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Był to rok, który zamknę
z poczuciem dobrze
wypełnionej misji
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Bożonarodzeniowe jarmarki to dla odwiedzających nie tylko urokliwy przedsmak świąt, ale przede
wszystkim doskonała okazja na zakupy. W Bełchatowie, w tym roku Jarmark Świąteczny zostanie
zorganizowany już po raz dziesiąty. Dla organizatora – bełchatowskiego Urzędu Miasta – jubileuszowa edycja jest doskonałą okazją by nadać Jarmarkowi niespotykaną dotąd oprawę.

Bełchatowski Jarmark Świąteczny tuż… tuż….
Tradycja organizowania bożonarodzeniowych jarmarków jest naprawdę długa, swoimi korzeniami sięga nawet XIII
wieku! Rokrocznie świąteczne stragany
rozstawiane są nie tylko w największych
europejskich metropoliach, ale także
w miastach i miasteczkach. Nie inaczej
jest w Bełchatowie, gdzie od dekady
lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści oferują świąteczny
asortyment.
Co będzie czekać na odwiedzających bełchatowski Jarmark? Istny bożonarodzeniowy zawrót głowy, ozdoby świąteczne,
bombki, łańcuchy, stroiki i choinki. Nie
zabraknie również słodyczy, pierników,
bakalii, miodu, a także serów i pysznych
wędlin. Kilkadziesiąt stoisk oferować będzie dekoracje i przedmioty z przysłowiową duszą: oryginalną biżuterię, wyroby
z ﬁlcu, maskotki, ceramikę artystyczną.
Organizatorzy w tym roku zadbali o wy-

jątkową atmosferę, w weekend 12 i 13
grudnia pl. Narutowicza pełen będzie
urokliwych zakątków i świątecznej muzyki. Magiczny nastrój stworzą jarmarczne
stargany - drewniane domki przystrojone
świątecznymi iluminacjami.
Podczas pierwszego dnia Jarmarku wystąpią stypendyści Prezydenta Miasta
Bełchatowa, którzy umilą mieszkań-

com zakupy utworami w klimacie świątecznym. W niedzielę od godz. 12.00
do 16.00 najwięcej atrakcji będzie czekało na milusińskich. Dzieci z pewnością
ucieszą animacje świąteczne z udziałem bajecznych śnieżynek i czartów.
Nie zabranie głównego bohatera zbliżających się świąt, czyli Św. Mikołaja, który
z tronu umieszczonego na kołowej platformie będzie przemieszczał się w przestrzeni Jarmarku. Ale na tym nie koniec
atrakcji, pozostała ich część ma być jednak niespodzianką dla uczestników odwiedzających świąteczny pl. Narutowicza
Zapraszamy zatem wystawców i mieszkańców do udziału w tegorocznym Jarmarku Świątecznym, który odbędzie się
12 i 13 grudnia na pl. Narutowicza w godzinach między 10.00, a 18.00.
MR

Od redakcji
Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu siódmy, ostatni w tym roku numer biuletynu miejskiego, przygotowanego z myślą o mieszkańcach
Bełchatowa. Jak zawsze chcemy w nim rzetelnie informować i zwracać uwagę na istotne wydarzenia, zgodnie z przyjętą
w tytule zasadą, że Warto Wiedzieć Więcej.
W grudniowym numerze znajdziecie Państwo szereg relacji z wielu wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście
w listopadzie, ale także zapowiedzi tych, które jeszcze przed nami. Ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z fotorelacją
z Miejskich Obchodów Święta Niepodległości. Na uwagę zasługuje również podsumowanie największego wydarzenia sportowego, jakim była kolejna, dziewiętnasta już edycja Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”.
Jeżeli chcecie Państwo podzielić się ze mną swoimi uwagami czy propozycjami na temat naszego biuletynu, codziennie
czekam na kontakt z Państwem pod adresem: k.kleska@um.belchatow.pl
Redaktor Naczelny
Katarzyna Kleska
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,

stoimy na progu 2016 roku. Sądzę, że nie tylko ja w grudniowym czasie zerkam
wstecz, na miesiące mijającego 2015. Dla mnie osobiście był to czas bardzo wyjątkowy – dokładnie rok temu objęłam bowiem stanowisko Prezydenta Miasta Bełchatowa. Dwanaście miesięcy to – w mojej osobistej ocenie - czas wystarczająco długi by
w klarowny sposób dokonać podsumowania mojej pracy. Zapraszam Państwa do lektury wywiadu, w którym odniosłam się do najistotniejszych aspektów pełnionej przeze
mnie prezydentury.
Grudniowy czas to oczywiście wyjątkowy moment z racji przypadających uroczystości
i świąt. W bieżącym numerze jeszcze na chwilę wracamy do 11 listopada i miejskich
uroczystości Dnia Odzyskania Niepodległości. Pamiętamy też o zbliżającej się rocznicy Stanu Wojennego. 13 grudnia, to osobie historie i niejednokrotnie dramaty ludzi, którzy zaangażowali się w walkę z służbami PRL-u. Jedną
z takich historii, na progu kolejnej rocznicy wybuchu Stanu Wojennego, przytaczamy na stronach biuletynu.
Zapraszam do lektury!

Elżbieta Naturalna nową
przewodniczącą RM

Elżbieta Naturalna nową przewodniczącą bełchatowskiej Rady Miejskiej. Na XV sesji, radni w tajnym głosowaniu trzynastoma głosami
poparli jej kandydaturę. Elżbieta Naturalna, radna Prawa i Sprawiedliwości obejmując w trakcie sesji funkcję przewodniczącej
jednocześnie zrezygnowała z kierowania komisją Budżetu i Skarbu Miasta oraz członkostwa
w komisji rewizyjnej. Wybór na stanowisko
przewodniczącego rady był koniecznością
po objęciu przez Dariusza Kubiaka poselskiego mandatu. Wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej zostaną rozpisane w lutym przyszłego
roku.
MJ
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30 listopada 2014 sztab Marioli Czechowskiej świętował zwycięstwo w wyborach na prezydenta Bełchatowa.
Tym samym pierwszy raz w historii miasta, to stanowisko objęła kobieta. Zwycięstwo kandydatki Prawa i Sprawiedliwości było bez precedensu, Mariola Czechowska uzyskała poparcie ponad 12 tysięcy bełchatowian.
- Mieszkańcy dali mi mandat do sprawowania najważniejszej funkcji w samorządzie miejskim. - Staję dzisiaj
przed Wami z poczuciem dumy z osiągniętego wyniku i zarazem odpowiedzialności za los nas wszystkich.
Wyborcza frekwencja i ponad 60- procentowe poparcie mojej kandydatury dowodzą, że Bełchatów dojrzał
do zmian i czeka na realizację wyborczych obietnic. Dziękuję mieszkańcom za wzięcie udziału w głosowaniu,
dziękuję za dokonany wybór i obiecuję, że pokładanych we mnie nadziei nie zawiodę – mówiła podczas zaprzysiężenia 8 grudnia. Dziś, po dwunastu miesiącach piastowania funkcji, rozmawiamy z Prezydent Mariolą
Czechowską jak z jej perspektywy można oceniać miniony czas.

Był to rok, który zamknę z poczuciem dobrze
wypełnionej misji

Foto: Studio Filmowe Klatka

Frame Factory i Herbsland, ulokowały
swoje inwestycje na terenach bełchatowskich stref przemysłowych. Mamy powody
do dumy, bo konkurencja w pozyskiwaniu inwestorów jest przecież olbrzymia.
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań
by przekonać przedstawicieli spółek,
że to Bełchatów jest najdogodniejszą
lokalizacją. Nie wszystkich jednak przekonać się dało, niestety pojawili się też
tacy inwestorzy, którzy po wstępnych
rozmowach rezygnowali. Negatywna decyzja wynikała z braku wystarczającego dozbrojenia terenów. Bełchatowskie
strefy przemysłowe mają zdecydowanie
większy potencjał, wymagają jednak nakładów inwestycyjnych.
Co trzeba zrobić?

Kiedy startowała Pani do wyborów,
jedną z najistotniejszych, a z pewnością najbardziej oczekiwaną społecznie
obietnicą wyborczą, było tworzenie
nowych miejsc pracy. Dziś już wiemy,
że ta deklaracja ma odbicie w rzeczywistości.
Zdaję sobie sprawę, że moi przeciwnicy podniosą głosy, że niewiele zasług
samorządu w tworzeniu miejsc pracy
w komercyjnych ﬁrmach. Trudno ten argument traktować jako słuszny. W ostatnich miesiącach spotkałam się z kilkoma
przedstawicielami biznesu, reprezentującymi rozmaite branże, od przemysłu ciężkiego poprzez branżę spożywczą
i są już pierwsze rezultaty tych rozmów.
W perspektywie najbliższego roku na terenie miasta ruszą dwa nowe zakłady,
w których docelowo zatrudnienie ma
znaleźć blisko osiemdziesiąt osób. Firmy:
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Pracy jest ogrom i na pewno nie wszystko powstanie od razu. Niemniej jednak
w budżecie na 2016 rok już zostały zabezpieczone środki, zarówno na budowę
infrastruktury drogowej jak i wyposażenie w niezbędne media. Nie wykluczone, że w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy będziemy więc mogli budować
w streﬁe drogi. Wysiłki bełchatowskiego samorządu cały czas będą zmierzać
do podniesienia konkurencyjności bełchatowskich stref, za którymi już niebawem
stanie kolejny mocny argument – obwodnica północna. Nie jest to oczywiście
miejska inwestycja, ale na jej powstanie
w ścisłym sąsiedztwie strefy może okazać
się naszym asem w rękawie.
Dochodząc do tematu dróg. Obwodnica, na którą Bełchatów czekał 20 lat
to jedno, ale mieszkańcy miasta mają

