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Bełchatów chce iść po zdrowie i udowodnił to podczas festynu „Zdrowa Niedziela”. Urząd Miasta 
już po raz siódmy zaproponował mieszkańcom kilkugodzinny prozdrowotny piknik – chętnych, jak 
co roku, nie brakowało! Łącznie udzielono blisko 800 porad.

Grunt to zdrowie!

19 czerwca przez kilka godzin można 
było bezpłatnie skorzystać z porad leka-
rzy rozmaitych specjalizacji i wykonać 
badania – mówiąc kolokwialnie – od stóp 
do głów. Szeroką ofertę zaproponowano 
także rodzicom, którzy mogli między in-
nymi zbadać swoje pociechy pod kątem 
wad postaw. - Formuła pikniku profi lak-
tycznego „Zdrowa Niedziela” sprawdza 
się doskonale i to od kilku już lat. Rok-
rocznie impreza cieszy się dużym powo-
dzeniem, to najlepszy sygnał, że bełcha-
towianom zależy na zdrowiu, a ułatwie-
nie im dostępu do specjalistów i to w tak 

szerokim spektrum specjalizacji jeszcze 
tej zdrowej tendencji sprzyja   – podkre-
śla Prezydent Mariola Czechowska.
W sali Miejskiego Centrum Kultury przez 
kilka godzin przyjmowali lekarze rozma-
itych specjalizacji. Był kardiolog, orto-
peda, dermatolog, stomatolog i laryngo-
log. Sporo bełchatowian skorzystało też 
z dostępnych na miejscu badań. Można 
było zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy 
we krwi, zbadać  stężenia tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu, wykonać EKG 
czy spirometrię. W mobilnych stacjach 
diagnostycznych, które zaparkowały 
przed MCK-iem można było z kolei zbadać 
słuch, sprawdzić gęstość kości, paniom 
zaproponowano mammografi ę.
Inicjatywa „Zdrowej Niedzieli” od po-
czątku kieruje się z ideą: od seniora do 
juniora. W MCK-u zorganizowano więc 
także strefę zdrowego dziecka. W niej 
bezpłatne konsultacje lekarzy: pediatry- 
specjalisty chorób zakaźnych, stomatolo-
ga i bezcenne, choć oczywiście bezpłatne 
porady: rehabilitanta, logopedy, psycho-

loga cz pedagoga. Sporo osób przyszło by 
zbadać swoje pociechy pod kątem wagi 
i wad postawy.

MJS

Drodzy czytelnicy,

Czerwiec obfi tował w wiele wydarzeń, które na długo zapadną w pamięć bełchatowian. Nasze miejskie imprezy takie jak Festi-
wal Re:aktor  połączony z Dniem Dziecka oraz 37. Dni Bełchatowa zgromadziły  na placu Narutowicza i na bełchatowskich bło-
niach tysiące mieszkańców.  Kolejne dwa miesiące – długo wyczekiwany przez uczniów okres wakacyjny – również urozmaicone 
zostaną wieloma wydarzeniami kulturalnymi. Początek lipca zadedykowany będzie fanom muzyki hip-hop, dla których już 
14 lipca, na placu Narutowicza wystąpi raper Kękę. W lipcowe i sierpniowe weekendy zapraszamy natomiast mieszkańców do 
parku przy Muzeum Regionalnym na drugą edycję „Letnich Koncertów” ze stypendystami. Już teraz mogę zdradzić, że wśród 
artystów pojawią się także muzycy z portugalskiego miasta partnerskiego Alcobaca. Biblioteka, Muzeum Regionalne oraz 
MCK również opracowały specjalny program wakacyjny. Zachęcam się do zapoznania się z nim. Na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska

www.belchatow.pl
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Drodzy Mieszkańcy,

Przed nami wakacje, czas spowalnia dając możliwość na chwilę refl eksji… Dla mnie 
przede wszystkim płyną one z pracy jaką od półtora roku mam zaszczyt wykonywać na 
rzecz mieszkańców Bełchatowa. Obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, a ja starałam 
się go nie zawieść wypełniając minione osiemnaście miesięcy sumienną pracą.

U podstaw każdej mojej, moich współpracowników i Radnych decyzji leży jeden
 priorytet: by Bełchatów się rozwijał, by był miastem komfortowego życia i powodem 
do dumy. Liczę, że dzięki podejmowanym inicjatywom inwestycyjnym, oświatowym, 
społecznym i kulturalnym tak właśnie się dzieje. Na łamach bieżącego numeru dzielę 

się z Państwem tym co jest dla mnie powodem satysfakcji, wyrażam nadzieję, że sporo faktów z tego podsumowa-
nia również dla bełchatowian może być źródłem radości. Zapraszam do lektury!

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Pierwszy rok studiów zaliczony! Studenci Uniwersytetu I Wieku nie tylko zakończyli edukację, ale 
również „zaliczyli” swoje pierwsze Juwenalia. Tradycji stało się zadość i na sobotnie popołudnie, 18 
czerwca młodzi otrzymali od Prezydent Marioli Czechowskiej symboliczny klucz do miasta.

Juwenalia, czyli kiedy bawi się student...

Studenckie świętowanie rozpoczęto pod 
Urzędem Miasta, to właśnie tu Prezy-
dent w uroczystej i radosnej atmosferze 
przekazała małym żakom klucz. Później 
brać studencka, wraz z wykładowcami, 
rodzicami i władzami miasta przeszła 
do siedziby Uniwersytetu - Muzeum Re-
gionalnego. Tam dokonano ofi cjalne-
go zakończenia roku akademickiego, 
a każdy student otrzymał dokument po-

twierdzający zaliczenie 
I roku studiów i upominek. 
- Cieszę się niezmiernie 
z dzisiejszej uroczystości, 
nie tylko dlatego, że mo-
głam osobiście pogratulo-
wać maym studentom, ale 
także dlatego, że w takim 
gronie w jakim zaczyna-
li studia, dziś je kończą. 
Z pewnością pozazdrościć 
tego faktu mogą dorośli 
studenci, u których z tą 
frekwencją bywa różnie – 
podkreślała na spotkaniu 

Prezydent Mariola Czechowska. Rzeczy-
wiście z czterdziestu studentów, którzy 
w październiku 2015 rozpoczynali swoją 
przygodę z UIW nie wykruszył się prak-
tycznie nikt! To najlepszy dowód na to, 
że taka forma edukacji jest dla najmłod-
szych atrakcyjna. Dlatego też organiza-
torzy całego przedsięwzięcia – Miasto 
Bełchatów, piotrkowska fi lia Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Piotrkowskie Bractwo Akademickie 
im. Zygmunta Starego – ze spokojem 
i optymizmem patrzą na przyszłość Uni-
wersytetu. Podczas Juwenaliów zorgani-
zowano zapisy dla kolejnych roczników. 
- Już pierwszego dnia rekrutacji na stu-
dia zapisało się blisko dwadzieścia osób. 
Nie będę ukrywał radości z tego faktu, 
bo z tym przedsięwzięciem jest związa-
ny szczególnie mocno i jako wykładow-
ca i teraz jako wiceprezydent odpowie-
dzialny za oświatę – mówi wiceprezydent 
Łukasz Politański. W przyszłym roku 
akademickim oferta UIW wzbogaci się 
o kolejny kierunek – fi lologię polską. 
Ci którzy już mają za sobą debiut na 
uczelni od października rozpoczną drugi 
rok studiowania, ale najpierw był czas 
zabawy, bo przecież to nieodłączny ele-
ment każdych Juwenaliów. Dla młodych 
studentów przygotowano Piknik Rodzinny. 

MJS
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Rozmowa z Łukaszem Politańskim, nowym wiceprezydentem Miasta Bełchatowa

Nie jesteś już taki młody, jesteś w wieku średnim...

Dotychczas to Pan kojarzony był 
z szukaniem, odkrywaniem i opisywa-
niem historii Bełchatowa. Teraz jako je-
den z najmłodszych wiceprezydentów, 
zaczyna Pan tworzyć ją sam. W jaki 
sposób wiceprezydent Łukasz Politański 
chce się w historii Bełchatowa zapisać?

Z pewnością chciałbym uporządkować 
i uregulować kwestie właśnie z historią 
naszego miasta związane.  Sporo w niej 
faktów, zdarzeń czy zjawisk, o których 
przez bardzo długi, długi czas nikt nie 
mówił. Mamy pozostałości po mieszkań-
cach, chociażby innych wyznań, których 
historię w mojej opinii trzeba by było 
przybliżyć. Tym ludziom, których my jako 
obecni mieszkańcy jesteśmy spadkobier-
cami, należy się szacunek. Wielokulturo-
wość, o której z różnych przyczyn mówi się 
niewiele, tworzyła bełchatowską społecz-
ność i wpływała na rozwój tego miasta.

