swoim koncie miał także publikację
„Chwalcie łąki umajone..." zawierającą
ponad sto zdjęć kapliczek i przydrożnych
krzyży.
Za trud wkładany w krzewienie wiedzy, pielęgnowanie pamięci historycznej
był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Nagrodę I Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, tytuł Zasłużony dla Okręgu
Łódzkiego PZF. Za całokształt pracy
w dziedzinie popularyzacji historii miasta
i regionu dwukrotnie (w 2006 i 2017
roku) otrzymał również Nagrodę Prezydenta Miasta Bełchatowa.
AP
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