też bardziej „lokalne” potrzeby.
Zgadzasię. Specyﬁka Bełchatowa,w którym
coraz więcej mieszkańców decyduje się na budowę domu na obrzeżach
miasta wymaga od nas inwestycji
w infrastrukturę. Zrozumiałym jest bowiem, że lokatorzy nowych osiedli chcą
asfaltowych dróg, podłączenia do miejskiego ciepła i kanalizacji. To kosztowne inwestycje, jednak komfort mieszkańców jest priorytetem. Aktualnie
na terenie miasta wśród przeprowadzonych inwestycji można wymienić wykonanie podwójnego utwardzenia ulicy Rodziewicza, już zakończono prace na ulicy
Braci Śniadeckich. W trakcie realizacji
jest ulica Budryka. Z kolei mieszkańcy
ulic Jesiennej i Letniej już mogą korzystać z nowej nawierzchni, w ramach prac
wykonano indywidualne wjazdy na posesję i oświetlenie.
Drogowy koszmar – ulica Wojska Polskiego. Już na początku kadencji poinformowała Pani o pewnym rozwiązaniu,
które może zmienić tę sytuację.
Zdecydowanym problemem komunikacji
wewnątrz miasta są dwie ulice – Czapliniecka i właśnie Wojska Polskiego. Propozycja budowy nowej ulicy, która udrożni
ruch przy miejskim targowisku – Kopeckiego, wchodzi w kolejną fazę. W tej
chwili już gotowe są założenia techniczne do opracowania dokumentacji projektowej na jej budowę. To nie będzie łatwa inwestycja, choćby z racji regulacji
prawnych własności gruntów, poza tym
ulica częściowo ma przechodzić przez teren targowiska. Determinacji jest wystarczająco dużo by działać, tym bardziej,
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że budowa Kopeckiego łączy się z naszym
kolejnym projektem – budową ronda
na obecnym skrzyżowaniu Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Armii Krajowej.
Sądzę, że realnym terminem na jego projektowanie jest przyszły rok. Jest jeszcze jeden drogowy projekt, nad którym
pracujemy, choć tak naprawdę niewiele
jako miejski samorząd możemy zrobić
– obwodnica wschodnia. Jestem już po
spotkaniach z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – lobbujemy na rzecz tej
inwestycji. W tej chwili obwodnica jest
wpisana na listę rezerwową.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej to kolejna obietnica,
która stała się faktem.
Bezpłatna
komunikacja
funkcjonuje
od 1 lipca. Dziś z darmowych przejazdów
autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji mogą korzystać wszyscy chętni,
na dziewięciu liniach obsługujących całe
miasto. Efekty? Myślę, że nie ma sensu specjalnie się rozpisywać – widać je
po prostu zarówno na przystankach jak
i w autobusach. Tylko w listopadzie
z przejazdów skorzystało ponad sześć tysięcy pasażerów i z relacji prezesa Jacka
Kraty wiem, że tendencja jest wzrostowa.
Pomysł okazał się być sukcesem,
choć nie brakowało oponentów, podobnie zresztą jak z miejską jadłodajnią.
Kiedy ją otwieraliśmy, szacowaliśmy,
że z posiłków będzie korzystać około
czterdziestu osób dziennie, rzeczywistość
jest taka, że przychodzi do niej, jeszcze
drugie tyle. Świadczy to o tym, jak duża
jest potrzeba funkcjonowania takiego miejsca w Bełchatowie. Przez sześć
dni w tygodniu wydawanych jest ponad
czterysta posiłków, a proszę mi wierzyć,
że bardzo często klienci jadłodajni jeszcze otrzymują prowiant na niedzielę.
Cieszy mnie również to, że w tę inicjatywę włączają się również lokalni przedsiębiorcy. Przez ich skromność wymieniać

nie będę którzy, ale proszę mi wierzyć
udzielają nam rzeczowego wsparcia,
które pozwala robić jeszcze coś więcej.
W tym miejscu chce im również podziękować za to zaangażowanie.
Obiady w szkole – nie do końca jest
tak, jak Pani planowała, ale stawki udało się obniżyć.
Koszt obiadów w naszych szkołach jest
znacząco niższy niż w roku ubiegłym i plasuje się w przedziale od 4 do 5 złotych.
Mam świadomość, że nie udało nam się
„zejść” do zapowiadanego 3,50 zł., mimo
wszystko uważam, że w obliczu zmian
wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, obowiązujące
stawki możemy uznać za sukces. Zmieniły się wymagania dotyczące szkolnych
posiłków, które zwiększyły koszty ich
przygotowania. W tej sytuacji w większości polskich szkół obiady – w porównaniu
z rokiem ubiegłym – poszły w górę. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce,
w którym ceny za obiady spadły.
Kończąc, chciałam zapytać o Pani
osobiste odczucia. Rola prezydenta
miasta to funkcja zaszczytna, ale tak

Zapraszamy
na Wigilię i Sylwestra
Prezydent Mariola Czechowska wraz z druhami bełchatowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej serdecznie zaprasza na uroczystą

naprawdę to ciężka, mozolna praca.
Ta praca daje ogromne poczucie satysfakcji. Nie będę ukrywała, że pełna jest
kłopotów i spraw trudnych. Dodatkowo
zadania nie ułatwia wszechobecna krytyka, która proszę mi wierzyć, bardzo
często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Cenię, gdy ktoś konstruktywnie
i rzeczowo ocenia moją pracę, nawet jeśli pojawia się tam negatywna opinia, to
z argumentami zawsze można dyskutować
i wyciągać z tego pozytywy. Trudno jednak zachować chłodny racjonalizm,
gdy styka się z zawiścią i powiedzmy
to wprost – z kłamstwem. Nie mam czasu
i szkoda mi energii na reagowanie pozwami czy wchodzeniem w poziom dyskusji
oponentów, bardzo często anonimowych.
Mimo wielu problemów, które przecież
są udziałem każdego miasta, był to rok,
który zamknę z poczuciem dobrze wypełnionej misji. To poczucie dopełnia
również bardzo dobra współpraca z Radą
Miejską, której dziękuję za przychylność
w realizacji moich pomysłów. Równie
mocno chciałam podziękować osobom
skupionym wokół organizacji pozarządowych, liczę, że kolejne miesiące obopólnej współpracy będą równie pozytywne
w relacjach i owocne w rozmaitych inicjatywach.

kolację wigilijną na placu Narutowicza. Świąteczne spotkanie, jakiego jeszcze
w naszym mieście nie było odbędzie się w środę, 23 grudnia o godzinie 17.00.
Z kolei na ostatni dzień roku, w centrum miasta zaplanowano zabawę sylwestrową. Od godziny 21.00 czas zebranym na placu Narutowicza będzie umilać DJ.
Na kulminacyjny moment tej nocy – czyli północ, przewidziano pokaz sztucznych
ogni.
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Na ulicy przemysłowej w Bełchatowie, powstaje zakład gwarantujący pracę dla około 40 osób.
Firma Herbsland Sp z o.o. jest bezpośrednim importerem bakalii, przypraw i ziół z całego świata.
Ponadto, zajmuje się przygotowywaniem surowców i produkcją wyrobów ziołoleczniczych.

Innowacyjny inwestor

Inwestorzy z Kalisza realizują w naszym
mieście projekt wdrożenia innowacyjnego sposobu wytwarzania spożywczego
produktu odświeżającego – Fresher®.
Jest to naturalna, opatentowana przez
nich kompozycja ziół, będąca alternatywą dla odświeżaczy oddechu doraźnie
niwelujących zapachy w ustach. - Wybudowanie i stworzenie linii produkcyjnej
naszego innowacyjnego produktu to poważna i długofalowa inwestycja – twierdzi prezes ﬁrmy Herbsland. - Cieszę się,
że udało mi się tę inwestycję wdrożyć
właśnie w Bełchatowie. Jestem zadowolony z warunków jakie zapewnia mi to
miasto, a także bardzo pozytywnie oceniam współpracę z władzami.
W nowoczesnym budynku ﬁrmy znajduje
się laboratorium zakładowe, magazyn surowców oraz sala i magazyn produkcyjny.
Zakład ten może pochwalić się najnowocześniejszą linią technologiczną, w pełni
zautomatyzowaną oraz energooszczędną.
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Na uwagę zasługuje także fakt, że innowacyjność tej ﬁrmy widoczna jest również w jej podejściu do swoich pracowników. Oprócz wdrażania polityki prorodzinnej, Herbsland zamierza przeznaczyć
ponad 200 metrów kw. powierzchni na
strefę socjalną dla pracowników oraz ich
rodzin. Na tak dużej przestrzeni znajdować się będą m.in. stół bilardowy, wygodne sofy czy kącik dla dzieci. W planie są
również wspólna wigilia, spotkania integracyjne oraz wycieczki.
Swój start ﬁrma planuje w styczniu. Aktualnie dobiegają końca wszystkie procesy umożliwiające terminowy początek
produkcji odświeżaczy w Bełchatowie.
Instalowane są specjalistyczne maszyny, a także przeprowadzane są ostatnie
rozmowy kwaliﬁkacyjne. Herbsland poszukuje pracowników na takie stanowiska jak pracownik produkcji czy magazynier. Zainteresowanie ofertami pracy
jest duże, jednak należy podkreślić, że

wśród zatrudnionych osób potrzebni są
specjaliści z biegłą znajomością języka
angielskiego, gdyż ﬁrma posiada wielu,
kluczowych kontrahentów poza granicami naszego kraju.
Zlokalizowana w Bełchatowie inwestycja została współﬁnasowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007–2013. Celem spółki jest wdrożenie
innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego oraz
umocnienie pozycji przedsiębiorstwa
na rynku międzynarodowym. Całkowity
koszt inwestycji to ponad siedemnaście
milionów złotych.
Herbsland Sp. z o.o. to ﬁrma nieustannie
rozwijająca się. W przyszłości inwestor
planuje rozbudować zakład i rozszerzyć
linię produkcyjną o dodatkowe produkty.
AE
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Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na osiedlu Binków to program dzięki, któremu już w połowie przyszłego roku fani jazdy na BMX-ach, rolkach i deskorolkach
będą mieli powody do zadowolenia. Powstanie tam bowiem skatepark, którego budowa będzie
pierwszym etapem dużej inwestycji.