Rzeczywiście mówią o tym, albo naj-
starsi bełchatowianie, albo historycy...

Tak czy inaczej ta historia znana jest w 
bardzo marginalnym stopniu. Oczywiście 
nie można zapominać o teraźniejszym 
Bełchatowie. Moim zdaniem już należało-
by zacząć opracowywać czy zbierać  ma-
teriały i informacje na temat współcze-

snego Bełchatowa, który powstawał wraz 
z zagłębiem górniczo – energetycznym, 
w tej chwili możemy przecież mówić już 
o faktach  z przestrzeni kilkudziesięciu 
lat wstecz. Wykorzystajmy tę szansę by 
pytać i zbierać informację u źródeł, u lu-
dzi, którzy są z tym tematem związani. 
Mam głębokie przekonanie, że na bieżą-
co trzeba starać się nad tym pracować. 
Chciałbym to robić nie tylko po to, żeby 
tworzyć historię, ale co istotniejsze – 
tworzyć tożsamość miasta. 

Która dla wielu kojarzona jest tylko 
i wyłącznie z kopalnią i elektrownią.

Tak się ułożyła ta historia, ale jeżeli nie 
będziemy jej szanować i o niej pamiętać, 
to nie będziemy jako mieszkańcy utoż-
samiać się z Bełchatowem, a to powinno 
być najważniejsze. Oby  przeróżnego ro-
dzaju inicjatywy, działania stowarzyszeń, 
grup nieformalnych, ale również i samo-
rządu tworzyły przedsięwzięcia, które 
doprowadzą do wywołania poczucia, że 
jesteśmy wspólnotą. Powoli zbliża się 
czas - nierozerwalnie związany z naszym 
pokoleniem - na to, żeby zacząć ją two-
rzyć. Wspólnotę, a nie podział na „ja”, 
„wy”, „my”, „Ci autochtoni” i „Ci którzy 
tu przyjechali”. Mamy na to sporo szansy, 
bo pokolenie, do którego ja należę, nie-

zależnie od losów i pochodzenia rodzin, 
już tu się rodziło, uczyło, kształtowało. 
Mamy niepowtarzalną okazję reaktywo-
wać wspólnotę i stworzyć świadomość 
NASZEJ, że to jesteśmy MY BEŁCHATO-
WIANIE.

Nawiązał Pan do młodego pokolenia, 
choć zmienię nieco wątek, to muszę się 
do tego odnieść.  Nominowanie Pana na 
stanowisko wiceprezydenta wywołało 
sporo pozytywnych komentarzy od mło-
dych ludzi, Pana rówieśników.

To z jednej strony jest bardzo miłe, 
a z drugiej bardzo obciążające, bo wy-
chodzi, że jestem pierwszym „tym mło-
dym”. Obciąża to psychikę, choć podeprę 
się tu pewną anegdotą… Niedawno ktoś 
zapytał mnie o wiek, ja odpowiedzia-
łem, że: „jestem jeszcze młody, mam 
33 lata”, w odpowiedzi usłyszałem coś co 
mnie zabawnie zaskoczyło: „no nie jesteś 
już taki młody, jesteś w wieku średnim”… 
Tak, więc tego się trzymajmy.

Myśląc o Pana osobie niekoniecznie 
mam na myśli metrykę. Wiek człowieka 
to energia, którą on emanuje, a Panu 
energii i charyzmy nie brakuje. Wielu 
mieszkańców nie patrzy przez pryzmat 
Pana 33 lat, ale szeregu działań, w któ-
re Pan się angażował i angażuje. I dziś 
mogą sobie zadawać pytanie: Łukasz 
Politański stanie się urzędnikiem?

Z ramienia nadanej mi funkcji już nim 
jestem. Na pewno będę zawsze bełcha-
towianinem i to chce podkreślić bardzo 
wyraźnie. Jestem mieszkańcem tego 
miasta, utożsamiam się z nim. Teraz 
mam zadanie i misję do spełnienia, jako 
mieszkaniec tego miasta i pracownik 
Urzędu Miasta. Dla mnie – co wielokrotnie 
podkreślałem i nadal podtrzymuję - wzo-
rem do naśladowania są przedwojenni 
samorządowcy. Przytoczę postać  Mie-
czysława Mycke, który był sekretarzem 
Miasta Bełchatowa, był szefem Strzelca, 
prowadził różnego rodzaju organizacje, 
pisał publikacje poświęcone historii Beł-
chatowa i wtedy było to czymś zupełnie 
naturalnym. Dziś, mam wrażenie, stwo-
rzył się podział: „urzędnik” - „nie urzęd-
nik”. W tym znaczeniu nigdy urzędnikiem 
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Słów kilka o wiceprezydencie Politańskim

Łukasz Politański na stanowisko wice-
prezydenta został powołany 6 czerwca. 
Politański jest historykiem wojskowości, 
absolwentem Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego Filii w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Za pracę magisterską napisaną 
pod kierunkiem prof. Henryka Stańczy-
ka nagrodzony nagrodą Polania Militaris 
w kategorii najlepsza praca magister-
ska o tematyce historyczno-wojskowej 
w kraju (za 2007 rok). W 2008 roku roz-
począł pracę w Muzeum Regionalnym 
w Bełchatowie, gdzie pełnił funkcję 
kierownika Administracyjnego. Łukasz 
Politański jest założycielem Stowarzy-
szenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
84 Pułku Strzelców Poleskich, autorem 

projektu „Schron 2009”, którego założe-
niem było odnowienie polskiego schronu 
bojowego wybudowanego w 1939 roku 
w rejonie miejscowości Oleśnik. 
Politański to także pomysłodawca 
i współorganizator inscenizacji histo-
rycznych odtwarzających walki, jakie 
miały miejsce w rejonie Bełchatowa 
w 1939 roku. Współorganizator Koła 
Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Bełchatowie, członek zarządu Od-
działu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Nieetatowy pracownik 
naukowy na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego. Współorganizator licznych 
sesji naukowych i spotkań historycznych 
organizowanych w Muzeum Regionalnym 
w Bełchatowie. Autor ponad czterdzie-
stu artykułów i referatów, współautor 
i autor siedmiu wydawnictw książkowych 
w tym serii „Wydawnictwo Muzealne” 
opisującej historię pobliskich miejscowo-
ści. Ostatnio wydany tom – „Bełchatów. 
Opowieść o dwóch miastach, cz. 1” na-
grodzony został prestiżową nagrodą Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi 
Złoty Ekslibris za najlepsze wydawnictwo 
albumowe o Ziemi Łódzkiej 2014 roku. 
3 grudnia 2012 roku wszczął przewód dok-
torski na Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Temat jego pracy pisa-
nej pod kierunkiem prof. płk. Zygmunta 
Matuszaka to Rozbudowa fortyfi kacyjna 
pozycji armii Łódź w 1939 roku. Teoria 
rozbudowy, wykonanie i wykorzystanie.

nie chciałbym zostać. Chciałbym z całego 
serca za to wrócić do tej maniery, kiedy 
to urzędnikiem był zwykły obywatel, tyl-
ko doceniany przez innych obywateli. Nie 
ten, który ma najlepszą kampanię wybor-
czą i największe bilbordy, ale ten, który 
się z tymi ludźmi utożsamia. Dlatego też 
przychylnie odniosłem się do propozycji 
Pani Prezydent i objąłem powierzoną mi 
funkcję.

Funkcję, która ma szeroki wachlarz 
zadań. Mówił Pan o części swojej pracy 
związanej z działalnością historyczną 
i kulturalną, ale do Pana kompetencji 
należą też sprawy oświaty, zdrowia 
i opieki społecznej.