Długo wyczekiwana inwestycja na Binkowie

W dotychczas prezentowanym projekcie „Zielony Binków”, po konsultacjach
z mieszkańcami zostały dokonane pewne
zmiany. Korekta dotycz przede wszystkim
zmian w technologii. W ramach zagospodarowania terenów na osiedlu Binków

powstaną place do uprawiania
sportów ekstremalnych, w tym
skatepark oraz pumptrack.
Przewidziano również budowę pełnometrażowego boiska
wielofunkcyjnego oraz ścieżki
zdrowia.
Nowe miejsce do rekreacji na
świeżym powietrzu powstanie
wzdłuż ul. Turkusowej, aż do
placu zabaw przy ul. Kredowej. Cała inwestycja została
podzielona na trzy etapy. W
pierwszym etapie powstanie
skatepark, który usytuowany
będzie w zachodniej części obszaru objętego opracowaniem
– tuż przy obecnych kortach
tenisowych. Układ elementów
do wykonywania najazdów
i ewolucji zamontowany będzie na wspólnej płycie betonowej. Płyta zostanie ukształtowana zasadniczo
w dwóch poziomach – 0,00 oraz + 1,20,
z niecką o głębokości dna od 1,50 m do
1,80 m.
W drugim etapie, którego realizacja

przewidziana jest w 2017 roku wykonany
zostanie nowoczesny tor rowerowy, tzw.
pumptrack podzielony na dwie części:
większą przeznaczoną dla wprawionych
„zawodników” oraz mniejszą - dla najmłodszych, początkujących sportowców.
Trzeci etap inwestycji to pełnometrażowe boisko oraz ścieżka zdrowia, w ramach której wykonane zostaną placyki
z tzw. siłownią zewnętrzną. - Naszą propozycją jest stworzenie dwóch placów
z urządzeniami do ćwiczeń dla osób
starszych i niepełnosprawnych (z zastosowaniem urządzeń rehabilitacyjnych) –
mówi wiceprezydent Ireneusz Owczarek,
który dodaje również: - jeśli pojawią się
inne dobre pomysły, będziemy je rozważać. Proponowany przez Miasto projekt
w dalszym ciągu może zostać zmodyﬁkowany.
Zakończenie rewitalizacja terenów na
osiedlu Binków planowany jest na 2018
rok. Całkowity koszt inwestycji to sześć
milionów złotych. Aby nie obciążać budżetu miasta, magistrat będzie zabiegać
o pozyskanie środków zewnętrznych.
AE
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Fundacja Rozwoju Gminy Zelów po raz trzeci dysponuje środkami na preferencyjne pożyczki w ramach
Inicjatywy Jeremie. Pierwsze dwie zrealizowane umowy to kapitał 17 mln złotych. Obecnie w ramach trzeciej
umowy FRGZ do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z łódzkiego przeznacza kolejne 8 mln zł.
Co ważne po środki można ubiegać się tylko od końca tego roku!

Jeremie do końca roku
na m. in. na zakupie, budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-uslugowo-handlowych,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń,
zakup środków transportu w tym samochodów osobowych,
- inne cele gospodarcze przyczyniające
się do rozwoju MSP.
Wsparcie w ramach Inicjatywy JereWsparcie Jeremie to preferencyjne po- 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału. mie można uzyskać w Fundacji Rozwożyczki na inwestycje, oprocentowane Do kogo kierowana jest Inicjatywa Jere- ju Gminy Zelów, która już od ponad 20
lat wspiera rozwój gospodarczy całego
już od 2.36% w skali roku. Zgodnie z za- mie? Do mikro, małych i średnich przedregionu łódzkiego (nie tylko gminy Zelów
łożeniami przedsiębiorca ubiegający się siębiorców, którzy – poza już wymienioną
jak może sugerować nazwa). Na stronie
o środki zobowiązany jest do realizacji siedzibą w województwie łódzkim - spełinternetowej: www.frgz.pl można znainwestycji na terenie województwa łódz- niają jednocześnie następujące warunki: leźć nie tylko szczegółowe informacje
kiego i tym samym ﬁrma musi posiadać nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej o Inicjatywie Jeremie, ale także wykaz
siedzibę lub oddział w tym województwie. i nie ciąży na nich obowiązek zwrotu po- niezbędnych dokumentów. Raz w tyMaksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł mocy wynikający z decyzji Komisji Euro- godniu, we wtorki (w godzinach 10.00
udzielanej na okres do 60 m-cy (5 lat). pejskiej uznającej pomoc za niezgodną – 14.00) pracownicy Fundacji przyjmują
Co bardzo istotne w ramach Inicjatywy z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. Na także na terenie Urzędu Miasta Bełchatoﬁnansowane jest 100 procent inwestycji co można przeznaczyć pozyskane środki? wa przy Kościuszki 1 (IIp. Pok. 315).
brutto (nie trzeba mieć wkładu własnego) Wachlarz przeznaczenia środków jest naMR
oraz nie są pobierane prowizje i dodatko- prawdę szeroki i obejmuje:
we opłaty. Pożyczkobiorca ma możliwość - ﬁnansowanie inwestycji polegających

Miasto Bełchatów wzięło udział w konkursie „Puchar Recyklingu”, w którym wykazało się szczególnymi wynikami.

Puchar Recyklingu
Zgłoszenie do XVI edycji tego konkursu, w kategorii Gmina Recyklingu zostało dokładnie przeanalizowane przez
organizatorów, którzy podkreślili mocne strony Bełchatowa. Należą do nich
przede wszystkim stabilność i relatywnie niski koszt funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w przeliczeniu na
mieszkańca, a także objęcie tym systemem wszystkich nieruchomości. Szczególną uwagę zwrócono na imponującą
liczbę mieszkańców, którzy zdeklarowali
się do prowadzenia selektywnej zbiórki
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odpadów. Pozytywnie oceniono również
szeroki program edukacji ekologicznej.
Kapituła konkursu poinformowała nas, że
w kategorii poziomu zbiórki odpadów metodą selektywną w przeliczeniu na mieszkańca Miasto Bełchatów zajęło trzecie
miejsce, zaś drugie jako gmina deklarująca procentowy udział zbiórki selektywnej w ogólnej ilości zebranych odpadów.
AE
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Spadek temperatur w okresie zimowym wymaga od lokatorów mieszkań ciągłego dogrzewania
pomieszczeń. W związku z powyższym wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla lub powstania pożaru w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub wadliwego działania instalacji grzewczych
oraz kominowych.

Zgaś ryzyko
„Zgaś Ryzyko” to program, którego celem
jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wśród zadań priorytetowych
tej akcji znajdują się między innymi:
kształtowanie bezpiecznych zachowań
oraz proﬁlaktyka pożarowa, doskonalenie standardów bezpieczeństwa dla konstrukcji budynków – eliminujących największe zagrożenia w warunkach pożaru,
a także rozwój i ulepszenie działalności
ratowniczej i zwiększenie skuteczności
działań gaśniczych.
Program ten, od dwóch lat prowadzony jest przez bełchatowską Straż Pożarną. W tym roku przystąpiło do niego
również Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie. - Bezpieczeństwo mieszkańców jest
dla nas wartością nadrzędną dlatego,
przy współpracy i wsparciu Urzędu Miasta Bełchatowa, podjęliśmy inicjatywę
w zakresie montażu czujników tlenku
węgla i dymu w zarządzanych przez nas
mieszkaniach komunalnych – mówi prezes
spółki Dariusz Matusiewicz. Urządzenia
te są nieskomplikowanym sposobem na
zabezpieczenie domu oraz domowników
przed zaczadzeniem lub pożarem. Prosta
instalacja, niska cena i łatwa konserwacja
to dodatkowe atuty przemawiające za zainstalowaniem czujek w lokalach. Czujka
dymu jako urządzenie nie zapobiega powstania pożaru, ale skutecznie może zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu
wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia
w zarodku - co znacznie ogranicza straty.
Ważnym elementem poprawnego funkcjonowania czujnika dymu jest również
jego rozmieszczenie. Jeżeli dom posiada
1 kondygnację, to należy zainstalować
pierwszą (podstawową) czujkę pożarową
w korytarzu lub holu pomiędzy sypialnią a pokojem wypoczynkowym. Należy
się upewnić, czy będzie ona słyszalna
w każdej części domu, nawet przy zamkniętych drzwiach.
Autonomiczne czujki tlenku węgla powinny być montowane zgodnie z zalecenia-

mi producenta, najczęściej na wysokości
wzroku, min. 1,5 metra od podłogi oraz
około 2 metrów od urządzeń mogących
być źródłem tlenku węgla. Detektorów
nie należy montować zarówno w tzw.
martwych przestrzeniach np. wnękach
zasłoniętych przez meble czy zasłony,
w szczycie dachu, jak i tam gdzie jego
działanie będzie zakłócone przez bezpośredni dopływ świeżego powietrza
np. w pobliżu drzwi, okien, kratek wentylacyjnych, wentylatorów. Urządzeń
tych nie powinno się również umieszczać
w miejscach narażonych na działanie
kurzu, brudu, aerozoli i domowych chemikaliów oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Generalną
zasadą jest rozmieszczenie czujników
w taki sposób, aby w przypadku ich zadziałania sygnał był słyszalny w sypialniach.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli
w mieszkaniach zlokalizowanych w komunalnych budynkach ustalono, że istnieje
potrzeba zamontowania dwustu sześćdziesięciu ośmiu sztuk czujników w latach 2015-2018. W bieżącym roku spółka
PGM wraz z Urzędem Miasta Bełchatowa
sﬁnansowała zakup sześćdziesięciu ośmiu
urządzeń. Czujniki zostały zamontowane
przez pracowników PGM Sp. z o.o. wraz
ze strażakami z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej Bełchatów.
W 2016 i 2017 roku zostanie zamontowanych sto trzydzieści sześć sztuk, a w roku
2018 kolejne sześćdziesiąt trzy. Zakup
urządzeń zostanie sﬁnansowany w porozumieniu z Urzędem Miasta Bełchatowa.
PGM
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Teleprzewodnik UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna
44 733 51 15