To są bardzo istotne zagadnienia, w które 
powoli się „wgryzam”. Przyznam uczci-
wie, w tej chwili o wiele mocniej pochła-
niają mnie tematy szkolnictwa i opieki 
społecznej niż sprawy kultury, z którą 
przez wiele lat byłem związany. Te pierw-
sze z wymienionych są dla mnie pewnym 
novum, dlatego pracuje nad nimi bardzo 
intensywnie. Chce jasno podkreślić: nie 
będzie tak, że będę stawiał tylko na hi-
storię, bo na tym się znam. Wręcz prze-
ciwnie. Niedawno mieliśmy „Zdrową Nie-
dzielę”, kapitalne przedsięwzięcie, nad 
którym pochylałem się mając głębokie 
przeświadczenie, że to inicjatywa, która 
pozytywnie wpływa na społeczność lokal-
ną. Jeżeli chodzi o oświatę, też jest bar-
dzo bliska memu sercu, bo tak naprawdę 
to szkoły i nauczyciele kreują dorosłych 
bełchatowian. Dlatego też od początku 
mojej pracy odwiedzam wszystkie nasze 
szkoły by poznać te placówki, by poroz-
mawiać z dyrektorami na przykład o niżu 
demografi cznym, tego w jaki sposób mu-
simy rozwiązać ten problem na naszym 
lokalnym gruncie. Jak uchronić naszych 
nauczycieli przed utratą pracy. Utożsa-
miam się z tymi zagadnieniami i chciał-
bym być wiceprezydentem, który zajmu-
je się nie tylko historią. Będę próbował 
się swoim sumiennym działaniem to udo-
wodnić.    

Dziękuję za rozmowę!
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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 52 93
44 733 52 94

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 75

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 65
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

Teleprzewodnik UM IV Budżet Obywatelski – pierwsze dane
IV edycja Budżetu Obywatelskiego wcho-
dzi w kolejną fazę – weryfi kacji projektów. 
W momencie zamykania bieżącego wyda-
nia biuletynu, bełchatowianie złożyli blisko 
dwadzieścia wniosków. Zaskoczenia nie ma, 
projekty podobnie jak w latach ubiegłych 
dotyczą przeważnie budowy chodników, 
parkingów i modernizacji ulic. Jak pokazują 
liczby, zasadnym było podzielenie 1,5-milio-
nowej puli środków na projekty „miękkie” 
i „twarde”. Złożone przez mieszkańców 
propozycje rozłożyły się praktycznie po po-
łowie, z nieznaczną przewagą tych „twar-
dych”. Kilka dni przed zamknięciem procesu 
przyjmowania wniosków, łączna ich suma 
opiewa na blisko 2,5 miliona złotych.
O co wnioskują bełchatowianie? To projek-
ty różnej grupy, wśród nich są między inny-
mi: budowa siłowni zewnętrznych, budowa 
parkingów oraz przebudowy infrastruktur 
drogowej, remont chodników wraz z oświe-
tleniem oraz elementy wyposażenia obiek-
tów sportowych. Ponadto projekty z zakresu 
kultury i sportu mające na celu zwiększyć 
aktywność mieszkańców miasta.
1 lipca w dniu zamknięcia procesu aplikacji, 
prace nad czwartą edycją Budżetu Obywa-
telskiego wejdą w kolejny etap – weryfi ka-
cji, choć tak naprawdę pracownicy Urzędu 
Miasta prowadzą ją na bieżąco. Niemniej 
jednak zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem złożone projekty mają zostać spraw-
dzone pod kątem poprawności formalnej 
i merytorycznej do 2 września. Weryfi kacji 
podlegać będą następujące informacje:

- zgodność z zadaniami własnymi i kompetencjami Miasta,
- zgodność z zasadami: legalności, celowości oraz gospodarności
  o jakich mowa w ustawie o fi nansach publicznych,
- zgodność ze strategią rozwoju miasta,
- miejsce realizacji,
- znaczenie społeczne, 
- kosztorys (nie przekraczający 1,5 mln zł),
- możliwość realizacji projektu w 2017 roku.

Wszystkie projekty, które pomyślnie 
przejdą weryfi kację, wezmą udział w gło-
sowaniu. Zanim to jednak nastąpi między 
3 września, a 9 października pomysło-
dawcy będą musieli wykazać się zdolno-
ściami marketingowymi, a to dlatego, że 
na ten okres przypada czas promocji ich 
własnych projektów. Później w terminie 
między 10, a 19 października odbędzie 
się głosowanie. Podobnie jak w poprzed-
nich latach i w tym przypadku zasady są 
niezmienne. Głos można oddać na formu-
larzu elektronicznym poprzez stronę in-
ternetową www.decycujemy.belchatow.
pl. Głosować będzie można tylko jeden 
raz poprzez postawienie znaku X przy 
maksymalnie trzech wybranych projek-
tach z rodzaju „twardych” oraz mak-
symalnie trzech wybranych projektach 
z rodzaju „miękkich” na formularzu elek-
tronicznym. Wzorem minionych i w tym 
roku w magistracie zostanie uruchomione 
stanowisko komputerowe z dostępem do 
Internetu, w celu umożliwienia oddania 
głosu osobom nie posiadającym dostępu 
do tego rodzaju sprzętu.
Po podliczeniu ważnych głosów Prezydent 
Miasta Bełchatowa, 24 października poda 
do publicznej wiadomości listę projek-
tów rekomendowanych do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Beł-
chatowa na 2017 rok.

MJS

www.belchatow.pl
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Straty wody – problem mieszkańców bloków

Nie tylko w Bełchatowie, ale w całej Pol-
sce mieszkańcy bloków zgłaszają do ad-
ministratorów nieruchomości pretensje 
o dopłaty za nierozliczoną wodę będącą 
różnicą wskazań wodomierza głównego 
z sumą wskazań liczników zamontowa-
nych w mieszkaniach. Spółka dostar-
czająca wodę do nieruchomości, czyli 
WOD.- KAN. odpowiada za stan instalacji 
(np. za ewentualne wycieki wody) tylko 
i wyłącznie do wodomierza głównego. In-
stalacja wewnętrzna, zasilająca poszcze-
gólne mieszkania w wodę jest własnością 
Wspólnoty i ona też odpowiada za jej 
stan techniczny. Powodem nierozliczania 
wody w nieruchomości są m.in. drobne 
przecieki oraz nieprecyzyjny pomiar zu-
żytej wody przez urządzenia pomiaro-
we w mieszkaniach. Celem obrazowego 
przedstawienia skali nierozliczonej wody 
podyktowanej np. zastosowaniem sta-
rych lub źle zamontowanych wodomierzy, 
czy też nieszczelnością zaworów Spółka 

WOD.- KAN. zbudowała mini instalację 
wodną imitującą wewnętrzny układ wo-
dociągowy w nieruchomości. Zamonto-
wano w nim wodomierze różnej klasy 
i z różnym stopniem zużycia, aby można 
było zaobserwować jak tarcze wodomie-
rzy „mieszkaniowych” stoją nieruchome 
podczas gdy woda przez nie przepływa 
i jest odnotowywana na liczniku głów-
nym. Prezentacja instalacji miała miej-
sce 9 czerwca na Ujęciu Wody „Myszaki”, 
a uczestniczyli w niej zarządcy i admini-
stratorzy nieruchomości funkcjonujących 
na terenie Bełchatowa. Instalacja bę-
dzie wykorzystywana przy okazji spotkań 
z przedstawicielami Wspólnot Mieszka-
niowych oraz w czasie zajęć edukacji 
ekologicznej organizowanych dla uczniów 
szkół, zainteresowanych odpowiedzią na 
pytanie: skąd się bierze woda w kranie? 

WOD. - KAN.

Podmiejska z ciepłem PEC-u

Jak informuje spółka PEC prace przy-
łączeniowe w rejonie ul. Podmiejskiej 
dobiegły końca, tym samym rejon ulicy 
został wyposażony w nowoczesną sieć 

ciepłowniczą dzięki której mieszkań-
cy  mogą korzystać  z ekologicznego, 
komfortowego i taniego źródła ciepła. 
Na przełomie czerwca i lipca służby 
spółki wykonają prace odtworzeniowe 
na poszczególnych nieruchomościach. 
Zgodnie z założonym planem inwestycji 
w ramach prac został wykonany przecisk 
pod ul. Piłsudskiego, dzięki czemu wyko-
nawca włączył wykonaną sieć do istnieją-
cego systemu, który funkcjonuje na os. 
Olsztyńskim.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 
44 733 52 64

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 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

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 52 70

Wspieranie inicjatyw społecznych  
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 56

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

 

Teleprzewodnik UM

„BTBS” Sp. z o.o.
44 632 65 19 

„MZK” Sp. z o.o. 
44 633 32 37

„PGM” 
tel. 44 632 37 73 

„SANIKOM” Sp. z o.o. 
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
44 633 83 08 

„BKPPT” Sp. z o.o. 
tel. 44/733 11 20 

EKO-REGION Sp. z o.o.
tel. 44 633 08 15 

„PEC” Sp. z o.o. 
tel. 44/ 633 32 66

Straż Miejska
986
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie w piątek,10 czerwca obchodziło 
Jubileusz 40-lecia Bełchatowskiego Ciepłownictwa.

40 lat minęło...

W trakcie uroczystej Gali z okazji Jubi-
leuszu 40-lecia Bełchatowskiego Ciepłow-
nictwa, na której spotkali się pracownicy 
Spółki, Zarząd oraz zaproszeni goście, za-
prezentowano w skrócie historię ciepłow-
nictwa w Bełchatowie oraz podsumowano 
projekt pn. „Przebudowa i modernizacja 
osiedlowych sieci ciepłowniczych w Beł-
chatowie”, realizowany przez PEC Beł-
chatów przez pięć ostatnich lat. Podsu-
mowania działalności przedsiębiorstwa 
dokonał Prezes Zarządu, Grzegorz Zega-
rek. W swoim przemówieniu zaznaczył, 
że 40 lat Bełchatowskiego Ciepłownictwa 
to dzieło wspólne - Pracowników, Zarządu 
oraz Właścicieli Spółki. Złożył wszystkim 
serdeczne podziękowania za współpracę 
i wsparcie. Pracownikom, którzy bez wy-
jątku mają swój realny wkład dzisiejszy 
obraz przedsiębiorstwa - za ich profe-
sjonalizm i zaangażowanie. Podziękował 
Miastu Bełchatów za umożliwienie stabil-
nego funkcjonowania. PEC jest bowiem 
spółką komunalną i zawsze był związany 
ze społecznością lokalną i bełchatowskim 
samorządem. Złożył również podzię-
kowania drugiemu właścicielowi - PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A., gdyż historia ciepłownictwa w Beł-
chatowie jest częścią historii ogromnego 

górniczo-energetycznego kompleksu.
W imieniu właścicieli Spółki głos 
zabrali: Prezydent Miasta Bełchato-
wa – Pani Mariola Czechowska oraz
Dyrektor Departamentu Komunikacji 
PGE GiEK S.A. – Pani Agnieszka Wy-
socka.
Po miłych słowach, życzeniach od 

wielu znakomitych gości, wspól-
nych wspomnieniach i podsumowa-
niach przyszedł czas na odznaczenia. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecno-
ścią Wicewojewoda Łódzki - Karol Mły-
narczyk, który wręczył Pracowniom 
Spółki odznaczenia państwowe nada-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „Medal za Długoletnią Służ-
bę”. Postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, 
o nadaniu odznaczeń, Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę na wniosek Woje-
wody Łódzkiego odznaczanych zostało 
dwudziestu jeden pracowników.
Spotkanie przebiegało w miłej, koleżeń-
skiej atmosferze, również dzięki temu, 
że wśród wielu znakomitych gości z Beł-
chatowa oraz przyjaciół-ciepłowników 
z kraju, bawili się niemalże wszyscy pra-
cownicy Spółki oraz emeryci. Nie zabra-
kło również akcentu artystycznego w po-
staci występów wychowanków Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bełcha-
towie oraz Zespołu Tańca Współczesnego 
„Progress” działającego przy Miejskim 
Centrum Kultury w Bełchatowie. 

PEC

www.belchatow.pl
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Wspólnoty mieszkaniowe zarobią 
na giełdzie!

Dzięki „białym certyfi katom” 
wspólnoty mieszkaniowe mogą 
uzyskać refundację kosztów 
za wykonane i zakończone po 
1 stycznia 2014 roku termomo-
dernizacje budynków. Skorzy-
stanie z tej możliwości pozwoli 
pozyskać dla wspólnot mieszka-
niowych zwrot części nakładów 
fi nansowych poniesionych na 
inwestycje związane z popra-
wą efektywności energetycznej 
i zmniejszeniem zużycia energii. 
Do tego typu prac zalicza się: 
ocieplenie ścian, fundamentów, 
stropodachów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, likwidacja 
mostków termicznych lub wymia-
na oświetlenia. Zdobycie certyfi -
katów nie będzie rzeczą prostą, 
dlatego Spółka PGM chce, aby za-
rządzane wspólnoty ubiegły się o 
jeden wspólny certyfi kat, ponie-
waż pojedyncze przedsięwzięcia 
mogą nie wykazać odpowiedniej 
oszczędności energetycznej. 
Według wytycznych musi to być 
co najmniej efekt energetyczny 
wynoszący 10 ton oleju ekwiwa-
lentnego. 
Świadectwa efektywności ener-
getycznej, zwane popularnie 
„białymi certyfi katami”, przy-
znawane są przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki na pod-
stawie ustawy o efektywności 
energetycznej. Spółka PGM jako 
zarządca, aby móc rozpocząć 
procedurę ubiegania się o „bia-
ły certyfi kat” jest zobligowana 
do przygotowania niezbędnych 
uchwał. Niezbędnym do tego jest 
uzyskanie zgody od wspólnot na 

przekazanie danych dotyczą-
cych wykonanych inwesty-
cji do fi rmy specjalizującej 
się w sporządzaniu audytów 
energetycznych, która przy-
gotuje stosowny wniosek 
o wydanie certyfi katu. 
Aby przyznane świadectwa 
mogły zostać sprzedane, 
zostaną wpisane do Reje-
stru Świadectw Pochodzenia 
prowadzonego przez Towa-
rową Giełdę Energii S.A. w 
Warszawie. „Białe certyfi ka-
ty” mogą zostać zbyte tylko 
i wyłącznie innym podmio-
tom zarejestrowanym na 
giełdzie, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i wiarygod-
ności transakcji. Kupnem 
świadectw zainteresowane 
są przede wszystkim przed-
siębiorstwa, które wytwa-
rzają energię, gdyż to one są 
zobowiązane do wykazania 
się zrealizowanymi inwesty-
cjami energooszczędnymi 
i przedstawienia świadectw 
w Urzędzie Regulacji Ener-
getyki. Po odjęciu kosztów 
związanych ze sprzedażą, 
pieniądze zostaną przeka-
zane wspólnotom mieszka-
niowym. Spółka PGM argu-
mentuje, że warto starać się 
o certyfi kat i jego późniejszą 
sprzedaż, ponieważ pozwoli 
to na zwrot części kosztów 
poniesionych przez wspólno-
ty mieszkaniowe. 

PGM

Fundacja Rozwoju NITKA

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2016 roku.
Oferuje zniżki dla 
wszystkich posiada-
czy kart na: przyjęcia 
urodzinowe, zajęcia 
Akademii Zaczarowane-
go Ołówka, warsztaty, 
porady psychologa i 
pedagoga, coaching, 
grupę wsparcia i inne

Kontakt:
ul. W. S. Reymonta 3/25, tel. 503 008 400
Strona internetowa: fundacjanitka.pl

Elbest SP. z o.o.

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje następujące zniżki 
dla wszystkich posiadaczy 
kart: na przyjęcia powyżej 
10 osób, rodzinne obiady 
w hotelach: Wodnik, Sport 
oraz w Ośrodku Wawrz-
kowizna. Dodatkowo w 
hotelu Sport na strefę mo-
krą Spa, w hotelu Wodnik 
na basen i korty tenisowe 

oraz Ośrodku Wawrzkowizna na gokarty i korty tenisowe.

Kontakt:
www.elbesthotels.pl
Hotel Wodnik – Słok k/ Bełchato-
wa, tel. 44 735 32 61, 44 735 11 52
www.hotel-wodnik.com.pl
Hotel Sport – ul. 1 Maja 63, tel. 44 733 81 00, 605 630 234
www.sporthotel.pl
Ośrodek Sportu I Rekreacji Wawrzkowizna 
– Wawrzkowizna 1, tel. 44 635 15 15, 605 630 475
www.wawrzkowizna.com.pl

9

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww.