Sekretariat Prezydenta Miasta
44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego
44 733 03 33
44 733 99 33

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej
44 733 51 70

Archiwum zakładowe
44 733 51 92

Kadry
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością
44 733 51 70

Informacja publiczna
44 733 51 95

Wydział Oświaty
44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna
44 733 51 39
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60
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Plany inwestycyjne WOD. - KAN.
w walce z odorami
Po szczegółowej wielomiesięcznej analizie
zlecanych cyklicznie przez Spółkę „WOD.
– KAN.” badań olfaktometrycznych, imisji
oraz emisji odorów z instalacji oczyszczania ścieków jednoznacznie potwierdzono,
już wcześniej typowane, dwa główne źródła
uciążliwości odorowej mianowicie Otwarte Baseny Fermentacyjne – archaiczny ale
wciąż czynny element ciągu technologicznego oraz nowo wybudowane, będące jednymi
z najnowocześniejszych, suszarnie słoneczne osadu.
Na zlecenie Spółki ﬁrma zewnętrzna przeprowadziła analizę techniczno – ekonomiczną czterech sposobów dezodoryzacji powietrza odprowadzanego z hal suszenia osadu
oraz tożsamą analizę czterech wariantów
dotyczących zmiany sposobu stabilizacji
osadu.
Pierwsza sporządzona analiza wykazała,
iż mając na względzie charakter powietrza
wentylowanego z hal suszarniczych niezbędnym elementem instalacji do dezodoryzacji
jest płuczka chemiczna. Wysokie i zarazem
zmienne w czasie stężenie amoniaku zawartego w powietrzu usuwanym z hal, wymaga zastosowania płuczki z dozowaniem
kwasu, gwarantującej wysoką (ok. 96 procent) efektywność eliminacji tego związku.
W przypadku gdyby zastosowanie pojedynczej płuczki okazało się niewystarczające,
Spółka pozostawia sobie możliwość uzupełnienia instalacji o dodatkowe urządzenie do
podczyszczania powietrza np. bioﬁltr mineralny.
W analizie zmiany sposobu stabilizacji osadu
rozważano zastosowanie różnych typów fermentacji metanowej, w tym również możliwość dofermentowania osadu w istniejących otwartych basenach fermentacyjnych.
Ze względu na znikome ograniczenie emisji
odoru w ostatnim przypadku, Spółka bardzo
szybko odrzuciła ten wariant. Po dogłębnym
przeanalizowaniu zaproponowanych rozwiązań wybrano fermentację mezoﬁlową w
dwóch zamkniętych komorach, z odzyskiem
biogazu i kogeneracją. Fermentacja mezoﬁlowa jest jednym z rodzajów fermentacji
metanowej, polegającej na beztlenowym
rozkładzie materii organicznej zawartej
w osadach. W procesie tym powstaje biogaz o zawartości metanu na poziomie 6265 procent, który jako nośnik energii jest
spalany w agregatach kogeneracyjnych.
Zadaniem agregatów kogeneracyjnych jest

produkcja tzw. energii skojarzonej: ciepła i energii elektrycznej. Wytworzona
w tym przypadku energia elektryczna
może być przesłana do wewnątrzzakładowej sieci i wykorzystana do zasilania
urządzeń Oczyszczalni generując w ten
sposób oszczędności. Natomiast wytwarzane ciepło wykorzystywane będzie
przede wszystkim do ogrzewania zawartości komory fermentacyjnej. Okresowo
pojawiające się nadwyżki będą wykorzystywane na cele suszarni osadów. Dzięki
zmianie sposobu stabilizacji osadu z fermentacji psychroﬁlowej na fermentację
mezoﬁlową prowadzoną w zamkniętych
komorach, Zakład „WOD. – KAN.” będzie
mógł wyłączyć z ciągu technologicznego Otwarte Baseny Fermentacyjne stanowiące na dzień dzisiejszy ponad 20
procent emisji substancji złowonnych.
Dodatkowo uzyskany w tej technologii
osad będzie bardziej zmineralizowany
i podatny na odwodnienie. Wpłynie to
na polepszenie parametrów odwodnienia
i osad podawany na hale będzie bardziej
suchy i mniej odorotwórczy. Zastosowanie dwóch zamkniętych komór zapewni
elastyczność pracy i niezawodność działania instalacji.
Obecnie „WOD. – KAN.” SP. z o.o. rozpoczyna przygotowania do realizacji
wyżej wymienionych inwestycji, które
obejmują między innymi: przeprowadzenie raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej.
W związku z koniecznością wykonania
w tym celu szeregu badań i analiz powyższe dokumenty mogą zostać wydane
nawet w okresie dwanaście miesięcy.
Nie zwlekając, jeszcze w tym roku Zarząd Spółki zleci wykonanie projektów
budowlanych pod obie inwestycje. Na
jesieni przyszłego roku będąc w posiadaniu niezbędnych projektów, pozwoleń
i decyzji Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie postępowania przetargowe
w celu wyłonienia wykonawców.
Na obecnym etapie Spółka przewiduje
czas realizacji powyższych inwestycji
na dwanaście miesięcy od podpisania
umów z wykonawcami.
WOD.-KAN.
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Bezpiecznie, wygodnie i zawsze na czas
W ślad za usługą e-Faktura,
umożliwiającą
przesyłanie
faktur
drogą
elektroniczną, Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
wprowadza nowe udogodnienie dla swoich
Klientów – usługę Polecenia zapłaty. Pozwoli ona na automatyczne przekazanie
płatności za otrzymane faktury za ciepło
wprost z rachunku Klienta. Nie trzeba już
pamiętać o terminach i kwotach opłat za
energię cieplną. PEC nadal będzie dostarczał faktury, a bank zadba o terminowe
zapłacenie odpowiedniej kwoty.
Tym sposobem odbiorcy ciepła będą mo-

gli cieszyć się komfortowym ciepłem,
bez żadnego wysiłku i zaangażowania.
Wystarczy zapewnić odpowiednie środki na rachunku, a PEC zajmie się resztą.
Klienci PEC nadal będą mieć kontrolę nad
całym procesem i możliwość odwołania
zleconej płatności.
aby skorzystać z usługi Polecenia zapłaty należy złożyć w PEC, w Biurze Obsługi
Klienta, stosowne zlecenie.
Pracownicy Biura Obsługi Klienta chętnie
odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące usługi. Zadzwoń i sprawdź, jakie to
proste: 44 633 33 36, w. 330-332.
PEC

Teleprzewodnik UM
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy
44 733 52 62

Nadzór nad spółkami miejskimi
44 733 52 63
44 733 52 64

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe
44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 52 69

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 49

Dowody osobiste
44 733 52 51
44 733 52 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
44 733 52 71

Uzależnienia
44 733 51 00

Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 51 89

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 55

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 85

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
44 733 51 23
„BTBS” Sp. z o.o.

„PGM”

„MZK” Sp. z o.o.

„SANIKOM” Sp. z o.o.

44 632 65 19
44 633 32 37

tel. 44 632 37 73
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. EKO-REGION Sp. z o.o.
44 633 83 08

tel. 44 633 08 15

„BKPPT” Sp. z o.o.

„PEC” Sp. z o.o.

tel. 44/733 11 20

tel. 44/ 633 32 66
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Niepodległa Biało – czerwona!
Biegiem Niepodległości zorganizowanym tradycyjnie w parku przy Muzeum
Regionalnym rozpoczęły się miejskie obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Na linii startów łącznie pojawiło
się blisko czterysta osób.
11 listopada, Obchody Święta Niepodległości zainaugurowała msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem
św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Po nabożeństwie oprawiono Apel Poległych. Następnie parlamentarzyści, delegacje władz samorządowych, radni,
a także licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń złożyli
wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą bełchatowskich żołnierzy POW.
Dzień 11 listopada i uroczystości rocznicowe są też momentem szczególnym
dla młodych Strzelców, to właśnie tego
dnia składają oni przysięgę. W tym roku
w uroczystości przyrzeczenia udział
wzięło 24 adeptów „Strzelca”.
Po oﬁcjalnych uroczystościach wszyscy
zebrani mogli także skorzystać z zaproszenia na tradycyjną wojskową grochówkę. Na pl. Wolności, przy dźwiękach patriotycznych pieśni taki przysmak smakował przednio!
Uroczystości rocznicowe zakończyły się
19 listopada w Muzeum Regionalnym
debatą „Piłsudski-Dmowski – dwie wizje
niepodległej Polski”.
MJ
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Każdego roku w dniu 11 listopada celebrujemy uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Jest
to jedno z najważniejszych, by nie powiedzieć najważniejsze święto Polaków, kierujące myśl ku wartościom konstytuującym naszą historyczną wspólnotę i dające poczucie zasłużonej dumy z faktu
przynależności do narodu stale odradzającego się – mimo tragicznych nieraz okoliczności dziejowych i ku zdumieniu obcych potencji – niczym mityczny feniks. W sposób szczególny 11 listopada
wspominamy oczywiście wydarzenia pamiętnej jesieni roku 1918, w których i Bełchatów miał swój
udział, głównie dzięki członkom Polskiej Organizacji Wojskowej.

Polska Organizacja Wojskowa w Bełchatowie
Gdy w 1914 r. rozpoczynała się I wojna
światowa, nikt nie mógł jeszcze przypuszczać, jak gigantyczne przybierze
rozmiary, ile milionów oﬁar pochłonie
i jak bardzo odmieni oblicze Europy,
przeżywającej w wieku XIX swoją „piękną epokę”. U progu tego totalnego konﬂiktu, rozpętanego zresztą zadziwiająco
lekkomyślnie, wśród świadomych powagi
sytuacji Polaków rozpoczął się ogromny
ruch. Potężne starcie dwóch polityczno-militarnych bloków, starcie, w którym
naprzeciwko siebie stawali zgodni dotąd na ogół zaborcy było wydarzeniem,
na które czekano u nas od pokoleń (przypomnijmy: Polska jako niepodległe państwo zniknęła z mapy politycznej kontynentu w roku 1795, jej terytorium podzielili między siebie sąsiedzi - Austria, Prusy
i Rosja). Jedną z najważniejszych form
organizacyjnych, które miały przygotować Polaków do odbudowy suwerenności
była tajna Polska Organizacja Wojskowa
(POW), utworzona w pierwszych dniach
wojny z inicjatywy Józef Piłsudskiego
i przez cały czas pozostająca pod decydującym politycznym wpływem Komendanta. POW miała charakter ponadzaborowy,
ale najintensywniej rozbudowywano ją
na ziemiach zaboru rosyjskiego. Pierwsza
sekcja POW w Bełchatowie powstała na sywnym szkoleniom wojskowym, obejmuprzełomie 1915 i 1916 r., a więc w czasie, jącym m.in. musztrę i kursy strzeleckie,
gdy wojska rosyjskie zostały w wyniku bardzo oryginalne, bo ich uczestnicy kowielkiej ofensywy państw centralnych rzystali z drewnianych karabinów. Umiewyparte na wschód, a Bełchatów znalazł jętności nabywane w czasie z pozoru
się w austriackiej streﬁe okupacyjnej błahych i niewinnych polowych ćwiczeń,
(w pobliskim Wadlewie rozpoczynała się organizowanych oczywiście potajemnie
już strefa niemiecka). Nielicznymi w su- - najczęściej na terenie lasów dobrzemie śmiałkami, którzy zaciągnęli się do lowskich (majątek Ubysza) oraz w parku
konspiracyjnej pracy niepodległościowej Hellwigów - miały przydać się ogromnie
byli w większości członkowie Ochotni- i to już w bardzo nieodległym czasie. Gdy
czej Straży Pożarnej, od początku wojny bowiem w początkach listopada 1918 r.
wykazującej dużą aktywność społeczną wynik Wielkiej Wojny został już ostateczi czuwającej nad porządkiem w mieście. nie przesądzony, gdy w Niemczech wybuBełchatowscy konspiratorzy, tak zresztą chła rewolucja, a rozpadające się wzdłuż
jak ich koledzy w innych częściach kraju, szwów narodowościowych Austro-Węgry
poświęcali się przede wszystkim inten- podpisały akt kapitulacji, na ziemiach
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polskich rozpoczęła się akcja masowego
rozbrajania wojsk okupacyjnych. W Bełchatowie posterunki austriackie, zwłaszcza posterunek żandarmerii znajdujący
się przy ówczesnej ul. Dworskiej (obecnie ul. 9 Maja), rozbrajali członkowie
POW, nie napotykając zresztą żadnego
oporu. Ta garstka ludzi, było ich przecież
wtedy niewiele ponad trzydziestu, w najbardziej newralgicznym a zarazem w najwłaściwszym momencie podniosła w Bełchatowie sztandar wolności i tym samym
włączyła go w wir wielkich dziejowych
wypadków, które doprowadziły do odbudowy niepodległego państwa polskiego,
czyli urzeczywistnienia tej wizji, o której
marzyło przez ponad 100 lat dziesiątki tysięcy polskich spiskowców i powstańców.
Na progu niepodległości, spełniwszy swe
zadanie, POW została rozwiązana, a wielu
Peowiaków – już jako oﬁcerowie i żołnierze regularnego Wojska Polskiego – wzięło
udział w ciężkich walkach o utwierdzenie
świeżo odzyskanej wolności. Wielu – tak
jak znany w Bełchatowie szeroko Stefan
Hellwig – poległo. Ich nazwiska odnaleźć
można na pamiątkowej tablicy, ufundowanej, oczywiście w związku ze Świętem Niepodległości, jeszcze w roku 1938
i ustawionej pierwotnie na Placu Piłsudskiego (lepiej znanego jednak aż do końca okresu międzywojennego jako Nowy
Rynek, obecnie jest to Plac Wolności),
następnie – od czasów II wojny światowej i okupacji niemieckiej – ukrywanej
w domach prywatnych, a wreszcie w roku
1988 umieszczonej na postumencie, zlokalizowanym na terenie kościoła paraﬁalnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczynnika przy ul. Czyżewskiego. To tam rokrocznie gromadzą się bełchatowianie, by
uczcić dzień 11 listopada, by oddać hołd
lokalnym bohaterom i by rozważyć cenę
wolności, wolności, która nigdy nie jest
przecież dana raz na zawsze.
Arkadiusz Kowalczyk
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Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie stał się niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i jej osiągnięć.

Jubileusz bełchatowskiej tysiąclatki"
"

24 i 25 listopada odbyły się uroczyste
obchody pięćdziesiątych urodzin bełchatowskiej „tysiąclatki". Pierwszego dnia
uczniowie poznali historię szkoły. Przeprowadzone zostały również konkursy:
literacki pt. „Czwórka ukochana poezją
malowana” oraz plastyczny pt. „Czwórka ukochana kredą malowana”. Jak
na prawdziwe urodziny przystało nie zabrakło także tortu urodzinowego. Drugiego dnia miała miejsce uroczysta akademia pt. „Czas jak rzeka płynie” połączona
z występem absolwentów i uczniów
SP 4, wstawą fotograﬁczną „50 lat z życia szkoły w obiektywie” oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Honorowym
gościem tego wydarzenia była Prezydent
Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska,
która całej społeczności szkolnej złożyła
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za kształtowanie wizerunku szkoły
bogatej w wartości i wieloletnią tradycję.
Szkoła Podstawowa nr 4 to „pomnik”
Tysiąclecia Państwa Polskiego, który wzniesiony został w ramach programu
oświatowego
realizowanego
w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Wybudowano ją we wrześniu
1965 roku. Od pierwszych dni swojego istnienia jej patronem jest Stefan Żeromski.
AE
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Ks. Kanonik Władysław Staśkiewicz, proboszcz paraﬁi Zesłania Ducha
Świętego i Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Bełchatowie.

Wspomnienie dnia wprowadzenia Stanu
Wojennego...

13 grudnia 1981 rok, a właściwie wczesny
poranek tegoż dnia pamiętam szczególnie wyraźnie. Pobudka, gdzieś około godziny czwartej nad ranem i niezwykły ruch
w całym Seminarium. Byłem wtedy klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Ojciec Duchowny Ks. Jerzy
Świątek oznajmił ze łzami w oczach , że
w Polsce jest wojna i zarządził modlitwy
o pokój w Ojczyźnie. Oczywiście rodziły się liczne pytania, a szczególnie – kto
i z kim walczy ? Dopiero w ciągu dnia dochodziły informacje, że nie wojna, ale stan wojenny,
że nie wróg zewnętrzny, ale Polska Zjednoczona Partia Robotnicza … jedyna słuszna władza
w Polsce, jak nam wtedy wmawiano powołała
Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, by ratować kraj przed wichrzycielami z Solidarności. W nocy z 12 na 13 grudnia internowano
setki osób z NSZZ „Solidarność”. Buciorami
ZOMO zdeptano rodzącą się demokrację. Żołnierzy Służby Zasadniczej i MO oraz rezerwistów z bronią, wozami pancernymi i czołgami
wysłano na ulice przeciwko ludności cywilnej.
Wprowadzono godzinę policyjną. Na rogatkach
miast ustawiono patrole milicyjno – wojskowe,
a na podróż do innej miejscowości należało
uzyskać przepustkę, oczywiście po odpowiednim uzasadnieniu. Zakazano zgromadzeń w
miejscach publicznych, a tych którzy się gromadzili w geście solidarności z internowany-
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mi i w obronie godności człowieka, wyrażając
protest przeciwko wprowadzonym restrykcjom rozpędzano pałkami milicyjnymi, armatkami wodnymi oraz gazem łzawiącym. Tych,
których złapano, bito na miejscu, pakowano
do milicyjnych samochodów i po wielogodzinnym przesłuchaniu oraz ﬁkcyjnym procesie skazywano na areszt bądź
więzienie, jako politycznych przestępców. Chciano zdeptać aspiracje Polaków
do pełnej suwerenności, przemocą utrzymać dotychczasowy porządek, a tych, którzy się temu sprzeciwili zmuszano siłą
do posłuszeństwa. Wielu godnie podniosło głowy, wielu utraciło pracę i miejsce
na studiach, wielu doświadczyło rozłąki
z
rodziną,
wielu
doznało
cierpień
ﬁzycznych i zostało załamanych moralnie
i duchowo. Dzisiaj doświadczmy prawdziwej demokracji, ale nie możemy zapomnieć
o tych, którzy o tą wartość walczyli. Jako
świadkowie tych wydarzeń zobowiązani jesteśmy, aby pamięć o bohaterach tamtego
czasu przekazać następnym pokoleniom.
Zachowujemy ją nie tylko po przez słowne przekazy, ale także po przez tablice
i pomniki. W roku 2007 zrodziła się myśl,
aby przy nowo powstałej paraﬁi Zesłania Ducha Świętego na Przytorzu, gdzie
w czasie tworzenia się tej trudnej historii było jeszcze pole uprawne, mogli uczcić
pamięć
oﬁar
reżimu
komunistycznego
ci wszyscy, którzy mają korzenie opozycyjne
tamtych
czasów.
Niezależnie
od tego gdzie i w jakim ugrupowaniu politycznym czy społecznym się znajdują. Miał
powstać pomnik. Do realizacji tego pomysłu
postanowiono wykorzystać zaprojektowaną
już wcześniej przez architekta Marka Tanderę
wieżę dzwonnicy. Na jednej z jej ścian umieszczono płytę pomnika (pomysłu i realizacji Jana
Funka), która nawiązuje w swym obrazie do
wydarzeń z Poznania, Gdańska i Śląska oraz
wpisuje się w rzeczywistość lokalną Kopalni
i Elektrowni. Bełchatowski pomnik „Pamięci
Oﬁar Stanu Wojennego z 13 grudnia 1981 r.”
stał się miejscem, gdzie każdego roku, 13
grudnia gromadzi się lokalna społeczność, by
oddać cześć i hołd tym, dla których suwerenne
państwo o strukturach prawdziwie demokratycznych było wartością najwyższą.