Huczne świętowanie Dnia Dziecka, czyli tegoroczna odsłona Festiwalu Re:aktor

Festiwal Re:aktor to jeden z najważniejszych 
produktów markowych Strategii Marki Mia-
sta Bełchatowa związanej z województwem 
łódzkim. W tym roku magistrat postanowił 
połączyć go ze świętem najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta. Wielki festyn z oka-
zji Dnia Dziecka królował na placu Narutowi-
cza. Jedną z wielu atrakcji, które czekały na 
mieszkańców tego dnia był koncert Majki Je-
żowskiej. Gwiazda ta przyciągnęła pod scenę 
nie tylko małych bełchatowian, ale również  
dorosłych fanów, którzy z wielkim sentymen-
tem powrócili do lat swojego dzieciństwa. Dla 
dzieci przygotowano również pokazy mody 
dziecięcej, pokazy zapaśników GKS, spotka-
nia ze Skrą, prezentacje tancerzy bełchatow-
skich formacji, czy pokazy sprzętu strażackie-
go i straży miejskiej. Ponadto, maluchy swój 
czas mogły spędzić w specjalnych strefach 
tematycznych, gdzie odbywały się warsztaty 
muzyczne, warsztaty manualne oraz zajęcia 
sportowe.

www.belchatow.pl
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Prezydent Mariola Czechowska i wice-
prezydent Ireneusz Owczarek przeko-
nywali Radnych Sejmiku Wojewódzkie-
go do szybkiego podjęcia prac wokół 
wschodniej obwodnicy Bełchatowa. 
Rozpoczęcie jej budowy planowane jest 
dopiero na 2021 rok. Magistrat zabiega 
o przyspieszenie tego terminu. Pod-
czas posiedzenia Komisji Rozwoju Re-
gionalnego, Gospodarki Przestrzennej, 

Transportu i Komunikacji Sejmiku Województwa Łódzkiego Prezydent Czechowska 
zapewniła o znacznym udziale własnym miasta w postaci wykupu gruntów, a wi-
ceprezydent zaapelował do Radnych Sejmiku o pomoc w szybkim przygotowaniu 
decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Argumenty bełchatowskich władz spotkały 
się ze zrozumieniem członków Komisji. Przygotowano już środki na stworzenie do-
kumentacji technicznej – 100 tysięcy w bieżącym i 300 tysięcy w 2017 roku. Obwod-
nica wschodnia będzie wpisana do wieloletniej prognozy fi nansowej województwa 
łódzkiego. Optymistyczne wieści płyną też z placu budowy obwodnicy północnej. 
Zgodnie z założeniami inwestycja, która ruszyła w 2015 roku powinna być gotowa 
w pierwszej połowie 2017 roku. Tempo prac jedenastokilometrowej trasy znacznie 
jednak wyprzedza zakładany plan i istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwsze 
samochody przejadą nową drogą jeszcze w tym roku.

Miasto skupiło się na ulicach 
w osiedlach Politanice i Olsztyńskie. 
Z nowej nawierzchni jużmogą ko-
rzystać mieszkańcy ul. Jesiennej 
i Letniej.  Przebudowane będą tak-
że ulice: Lniana, Żytnia, Zbożowa, 
Rolna, Siewna, Jęczmienna, Żniw-
na i Pogodna. Czas na realizację 
zadania wyznaczony został do koń-
ca października 2017 roku.

Do wykonania remontu około 360 
metrów bieżących odcinka ul. 
Brzozowej wykorzystano  nowator-
ską  technologię spoiw hydraulicz-
nych. Droga zbudowana ze spoiwem 
z popiołów ma równą powierzchnię, 
przypomina wyglądem drogę asfalto-
wą, nie pyli i jest odporna na mrozy.
Wartość wykonanych prac to sto 
dwadzieścia dwa tysiące złotych.

W 2015 blisko 400 – metrowy odcinek 
ulicy Nadrzecznej radykalnie zmienił 
swoje oblicze. Nawierzchnia żwiro-
wo-glinkowa została zastąpiona es-
tetyczną kostką brukową, łącznie 
położono jej ponad 1700 m.

W 2015 zakończono prace zwią-
zane z profi lowaniem istniejącej 
nawierzchni, wzmocnieniem ma-
teriałem kamiennym i wykonaniem 
podwójnego utwardzenia ul. Braci 
Śniadeckich biegnącej przez północ-
ną część osiedla Ludwików. Koszt za-
dania to ponad 200 tysięcy złotych.

Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami 
sportowymi i rekreacyjnymi na osiedlu Binków to 
program dzięki, któremu już we wrześniu  fani 
jazdy na BMX-ach, rolkach i deskorolkach będą 
mieli powody do zadowolenia. Powstaje tam 
bowiem skatepark. Będzie to pierwszy etap du-
żej  inwestycji, która oprócz skateparku zakłada 
utworzenie nowoczesnego toru rowerowego, tzw. 
pumptruck, boiska oraz ścieżki zdrowia.

Zielony Binków

Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla węzła 
przesiadkowego stało się dla władz miasta priory-
tetem. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwo-
ści i przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców 
wybrano lokalizację – w rejonie Szpitala Woje-
wódzkiego. Magistrat przygotował dokumentację 
techniczną, która zakłada wybudowanie obiektu 
z parkingiem, częścią socjalną i gastronomiczną. 
Szacunkowy koszt inwestycji to ponad cztery mi-
liony złotych, dlatego UM stara się o pozyskanie 
dofi nansowania ze środków zewnętrznych.

Nowy węzeł przesiadkowy

Obwodnica północna i wschodnia

Brzozowa z nową nawierzchnią

Nadrzeczna w kostce

Ulica Braci Śniadeckich

Czas na osiedlowe ulice

INWESTYCJE

- Na łamach bieżącego numeru dzielę się z Państwem tym co jest dla mnie powodem 
satysfakcji, wyrażam nadzieję, że sporo faktów z tego podsumowania również dla 
bełchatowian może być źródłem radości.

Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

www.belchatow.pl
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Na ulicy Przemysłowej w Bełchatowie po-
wstał zakład gwarantujący pracę dla około 
czterdziestu osób. Firma Herbsland Sp z 
o.o. jest bezpośrednim importerem baka-
lii i przypraw z całego świata. Inwestorzy 
z Kalisza realizują w naszym mieście pro-
jekt wdrożenia innowacyjnego produktu 
odświeżającego - Fresher®. 

Jabłonie domowe dziesię-
ciu odmian w tym m.in. 
Kosztela, Grochówka, An-
tonówka zwykła, siedem 
gatunków krzewów owoco-
wych oraz pnącza winorośli 
mają tworzyć niecodzienny 
bełchatowski skwer przy 
ulicy Okrzei - „Jabłoniowy 
Sad”. Teren pod to przed-
sięwzięcie przygotowywa-
ny jest od kilku miesięcy, 
niewykluczone, że już w 
czasie wakacji rozpoczną 
się prace związane z nasa-
dzeniami i zagospodarowa-
niem Sadu.

Podpisano założenia techniczne do 
opracowania dokumentacji projekto-
wej na budowę ulicy K. Kopeckiego. 
Celem projektu jest ułatwienie dojaz-
du mieszkańcom do targowiska miej-
skiego. Aby poprawić komfort komu-
nikacyjny tej części miasta, magistrat 
planuje stworzyć nowy odcinek drogi 
łączący targowisko z ul. Kolejową. Za-
łożenia techniczne projektu obejmują 
budowę ulicy Kazimierza Kopeckiego, 
przebudowę istniejącego przy targowi-
sku terenu z miejscami parkingowymi, 
a także budowę nowego parkingu.

31 sierpnia 2015 roku Prezydent Mariola Czechowska podpisała umowę dzierżawy 
z pierwszym inwestorem (Frame Factory) w strefi e Czapliniecka. Drugą fi rmą, która 
zdecydowała się na ulokowanie swojej siedziby w bełchatowskiej strefi e jest Datum 
Logistic. Ponadto, na dzień dzisiejszy strefą zainteresowane są kolejne trzy fi rmy. 
Do końca września 2016 roku, w strefi e powstanie droga wewnętrzna, która ułatwi 
dojazd do działek i zdecydowanie uatrakcyjni te tereny oraz przyciągnie następnych 
potencjalnych przedsiębiorców.

Nowe miejsca parkingowe
Jesienią 2015 roku zakończyła się budowa par-

kingu w rejonie bloku nr 127 na os. Dolnośląskim.  
Była to długo wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja, w ramach której wykonane zostało 
odwodnienie i oświetlenie terenu, a także drogi 
manewrowe i chodniki. W dwóch skupiskach par-
kingowych przygotowanych zostało 60 miejsc po-
stojowych. Koszt inwestycji to ok. 540 tys. brutto. 
Ponadto, przy Szkole Podstawowej nr 8 wykona-
ne zostały prace związane z utwardzeniem tere-
nu kostką brukową. Na 165 metrach kw. zostało 
przygotowanych 15 miejsc parkingowych, które 
zdecydowanie zminimalizują problem parkowania 
samochodu, odczuwalny przede wszystkim przez 
rodziców przywożących dzieci na zajęcia szkolne. 