Z Wiesławem Zamolskim, działaczem bełchatowskiej solidarności rozmawia Magalena Jaśkiewicz

Zgarnęli" mnie
"
z Bawełnianki

W tym roku znalazł się Pan
w gronie kilkudziesięciu osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności. To odznaczenie państwowe
nadawane jest działaczom opozycji
wobec dyktatury komunistycznej
w PRL-u. U progu rocznicowych wydarzeń 13 grudnia 81' chciałam zapytać o Pana działalność opozycyjną.
Tak naprawdę by mówić o 13 grudnia 1981 roku należy cofnąć się
kilka miesięcy wcześniej. Byłem
pracownikiem Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego,
wówczas ich załoga liczyła dwa
i pół tysiąca osób. Pewnego dnia przyszedł do mnie, na palarnię Leszek
Szubert i powiedział: „Wiesiek my
tak tu siedzimy, wszędzie Solidarność
założona, a w Bawełniance nie ma”.
Odpowiedziałem mu, że nic nie stoi na
przeszkodzie by związek założyć, tylko kilka osób musi się zgodzić, zgodziło się dziesięć. Byłem przewodniczącym komitetu założycielskiego NSZZ
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„Solidarność”. Był rok 1980.
Rok, w którym „Solidarność” potężnie zaczęła rosnąć w siłę. Od sierpnia
80' do grudnia 1981 „Solidarność” ze
związku zawodowego przerodziła się
w masowy ruch o charakterze społeczno - niepodległościowym, jak podają
źródła w szczytowym okresie należało
do związku dziesięć milionów Polaków.
I proszę mi wierzyć, że my tę siłę czuliśmy. W Bełchatowie, w sobotę, na tydzień przed wybuchem stanu wojennego miała miejsce niezwykła uroczystość
– załoga Bawełnianki święciła sztandar
„Solidarności”. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi tylko kopalniany związek go miał,
nasz był drugi, ale mniejsza o to. Chce
powiedzieć o tej sile, tym wsparciu.
To co działo się w paraﬁi na Kościuszki
to ludzkie oczekiwania przeszło, ile narodu było, ale... ludzkie oczekiwania przeszło, ile nas milicji, ZOMOwcó, SBecji
i UBecji podczas tej mszy pilnowało.
Zdjęcia nam robili i bardzo bacznie nas
obserwowali. Mnie przyszedł zaszczyt
nieść ten sztandar na czele pochodu.
Wielka uroczystość w kościele na Kościuszki, nigdzie więcej się to nie mogło
odbyć. Proboszcz paraﬁi, ksiądz Aleksander Łęgocki nie tylko pomógł nam
w stworzeniu sztandaru, który został wyhaftowany przez siostry, ale także wspierał nas w codziennej działalności.
Sztandar święciliście już w bardzo
napiętej atmosferze. Kilka dni po doniosłym wydarzeniu dotarły do Was
strzępy informacji z Gdańska.
Tak, na kilka dni przed stanem wojennym,
pamiętam, że był to czwartek mieliśmy
zebranie regionu łódzkiego. Oświadczono
nam wówczas, że „komuna” coś szykuje
i będą aresztowania. Jak to będzie wyglądało, nie wiadomo.
Szybko przyszło Wam się przekonać…
13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan
wojenny. Ja w sobotę, jeszcze przed
oﬁcjalnym jego ogłoszeniem, uciekam
z domu. Przenocowałem się w Woli
Krzysztopolskiej, u rodziny. W niedzielę
postanowiłem jednak wrócić do domu.
Dlaczego?
A dlatego, że nikogo nie okradłem,

nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem
i co załoga „Bawełnianki” by o mnie pomyśleć mogła? Jak przywódca ginie od
wojska - trudno, jak ucieka jak szczur,
to jest niewybaczalne. Proszę sobie wyobrazić, że na dwa i pół tysiąca pracujących tam ludzi, do „Solidarności” przeszło dwa trzysta. Czułem więc swoistego
rodzaju odpowiedzialność za nich wszystkich. Wróciłem więc z tej Woli Krzysztopolskiej do domu by w poniedziałek normalnie pójść do pracy.
Normalnie Pan jednak z niej nie
wrócił...
Już nie było mi dane, bo mnie z przędzalni w Bawełniance mówiąc kolokwialnie – zgarnęli. Przyjechał po mnie czarną wołgą, w towarzystwie trzech innych
panów Stanisław Sadziński, szef bełchatowskiej SB. Kierowniczką wtedy była
pani Jeziorska. Darek Berłowski, mój
majster przybiegł do mnie do szatni
i mówi: „Wiesiek, SB po Ciebie przyjechało i chcą Cię aresztować. Dałem Ci znać
na polecenie kierowniczki. Rób co chcesz
uciekaj, albo przystępujesz do pracy i Cię
zwiną”.
Czyli to było rano?
Tak. Podziękowałem majstrowi, przebrałem się i wyszedłem do pracy na przędzalnię. Za chwilę przybiegł goniec, że mam
się stawić do kierownictwa. Poszedłem.
Oczywiście Sadzińskiego rozpoznałem
od razu… Chwila rozmowy, pokazuje mi
nakaz aresztowania i w kajdanki. Chcieli
mnie wyprowadzić bocznymi drzwiami,
żeby załoga tego nie widziała. Moja żona
pracowała na przędzalni, na tej samej
zmianie i to dało mi pewną możliwość,
więc powiedziałem do SBków: „w żadnym
wypadku bocznymi drzwiami, ja muszę
iść do żony, oddać klucze od mieszkania,
pieniądze, bo żona nie będzie miała za
co żyć”. Nie mieli wyjścia i zgodzili się
ze mną iść do żony. Mając ręce skute
w kajdankach, na tej hali produkcyjnej,
dość ostentacyjnie wyjąłem klucze. Kobiety, bo to przecież one przeważały
na tej hali, biły mi brawo i krzyczały:
„Wiesiek trzymaj się, będziemy o Tobie
pamiętać!” Do tej pory wspominam ten
moment z bardzo wielkim wzruszeniem.
Potem pojechaliśmy do domu i tam rewizja na sto fajerek. Wszystko powyrzucane z szaf. Sadziński stoi w drzwiach,
SB kończy rewizję. Koszmarny bałagan.
Wychodzimy na podwórko, wołga czeka.

Skuty w kajdankach z dwoma SBkami odjechałem prosto na wojewódzką do Piotrkowa Trybunalskiego. I więzienie… dostałem piętnaście miesięcy.
Początkowo siedział Pan w Piotrkowie Trybunalskim.
Tak, w Piotrkowie siedziałem do uprawomocnienia wyroku, czyli jakieś trzy
miesiące. Później wywózka do Kielc.
W Kielcach też siedzieli internowani
i skazani podobnymi jak mój wyrokami,
ale izolowano nas od siebie. My, polityczni więźniowie siedzieliśmy razem w celach tylko z recydywistami. W Piotrkowie
do uprawomocnienia, wszyscy siedzieliśmy w jednej sali. Zbyszek Matyśkiewicz,
Dzido, Krasucki, Rysiek Wyczachowski
i parę innych osób… To właśnie z Krasuckim układaliśmy plany co zrobimy jak
z powrotem będziemy na wolności.
Czy do Was, w więzieniu traﬁały sygnały co się dzieje na zewnątrz?
Tak, oczywiście. Do wierzących docierały
przez księży, a uściślając przez Jezuitów
z Piotrkowa Trybunalskiego. Oni prowadzili w wiezieniu posługę duszpasterską
i myśmy chodzili do spowiedzi. Oczywiście wiadomym było, że musieliśmy zachować ostrożność najprawdopodobniej
przecież nas podsłuchiwano.
Pan wychodzi dokładnie którego
dnia?
Jeśli mam powiedzieć szczerze to była
godzina gdzieś 10, w kwietniu 83'.
Zostawiłem pod celą buty, służba więzienna nie chciała mnie wypuścić i podpisać dokumentów do wyjścia. Musiałem się
wrócić po te buty i Ci co ze mną siedzieli
mówią do mnie: „Zgredzio przyjdziesz tu
z powrotem. Kto coś zostawi i przychodzi tu to odebrać - wraca”. Zabrałem te
buty i… dzięki Bogu do tej pory nie siedzę
i siedzieć nie będę…
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Muzeum Regionalne zaprasza na wystawę Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego. Artyści
przedstawią najciekawsze fotograﬁe wykonane w ostatnim roku.

Podsumowanie BTF-u
VIII Wystawa przeglądowa prac członków
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego.
zbliża się wielkimi krokami. Wernisaż odbędzie się 17 grudnia o godz. 18.00. w Muzeum
Regionalnym. Wśród zaprezentowanych prac
będzie można zobaczyć fotograﬁe w wykonaniu Andrzeja Juchniewicza, Pawła Woszczyka,
Vaitkusa Romualdasa czy Lasaka Petra. Organizatorzy zapewniają, że jak co roku będzie
na co popatrzeć.
MR

Babka zielarka z „Rancza” 10 grudnia
odwiedzi Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną.

Grażyna Zielińska w MiPBP
Aktorka teatralna i telewizyjna. Pierwszą rolą była
Hesia w Moralności Pani Dulskiej u boku Hanki Bielickiej. Po dwudziestu latach sama zagrała Dulską w tej
sztuce w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Zagrała
w wielu ﬁlmach i serialach. Wielką sympatię widzów
zyskała grając rolę Babki zielarki w serialu „Ranczo”.
O tajniki sztuki aktorskiej, o jej słabe i mocne strony
będzie można zapytać aktorkę już 10 grudnia. Spotkanie z Grażyną Zielińską odbędzie się w MiPBP o godz.
18.00. Wstęp wolny.
MR
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Znany dziennikarz oraz podróżnik – Wojciech Cejrowski,
przyjedzie do Bełchatowa
z programem stand-up comedy, pt. „Prawo Dżungli.

Cejrowski
w Gigantach

Wojciech Cejrowski, podczas wieczoru z cyklu stand-up comedy nie śpiewa, nie tańczy - jedynie opowiada.
Program kabaretowy będzie bazował
wyłącznie na prawdziwych historiach,
odwołujących się w znacznej mierze
do własnego życia.Na satyryczny występ podróżnika, w iście amerykańskim
stylu, zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury już 9 grudnia o godzinie
19:00, do sali teatralno – widowiskowej MCK PGE Gigantów Mocy.Bilety
w cenie 65 zł (I,II, III Sektor) oraz 60
zł (Balkon) wkrótce do nabycia w kasie
MCK PGE Gigantów Mocy.
MR

Na Instagramie ma ponad 39 tysięcy obserwujących! O szesnastoletniej Joannie Wirażce piszą portale na całym świecie,
a popularne telewizje zapraszają do programów. Dlaczego? Ludzi urzekły jej oryginalne obrazy na liściach.

Świat na liściach

Maluje je farbami akrylowymi dając
liściom drugie, barwne życie. A jak wyglądają te niezwykłe prace można było
zobaczyć w Galerii Miejskiego Centrum
Kultury. Joanna zaczęła rysować w wieku 6 lat. Jej pierwszym nauczycielem był
dziadek. Obecnie jest uczennicą I klasy
liceum, malarstwo traktuje jako hobby,
sposób na spędzanie wolnego czasu. Inspiracje do tworzenia bierze z życia, fascynują ją wielkie miasta, jak Nowy Jork
czy Los Angeles, które także można znaleźć na obrazach z liści.
MR
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22. listopada ulicami naszego miasta pobiegli uczestnicy „Bełchatowskiej Piętnastki”. W 19. edycji
zawodów udział wzięła rekordowa liczba ponad 1200 biegaczy – amatorów i zawodowców.

Rekordowa „Piętnastka”
tą odległość pokonał Oleksandr Łabdziuk
z czasem 16 minut 5 sekund. Najlepszą
z kobiet była Marta Olczyk z Gomunic,
która do zwycięstwa potrzebowała 21 minut i 6 sekund.
Organizatorami „Bełchatowskiej Piętnastki” każdego roku są Prezydent Miasta
Bełchatowa oraz Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny.
Szczegółowe informacje dotyczące końcowej klasyﬁkacji 19. Bełchatowskiej
Piętnastki znajdą państwo na oﬁcjalnej
stronie internetowej biegu: www.pietnastka.belchatow.pl
DP

Uczestnicy biegu z Polski, Czech, Ukrainy,
Portugalii, Słowacji i Węgier mieli do pokonania trzy pętle ulicami miasta – każda
po pięć kilometrów. Zarówno start jak
i meta zawodów zlokalizowane były tradycyjnie w rejonie bełchatowskiej Hali
Energia.
Całe podium tegorocznego biegu zajęli
reprezentanci Ukrainy. Jako pierwszy na
mecie pojawił się Mykola Iukhymcuk. Pokonanie 15-kilometrowej trasy zajęło mu
45 minut i 47 sekund. Drugie miejsce zajął Mykhaylo Iveruk. Na najniższym stop-
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niu podium stanął Sergii Okseniuk. Pierwszy Polak – Michał Kaczmarek z Aleksandrowa Łódzkiego w klasyﬁkacji ogólnej
zajął wysokie piąte miejsce.
Najszybciej wśród kobiet pobiegła
Monika Kaczmarek z Łodzi, która na
mecie zameldowała się po 54 minutach
i 32 sekundach. Tuż za nią uplasowały
się – Walentyna Kiliarska z Ukrainy oraz
Agnieszka Gortel – Maciuk z Chorzowa.
Spośród bełchatowian najlepszy wyniki
w biegu na 15 km osiągnął Tomasz Owczarek, który z czasem 52 minuty i 10 sekund
uplasował się w klasyﬁkacji końcowej
na 15 miejscu.
Bełchatowska „Piętnastka" była też ostatnim z cyklu dziewięciu biegów o Puchar
Marszałka
Województwa
Łódzkiego.
By zostać sklasyﬁkowanym w cyklu należało ukończyć przynajmniej pięć biegów.
Były one tak dobrane, by każdy znalazł w
nich coś dla siebie. Dystanse wahały się
od 5 kilometrów, przez 10, aż po łódzki
maraton. W klasyﬁkacji generalnej cyklu
zwyciężył Krzysztof Pietrzyk z Koluszek.
Bełchatowianin Tomasz Owczarek biegi
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zakończył na piątym miejscu.
Tradycyjnie, obok biegu na 15 km zorganizowano bieg rekreacyjny na 5 kilometrów. Wśród mężczyzn najszybciej
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Jeszcze jesienią można było ich spotkać na placu Narutowicza.
Teraz, przez wzgląd na pogodę przenieśli się na korytarze gościnnych SP nr 13 i Gimnazjum nr 5. O kim mowa? O społeczności EBE
b04rd, której znakiem rozpoznawczym są deskorolki, rolki i hulajnogi.

Zabawa na desce

Społeczność EBE b04rd, to grupa realizująca cotygodniowe spotkania pod hasłem „Longboardowy Tłusty Czwartek”.
Podczas tych spotkań fani wszelkiego
rodzaju boardów, czyli desek spotykają
się, integrują, wzajemnie się uczą oraz
uczą najmłodszych. Spotkania odbywają się w Opolu, Łodzi, Warszawie, teraz
do największych miast dołączył także
Bełchatów. Czemu longboard? - Bo to
fajna zabawa, alternatywny sposób przemieszczania się, bo to przynależność do
naprawdę fajnie rozwijającej się w naszym kraju społeczności. W europejskich
krajach na longboardzie dzieciaki jeżdżą
do szkoły, mieszkańcy dużych miast przemieszczają się zastępując nimi komunikację miejską, a coraz więcej podróżników wykorzystuje go jako ciekawe narzędzie do podróżowania – opowiada Jowita
Wasilewska, założycielka bełchatowskiej
grupy EBE b04rd, a prywatnie wielka pasjonatka „desek” wszelkiego rodzaju.
Spotkania w Polsce zrzeszają głównie zagorzałych fanów longboardów, natomiast
te w Bełchatowie skupiły się m.in. wokół
idei, która zakłada zaszczepianie tej pasji wśród wszystkich mieszkańców naszego miasta, nie wykluczając tych najmłodszych, nawet kilkuletnich. – W ramach
spotkań promujemy i wspólnie realizujemy projekt Longboard Kids, czyli wyciągamy dzieciaki z domu, pomagamy wie-

rzyć w siebie i w marzenia, naprawiamy
im rzeczywistość nieco nadszarpniętą
przez postęp technologiczny – kontynuuje Jowita. - Odciągamy longboardami
od komputerów, agresji, patologii - propagując takie wartości jak przyjaźń, szacunek i aktywny sposób spędzania czasu
wśród ludzi w różnym wieku – dodają Agata Szpecińska i Marcin Masłowski, współorganizatorzy bełchatowskich Longboardowych Tłustych Czwartków. - Te spotkania mają niepowtarzalny klimat… Tutaj
każdy może się nauczyć jeździć na desce.
Dzieci uczą dorosłych, młodzież uczy
dzieci. Wszystko odbywa się pod okiem
instruktorów, wśród których jest najmłodsza Longboard Kids Instructor w Polsce - 14-letnia Oliwia! – zauważa Robert
Komora, pełniący rolę fotografa podczas spotkań. Nie ma ograniczeń wiekowych! Liczy się tylko chęć uczestnictwa
i dawania czegoś od siebie drugiej osobie. Społeczność EBE b04rd zaprasza
w każdy czwartek na godz. 17:00 do
Szkoły Podstawowej nr 13 na Przytorzu
oraz na swój Fanpage na portalu społecznościowym Facebook: http://www.facebook.com/ebeboard.
MJ

Nabór do Dziecięcych
Drużyn Piłkarskich!
PGM Sp. z o.o. w Bełchatowie we współpracy z Ludowym Klubem Sportowym
„ZJEDNOCZENI” ogłasza nabór do Dziecięcych Drużyn Piłkarskich dzieci zamieszkujące w budynkach administrowanych
i zarządzanych przez Spółkę w związku
z organizowanym w dniu 19.12.2015 roku
I Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
PGM Sp. z o.o.
Przewidziane grupy wiekowe to:
I Grupa wiekowa - roczniki 2004-2006
II grupa wiekowa – roczniki 2006-2008
Prosimy o kierowanie zgłoszeń pod numer
tel. 504 080521.