Miasto wymieniło okna w dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu mieszkaniach, w tym 
między innymi w lokalach na os. 1Maja, 
os. 1000 – lecia, os. Dolnośląskim, os. 
Żołnierzy POW i przy ul. Czaplinieckiej. 
Prace związane z wymianą stolarki 
okiennej zakończyły się 31 maja 2016 
roku. Koszt tej inwestycji  to prawie 
300 tysięcy złotych.

Bełchatów - atrakcyjne miejsce dla inwestycji

Innowacyjny inwestor Targowisko odetchnie

Po jabłko do sadu Wymieniamy okna

13

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww.



Budżet Obywatelski daje bełchatowianom 
„prawo do ich miasta”. Tegoroczna, IV edycja 
wzbogaciła się zgodnie z sugestią Prezydent Ma-
rioli Czechowskiej o podział 1,5-milionowej puli 
na projekty „miękkie” (o charakterze kultural-
nym, sportowym, profi laktycznym, społecznym 
itp.)   i „twarde” (budowa placu zabaw, budo-
wa parkingu, remont lub adaptacja budynku).  
- Przede wszystkim chciałam dać szansę pomy-
słom, które pojawiały się dotychczas, jednak 
z uwagi na swój "miękki" charakter nie miały 
szansy zostać dostrzeżone i docenione wśród 
dużych, inwestycyjnych działań – podkreśla Pre-
zydent Czechowska. 

W połowie września 2015 otwarto jadłodaj-
nię dla osób ubogich i potrzebujących. Z dar-
mowych posiłków korzysta kilkadziesiąt osób 
dziennie. Jadłodajnię prowadzi fundacja „Soli-
darni” ze wsparciem Urzędu Miasta Bełchatowa. 
Inicjatywa ta fi nansowana jest z miejskiego bu-
dżetu w ramach dotacji na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecz-
nej, ochrony i promocji zdrowia.

MIESZKAŃCY
„Emzetką” za darmo

Po niespełna roku od wprowadzenia bezpłatnej 
komunikacji autobusami bełchatowskiego MZK spo-
kojnie można mówić o tym przedsięwzięciu w ka-
tegoriach sukcesu. Najlepszym dowodem na to jest 
zdecydowanie wyższa liczba pasażerów korzysta-
jących z usług. Już po kilku tygodniach od urucho-
mienia darmowych przejazdów, dziennie z taboru 
miejskiej spółki korzystało kilka tysięcy osób! Beł-
chatowianie zdecydowanie polubili podróżowanie 
za darmo, spółka jednak nie poprzestała na tym 

jednym udogodnieniu. Wraz z pojawieniem się na przystankach niecodziennych 
biblioteczek w całym taborze MZK w kwietniu tego roku uruchomiono bezpłatny 
dostęp do internetu. 

Darmowe posiłki dla ubogich

Radni Miasta Bełchatowa na wniosek 
Prezydenta Marioli Czechowskiej pod-
jęli uchwałę o przedłużeniu czasu obo-
wiązywania obecnych taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i ścieki. Brak 
podwyżek cen to między innymi efekt 
działań w zakresie optymalizacji kosz-
tów działalności Spółki ”Wod.-Kan.”, 
wdrożonych po ostatnich wyborach 
samorządowych przez nowy zarząd 
spółki. 

Stawki za wodę i ścieki bez zmian

Sprawne i szybkie usuwanie usterek w BTBS-ach
Nieszczelne okna, wilgoć w mieszkaniach, 

pęknięcia ścian czy zalane piwnice to tylko 
niektóre usterki, które pojawiły się w nowych 
bełchatowskich blokach BTBS. Usterek z każ-
dym miesiącem pojawiało się coraz więcej, 
dlatego lokatorzy bloków przy ulicy Chmie-
lowskiego byli zmuszeni interweniować. Na 
początku bieżącego roku podczas spotkania  z 
Prezydentem Miasta Mariolą Czechowską i prezesem Szczepanem Chrzę-
stem podjęto decyzję o powołaniu specjalnej komisji, której zadaniem 
było zgromadzenie informacji o problemach zgłaszanych przez lokato-
rów. BTBS zobowiązał się do tego, że każda zgłoszona wada zostanie 
wyeliminowana do końca czerwca 2016 roku i słowa dotrzymuje. 

Budżet Obywatelski, odsłona czwarta...

Sprawne i szybkie usuwanie usterek w BTBS-ach
„Zgaś Ryzyko” to program który ma podnieść  świa-
domość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. Program ten, od dwóch lat prowadzony 
jest przez bełchatowską Straż Pożarną. W tym roku, 
przystąpiło do niego również Miasto Bełchatów, któ-

re ze spółka PGM fi nansuje montaż czujników tlenku węgla i dymu w 
latach 2015 - 2018. Na podstawie przeprowadzonej kontroli w mieszka-
niach zlokalizowanych w komunalnych budynkach ustalono, że istnieje 
potrzeba zamontowania dwustu 68 sztuk czujników. W bieżącym roku 
wyposażonych w nie zostało sześćdziesiąt osiem lokali. 

Zielony Bełchatów
Bełchatowski magistrat złożył wniosek o do-

fi nansowanie planów na „Zielony Bełchatów”, 
wart około 4 milionów złotych projekt ma 
szanse na uzyskanie dofi nansowania z Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska aż w 85 procen-
tach. Jeśli uda się pozyskać te fundusze jego 
realizacja zakończy się w ciągu dwóch lat, a 
dolina Rakówki uzyska zupełnie nowe oblicze.

www.belchatow.pl
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Podczas uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej w 2015r. 
Prezydent Mariola Czechowska 
uhonorowała trzydziestu pięciu 
nauczycieli oraz dyrektorów szkół 
i placówek. Wyróżniono także na-
uczycieli mianowanych i dyplo-
mowanych, którzy złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Medalami Komisji Edukacji Narodowej od-
znaczono ośmiu nauczycieli, natomiast Kuratorium Oświaty 
przyznało dwadzieścia sześć medali za długoletnią służbę. 

W listopadzie 2015r. odbyły się uroczyste obchody pięć-
dziesiątych urodzin bełchatowskiej tysiąclatki. Honorowym 
gościem tego wydarzenia była Prezydent Mariola Czechow-
ska, która całej społeczności szkolnej złożyła życzenia 
i podziękowania za kształtowanie wizerunku szkoły. SP nr 4 
to szkoła tysiąclecia, a właściwie „pomnik” Tysiąclecia Pań-
stwa 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 Ste-
fan Żeromski. 

2 października 2015r. podczas 
inauguracji roku akademickiego 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego Filii w Piotrkowie Trybu-
nalskim  Prezydent Mariola Cze-
chowska otrzymała honorowe 
wyróżnienie. W ten sposób spo-
łeczność akademicka podzięko-

wała jej aktywne wspieranie Uczelni w realizacji zadań.

Uniwersytet Pierwszego Wieku w Bełchatowie w październi-
ku rozdał indeksy pierwszym studentom. Za małymi studen-
tami jest już cały rok zajęć, na których poznawali dzieje 
regionu i losy najwybitniejszych mieszkańców. Warto wspo-
mnieć, że to pierwsza tego typu „uczelnia” dla dzieci i mło-
dzieży w Bełchatowie. 

Przez 
c a ł e 
w a -

kacje minionego 

roku w Szkole Podstawowej nr 9 pro-
wadzono gruntowny remont sanitaria-
tów. Wszystkie instalacje zostały wkute 
w ściany, w łazienkach został zainstalo-
wany nowy, biały montaż, ściany i pod-
łogi zostały wyłożone nową glazurą i te-

rakotą w jasnych kolorach. Kompleksowy remont sanitaria-
tów był niezbędny, bowiem od początku działalności szkoły 
toalety i łazienki nie były modernizowane. Koszt wszystkich 
prac to blisko 140 tysięcy złotych. 

Niespełna dwustu sześciolat-
ków od września 2016r. pójdzie 
do szkoły, reszta maluchów, 
zgodnie z decyzją ich rodziców  
będzie kontynuowała wychowa-
nie przedszkolne. Liczna grupa 
„starszaków” mogła stworzyć 
poważny problem z wolnymi 
miejscami dla tych najmłodszych, trzyletnich dzieci. Po-
mimo braku ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w 
przedszkolach dla trzylatków, samorząd Bełchatowa sprostał 
oczekiwaniom rodziców gwarantując miejsca w placówkach 
publicznych wszystkim, którzy o to wnioskowali. Przedszkol-
ne fi lie zorganizowane w budynkach szkół (SP nr 13,  zapew-
nią to, co przedszkola, czyli odpowiednią edukację, opiekę 
oraz wyżywienie – O siedemdziesiąt procent zwiększyliśmy 
liczbę miejsc w naszych placówkach, było dwieście czter-
dzieści wolnych miejsc, a na ten moment dysponujemy pra-
wie czterystoma – informuje prezydent Mariola Czechowska. 