Za nami miejska Inauguracja
Roku
Sportowego
2015/2016.Uroczystość
odbyła się 27 listopada
w bełchatowskiej Hali Energia.

Wyróżnienia
dla sportowców
Oﬁcjalna Inauguracja Roku
Sportowego była okazją
do
tego, by podziękować wszystkim bełchatowskim sportowcom, trenerom i działaczom za
owoce ich pracy. Wyrazem tego
podziękowania jest Nagroda
Prezydenta Miasta Bełchatowa.
W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymało 17 osób.
Łączna pula nagród to ponad
16 tys. zł.
Wśród nagrodzonych znaleźli
się: Tomasz Fornal (piłka siatkowa), Sara Rabenda (koszykówka) oraz Nikola Niepsuj i Marta
Dudek (tenis ziemny). Za szczególne wyniki w lekkiej atletyce
wyróżnienia otrzymali: Barbara
Berłowska, Adam Patrzyk i Filip
Chrosta. Nagrody Prezydenta
traﬁły również do dwójki reprezentantów Bełchatowskiej
Akademii Taekwon-Do – Marty
Mysur i Krystiana Gortata. Za
osiągnięcia w kolarstwie nagrodzona została Weronika Jankiewicz.
Gratyﬁkacją zostali także wyróżnieni trenerzy oraz działacze
sportowi. W gronie wyróżnionych za wybitne osiągnięcia trenerskie znaleźli się: Wiktor Karnawalski (Taekwon-Do), Tomasz
Wojciechowski (koszykówka),
Stefan Piasecki (kolarstwo) oraz
Łukasz Mantyk (lekka atletyka).
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania sportu
Nagrodę Prezydenta Miasta Bełchatowa odebrali Jerzy Walczak
i Dariusz Rybarczyk.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
DP
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Wigilijna magia na świątecznym stole
Przygotowując wigilijną wieczerzę dopełniamy wszelkiej staranności by zrobić
to zgodnie z wielowiekową tradycją. Kultywowane zwyczaje swój rodowód mają
w pogańskiej obrzędowości – Ludzie od
dawien dawna związani byli z pewnymi
przyzwyczajeniami i wierzeniami, nie
chcieli się ich pozbywać, więc nadano im
symbolikę zgodną z duchem chrześcijaństwa – mówi Magda Marciniak – Darda, etnolog z Muzeum Regionalnego. Symbolika
dotyczy zarówno potraw, rekwizytów jaki
ilości potraw.
Jedną z najbardziej znanych tradycji tej
niezwykłej wieczerzy jest przygotowanie
dwunastu potraw. Liczba ta symbolizuje
dwunastu apostołów, a w niektórych regionach kraju także dwanaście miesięcy
w roku. - Nie zawsze tak było. W staropolskiej tradycji na kolację podawano ilość
dań zgodną z majętnością poszczególnych grup społecznych. I tak na przykład
podczas skromniejszej wieczerzy chłopskiej serwowanych było pięć lub siedem
potraw, podczas szlacheckiej - dziewięć,
natomiast Wigilia u arystokracji składała
się z jedenastu – mówi Marciniak – Dar-

da. Niegdyś wierzono, że nieparzysta
liczba potraw zapewni urodzaj i dostatek
w przyszłym roku. Niezależnie od ilości dań, tradycja wszystkim nakazywała
i nakazuje nadal przygotowanie potraw
wykorzystujących wszystkie płody ziemi:
z lasu, pola, wody i sadu.
Niektórym
produktom
przypisywano
właściwości umożliwiające osiągniecie
łączności między światem doczesnym,
a zaświatami. Takim na pewno był mak,
któremu zgodnie z kulturą starosłowiańską nadano charakter niezwykłości, ale
nie tylko jemu. - Grzyby w kulturze ludowej tradycji także uchodziły za rośliny
niezwykłe, bo pochodziły z ziemi nieokiełznanej, z przestrzeni lasu. Dla ludzi
w dawnych czasach były więc synonimem
zaświatów, a podanie ich podczas wigilijnej kolacji miało zapewnić przychylność
tych którzy już odeszli – mówi etnolożka. Co ciekawe wierzono, że płody lasu
zapewniają też pieniądze, szczęście i pomyślność.
Za zdrowie, witalność, płodność odpowiedzialne są warzywa i owoce, z których
chętnie korzystamy gotując na 24 grud-

nia: buraki, kapusta, groch, fasola, jabłka i suszone śliwki. Niezwykle istotne są
zboża, potrawy przygotowywane z ziaren
pszenicy (np. kutia) czy z przerobionych
plonów w postaci mąk to synonim witalności, siły, dostatku, a także płodności.
Ich spożywanie miało zapewnić zdrowie,
pomyślność ﬁnansową i urodzajne plony.
Szczególnym daniem są oczywiście ryby,
- dla chrześcijan mają one szczególne
znaczenie, to przecież znak odrodzenia,
początku, obﬁtości i płodności. Ich pojawienie się na stole symbolizuje sprawiedliwość, mądrość i harmonię – tłumaczy
Magda Marciniak-Darda. Najczęściej na
stół traﬁały i traﬁają nadal: karp, śledzie, dorsze i pstrągi.
Dawne zwyczaje nakazują też spożycia
każdej z potraw, które traﬁły na wieczerzę. Nawet jeśli nie przepadamy za
czymś należy przynajmniej tego czknąć,
spróbować, co sprawi, że nie doświadczy
się głodu. Kto zrezygnuje choć z jednego
dania, pozbawi się w nadchodzącym roku
jednej przyjemności.
MJ

Orzechy i to wszelakie oznaczały mądrość. Były
też uważane za znak pojednania, sprawiedliwości i
lojalności. Wierzono, że zapewniają płodność oraz
bogactwo, a dania z ich udziałem mają przynieść
pomyślność, zamożność i... zdrowe zęby.

Groch i fasola dziś przede wszystkim łączymy je z kiszoną kapustą.
Uważano, że takie połączenie ma wielką moc, które chroni od złego i zapewnia niespożytą siłę oraz witalność. Potrawy z kapusty miały przyciągać
dostatek i pomyślność.
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Na pytanie, co było pierwsze: choinka czy bombka zdecydowanie łatwiej jest odpowiedzieć niż na
pytanie o jajko i kurę. Pierwsze były ozdoby, ale do obecnie znanych nam bombek było im jeszcze
bardzo daleko...

Królowa ozdób – bombka
Zanim Polacy zaprosili do swoich domów
Panią Choinkę świąteczny dom zdobiły
pęczki słomy, siano czy snopki, później
zstąpił je – będąc tym samym przodkiem
iglaka – podłaźnik. Było to nic innego jak
czubek świerku lub konstrukcja z gałązek i słomy, którą wieszano nad wigilijnym stołem i dekorowano. Używano do
tego ciastek, ręcznie przygotowywanych
wycinanek, orzechów i jabłek. W XIX
w polskich domach stała już ozdobiona
nimi choinka. Skąd więc szklana bombka? Paradoksalnie z biedy… W XIX wieku
pierwsze bombki wyprodukował Hans
Greiner. Ten niemiecki rzemieślnik był
tak ubogi, że nie było go stać na zakup
orzechów czy jabłek, ale pracował w hucie szkła... Sam więc wydmuchał sobie
szklane owoce i przyozdobił nim świąteczne drzewko. Co ciekawe bomb(k)
owy pomysł uratował hutę z miasteczka
Lauscha. W drugiej połowie XIX wieku
bowiem manufaktura, pracodawca Greinera zaczęła eksportować choinkowe
ozdoby do innych krajów. I tyle z historii…
Dziś bombki to właściwie niezliczona

ilość form, kolorów, zdobień. Najczęściej przygotowane są w fabrykach.
Z taśm zjeżdżają setki tysięcy barwnych kul, dzwonków, szyszek, sopelków.
MJ

Ręcznie wykonywane ozdoby tworz są ze szkła sodowego. Najpierw szklane rurki
rozgrzewa się nad gazowymi
palnikami do temperatury od
600 do 1000 stopni. Rozgrzane
szkło staje się podatne na formowanie uzyskując pół płynną
formę. Wtedy doświadczony dmuchacz może wykonać
z niego dowolny kształt dmuchając, rozciągając, obracając każdą ozdobę. Dmuchając
powietrze trzeba je wtłoczyć
do środka szybko, jednym haustem, bo zanim nabierze się
kolejny haust, szkło stężeje.
Proste wzory wymagają minuty, czasem trzech minut pracy.
Najbardziej
skomplikowane
formuje się znacznie dłużej.
Następnie ozdoby są od środka srebrzone azotanem srebra
i ręcznie zdobione.

Niezwykły i magiczny mak był przede
wszystkim uznawany za symbol płodności.
Kojarzono go również z wieczną młodością,
zdrowiem, nieśmiertelnością oraz energią.

pozostałość dawnych placków z miodem, które
m, by zyskać ich przychylność. Wszystkie wypieki z mąki
ność w nadchodzącym roku, obﬁtość oraz zamożność.

Jabłka uznawane były za symbol miłości, zgody i nieśmiertelności, co ciekawe według starych podań chroniły też przed bólami
gardła. Powieszone na choince lub położone na wigilijnym stole
miały gwarantować siłę i długowieczność.
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