Remont łazienek

Koszt obiadów w miejskich szkołach jest znacząco 
niższy niż w roku szkolnym 2014/2015. W pięciu pla-
cówkach cena za obiad wynosi  5 zł, we wszystkich po-
zostałych 4 zł. W obliczu zmian wynikających z ustawy 
o bezpieczeństwie żywności  i żywienia, stawki te moż-
na uznać za sukces . Jesteśmy jednym z nielicznych 
miast w Polsce, w którym cena za obiad spadła.

OŚWIATA

Nowe oddziały przedszkolne

Tańsze obiady w szkołach

Uniwersytet dla małych żaków

Wyróżnienie UJK

Uhonorowani nauczyciele

Jubileusz bełchatowskiej tysiąclatki
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Umowa o współpra-
cy partnerskiej z miastem Csongrad została 
podpisana 11 lat temu. Podczas ubiegłorocz-
nych uroczystości związanych z jubileuszem 
współpracy polsko-węgierskiej Prezydent Mia-
sta Bełchatowa Mariola Czechowska oraz Bur-
mistrz Miasta Csongrad  Bedo Tamas posadzili 
dąb. Drzewo zasadzone zostało na Placu Narutowicza i jest symbolem 
trwałości oraz mocy. - Posadziliśmy go na pamiątkę dziesięcioletniej 
współpracy, ale też z myślą, że będzie on symbolizował nasze powiąza-
nie, nasze mocne, wspólne korzenie – mówił burmistrz Csongradu.

Rok temu władze powiatu, miast i gmi-
ny świętowały 25. Rocznicę odrodzenia 
samorządności w Polsce. Na uroczystej 
gali w PGE Gigantach Mocy spotkali się 
Ci, którzy przez ostatnie dekady na rzecz 
naszej małej ojczyzny wytrwale praco-
wali. Pracownicy urzędów i jednostek 
samorządowych otrzymali wyróżnienia 
państwowe – złote, srebrne i brązowe 
medale za długoletnią służbę. W imie-
niu Prezydenta RP wręczyła je wojewoda 
łódzki Jolanta Chełmińska. Obecne wła-
dze powiatu, miasta i gminy symbolicz-
nie uhonorowały wszystkich dotychcza-
sowych radnych sześciu kadencji okolicznościowymi medalami i lisami 
gratulacyjnymi. Prezydent Mariola Czechowska szczególne podzięko-
wania złożyła na ręce radnej Ewy Skorupy, która wytrwale i z pełnym 
zaangażowaniem pracuje w Radzie Miasta od początku, czyli od ćwierć 
wieku.

Czeskie miasto Pardubice zostało kolejnym mia-
stem partnerskim Bełchatowa. 10 października 
2015r. Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola 
Czechowska i Primator Miasta Pardubice – Mar-
tin Charvat, podpisali w Pardubicach Umowę 
Partnerską o współpracy.

Uroczyste wręczenie cer-
tyfi katów i nagród dla 
laureatów konkursu odby-

ło się 23 października 2015r. podczas Gali Finałowej 
w Warszawie. Jak podaje uzasadnienie, uhonorowa-
nie naszego miasta tytułem i Certyfi katem „Gmina 
Fair Play” jest formą docenienia pracy i ogromnego 
wkładu zarówno władz miasta jak i wszystkich pra-
cowników Urzędu. Tytułem tym mogą posługiwać 
się te samorządy, które w szczególny sposób dbają 
o interesy swoich mieszkańców. 

Koniec z bezbarwną prezydenturą, pora na 
realizację interesów Polski i całego narodu – 
mówił Andrzej Duda, który w naszym mieście 
kończył kampanię przed II turą wyborów pre-
zydenckich. To niecodzienne wydarzenie zgro-
madziło na placu Narutowicza tysiące osób. Wi-
zyta w Bełchatowie okazała się szczęśliwa dla 
kandydata Prawa i Sprawiedliwości; w niedzielę 
24 maja 2015 roku Andrzej Duda zdeklasował 
urzędującego wówczas Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy 
na urząd Prezydenta RP odbył się 6 sierpnia 
2015 roku.

SAMORZĄD
W Bełchatowie witały go tysiące

Miasto Bełchatów z tytułem Fair Play

Ćwierćwiecze samodzielnych rządów

Czeski partner Bełchatowa

Polsko-Węgierska dekada

Urząd pod lupą
W sierpniu minionego roku pozytywna opinia auditu Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A w Warszawie potwierdziła 

zgodność funkcjonującego w Urzędzie Miasta od dziesięciu lat systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Audit to 
standardowa procedura sprawdzająca, która jest warunkiem koniecznym do utrzymania certyfi kowanego systemu zarządzania 
jakością. To swoistego rodzaju próba badawcza wybranych działań realizowanych w magistracie, na podstawie której auditor 
dokonuje oceny funkcjonowania całego urzędu. Auditor zewnętrzny wskazał na mocne strony magistratu, podkreślając nową 
wizję zarządzania miastem ukierunkowaną na pomoc jego mieszkańcom, tworzenie nowego wizerunku gospodarczego miasta 
i pozyskiwanie inwestorów do strefy ekonomicznej. Przychylnie wypowiedział się także na temat wprowadzenia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską, oraz nowe pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych - „Sad Jabłoniowy”. Ponadto 
z uznaniem auditora spotkało się wprowadzenie „Koperty życia” oraz kontynuacja „Budżetu Obywatelskiego”. Obecnie Urząd 
Miasta, standardowo z rokroczną procedurą, ponownie jest poddany auditowi. 

www.belchatow.pl
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22. listopada 2015r. ulicami naszego miasta po-
biegli uczestnicy „Bełchatowskiej Piętnastki”. 
W 19. edycji zawodów udział wzięła rekordowa licz-
ba ponad 1300 biegaczy – amatorów i zawodowców. 
Uczestnicy biegu z Polski, Czech, Ukrainy, Kameru-
nu, Słowacji i Węgier mieli do pokonania trzy pętle 
ulicami miasta – każda po pięć kilometrów. Zarówno 
start jak i meta zawodów zlokalizowane były trady-
cyjnie w rejonie bełchatowskiej Hali Energia. 

15 kwietnia 2015 odbyła się uroczysta inaugu-
racja Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkol-
nych. Akt inauguracyjny podpisała prezydent 
Mariola Czechowska, wiceprezes Skry – Grze-
gorz Stawinoga, wojewódzki i regionalny koor-
dynator S.O.S., a także ich ambasador, siatkarz 

– Marcin Prus. Dokument, otwierający nowy rozdział juniorskiej siat-
kówki sygnowali również dyrektorzy wszystkich bełchatowskich szkół 
podstawowych, w których realizowane są siatkarskie zajęcia. 

Cztery nowe zewnętrzne siłownie już cieszą 
amatorów fi tnessu. Z urządzeń można korzy-
stać na osiedlu Binków (ul. Antracytowa), 
Okrzei (okolice już istniejącej ścieżki zdro-
wia) i Dolnośląskim (okolice SP nr 8 i bloku 
306). - Zamontowaliśmy cztery siłownie, 
które są wyposażone w komplet urządzeń. 
Sądzę, że w niedalekiej przyszłości będzie-
my nadal inwestować w tworzenie miejsc 
przeznaczonych na sportową rekreację – 
mówi Prezydent Mariola Czechowska.

W kwietniu 2015 roku ponad dwieście dzie-
ci z Bełchatowa skorzystało z bezpłatnych, 
profi laktycznych badań USG. Akcja reali-
zowana była w ramach Programu Fundacji 
Ronalda McDonalda „Nie nowotworom u 
dzieci”. Małym bełchatowianom badano 
jamę brzuszną, tarczycę, a w przypadku 

chłopców także jądra.  USG odbywało się w specjalistycznym ambulansie 
medycznym- unikalnej, mobilnej stacji medycznej wyposażonej w nowo-
czesny sprzęt medyczny.

Pod takim hasłem bełcha-
towski magistrat od sze-
ściu lat przygotowuje dla 
mieszkańców piknik z bo-
gatą ofertą skupioną na 
zdrowiu. Bezpłatne porady 
specjalistów, szeroki wa-
chlarz badań dla dużych 
i małych pacjentów, a 
przede wszystkim dobra za-

bawa dla całych rodzin – to klucz Zdrowej 
Niedzieli, która rokrocznie przyciąga szero-
kie grono bełchatowian.

ZDROWIE
Koperta Życia
Bełchatowski magistrat w maju 2015 ruszył z akcją 

„Koperta Życia”. Jej zasady są proste, każdy chęt-
ny otrzymując plastikową kopertę umieszcza w niej 
najważniejsze informacje dotyczące swojego stanu 
zdrowia oraz dane kontaktowe do najbliższych. Tak 
przygotowane karty mają swoje miejsce znaleźć w 
widocznym  i łatwo dostępnym dla służb medycznych miejscu, np. w 
lodówce. Urząd Miasta dla bełchatowian takich bezpłatnych zestawów 
przygotował  tysiąc pięćset.

Nie nowotworom u dzieci

Zdrowa Niedziela

Koniczynka z własnym autem
Dzięki wsparciu fi nansowemu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz  środkom z miejskiego budżetu Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Koniczynka”  wzbogacił 
się o specjalistyczny samochód do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Samochód został za-
kupiony w ramach „Programu wyrównania róż-
nic między regionami II – obszar D” . Całkowity 
koszt pojazdu to niespełna 147 tys. zł., z czego 
blisko 67 tys. złotych pochodziło z budżetu mia-
sta Bełchtowa.

SPORT
Ćwicz na powietrzu!

SKRA zdobywcą Pucharu Polski
Prezydent Mariola Czechowska złożyła gra-
tulacje zawodnikom KPS SKRA Bełchatów 
- zdobywcom kolejnego, siódmego Pucha-
ru Polski. Przypomnijmy, w rozegranym we 
Wrocławiu fi nale Pucharu Polski, siatkarze 
PGE Skry Bełchatów pokonali po niezwykle 
emocjonującym, trwającym ponad trzy go-
dziny boju ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:2.

Z siatkówką od małego! Rekordowa „Piętnastka”
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Pierwszy raz w naszym mieście zorganizo-
wano wakacyjne wydarzenie, którego boha-
terami byli młodzi, zdolni bełchatowianie. 
Cykl „Letnich Koncertów ze stypendystami” 
okazały się wielkim sukcesem, a wszyscy ar-
tyści zgodnie stwierdzili, że takich imprez 
w Bełchatowie powinno być więcej. Kolejna 
edycja letnich koncertów już w wakacje!

Regionalne Organizacje Turystyczne z ca-
łego kraju, nominowały do konkursu czter-
dzieści sześć produktów turystycznych 
oraz dziewięciu kandydatów do Złotego 
Certyfi katu. W głosowaniu jawnym Kapitu-
ła konkursu wybrała dziesięć najlepszych 
produktów turystycznych, które wyróżniono 
Certyfi katem POT. Wśród nich znalazła się 
Ekspozycja PGE Giganty Mocy – pierwsza w 
Polsce wystawa o węglu brunatnym i energii 
elektrycznej, nominowana przez Regional-
ną Organizację Turystyczną Województwa 
Łódzkiego.

21 marca, był w tegorocznym kalendarzu 
nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale rów-
nież początkiem niecodziennej akcji pro-
mującej czytelnictwo. „CZYTAM KSIĄZKI, 
ALE JAZDA!”, wspólna akcja Prezydenta 
Miasta Bełchatowa i Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Organizatorzy akcji 
podkreślają, że nadrzędną sprawą w przed-
sięwzięciu „CZYTAM KSIĄZKI, ALE JAZDA!” 
jest popularyzowanie czytelnictwa. 

KULTURA I WYDARZENIA
Czytam książki, ale jazda!

Giganty – produktem turystycznym 2015

Ruszyła artystyczna „Inwazja Talentów”
„Inwazja Talentów” artystyczny projekt 
Miasta Bełchatów otrzymał wsparcie Mię-
dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkie-
go. Kwota 16 tysięcy euro zostanie spożyt-
kowana na rozmaite działania artystyczne, 
których wspólnym mianownikiem jest pro-
pagowanie wśród najmłodszych Czechów, 
Polaków, Węgrów i Słowaków rozmaitych 
form motywowania do artystycznego roz-

woju. Co warte podkreślenia bełchatowski projekt uplasował się na drugim 
miejscu pod względem wysokości przyznanego grantu wśród benefi cjentów 
z Polski! O  wyjątkowości „Inwazji Talentów” świadczy jeszcze jedna infor-
macja: łącznie akceptację Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 
uzyskało dwadzieścia pięć polskich propozycji. Program artystycznej pracy 
został szczegółowo rozpisany na najbliższe miesiące, wszystkie działania re-
alizowane są na przestrzeni roku – od 16 maja 2016 do 15 maja 2017 roku. 
Obejmie on trzy różne typy przedsięwzięć kulturalnych: warsztaty artystycz-
ne, plener artystyczny i wernisaż połączony z wystawą prac powstałych na 
warsztatach i plenerze.

Letnie koncerty

Piknik u Generała czyli żywa lekcja historii
Ubiegłoroczne Święto Wojska Pol-
skiego oraz 95. Rocznica „Cudu 
nad Wisłą” były wyjątkową okazją 
by poznać chociaż fragment na-
szej przeszłości, a piknik rekon-
strukcyjny był idealnym do tego 
miejscem. Muzeum Regionalne i 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
84 Pułku Strzelców Poleskich przy 
wsparciu starostwa, miasta i gmi-
ny przygotowały inscenizację hi-
storyczną „Obrona linii Widawki w 
1939 roku”. W trakcie pikniku za-
prezentowały się grupy historyczne 
i zagrał zespół „Gwardia”, odbyły 
się także zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej.

www.belchatow.pl
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bełchatowie 
miały szeroki wymiar. 1 marca od samego rana pracownicy magistratu przez 
kilka godzin odwiedzali bełchatowskie szkoły rozdając dzieciom i młodzieży 
ulotki z krótkimi notami biografi cznymi żołnierzy polskiego podziemia nie-
podległościowego i antykomunistycznego. Na placu Narutowicza grupa har-
cerzy wraz z pracownikami urzędu miasta ułożyła ze zniczy znak Polski Wal-
czącej. Ponadto, przez ulice miasta przeszedł marsz zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Bełchatów „Torfi orze” oraz Stowarzyszenie 
Bełchatowianie dla Narodu. O godzinie  18.00 odprawiona została uroczysta 
Msza Św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Kolejnym wydarzeniem promu-
jącym idee podziemia antykomunistycznego był „Turniej Piłkarski Ku Chwa-
le Żołnierzy Wyklętych” dla szkół gimnazjalnych, darmowa projekcja fi lmu 
„Historia Roja”.  Bełchatowska premiera tego fi lmu miała wyjątkową opra-
wę. Po seansie odbyło się spotkanie z reżyserem fi lmu Jerzym Zalewskim, 
który przedstawił proces tworzenia swojego dzieła. 

Luxtorpeda, Margaret, Bracia, Zbigniew 
Wodecki, Czadoman… Liczba gwiazd jekie 
odwiedziły Bełchatów podczas XXXVI Dni 
Bełchatowa sprostała muzycznym oczeki-
waniom bełchatowian. Emocji z pewnością 
nie brakowało, a sama impreza „żyła” jesz-
cze długo po zejściu ze sceny ostatniego 
artysty.

XXXVI Dni Bełchatowa Pierwsze urodziny MCK PGE Giganty Mocy
Dwa niezwykłe wydarzenia rozpoczęły ubiegłoroczny majowy weekend w 

Bełchatowie. Mowa oczywiście o trzeciej odsłonie Festiwalu Re:aktor Ania 
oraz pierwszych urodzinach nowego obiektu MCK PGE Giganty Mocy. Na beł-
chatowian – tych młodszych i nieco starszych czekało wiele niespodzianek.

Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W świątecznym nastroju…
Bełchatowianie mogli poczuć atmosferę Świąt Bożego Na-

rodzenia podczas  jarmarku, który odbył się w 
naszym mieście w dniach 12 i 13 grudnia. Plac 
Narutowicza wypełniły świąteczne stoiska, na 
których blisko pięćdziesięciu wystawców pre-
zentowało specjalnie dobrany asortyment. Świą-
teczny nastrój można było poczuć również pod-
czas Bełchatowskiej Wigilii. Na to niecodzienne 
spotkanie zorganizowane w naszym mieście po 
raz pierwszy, zaprosiła wszystkich mieszkańców 
Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechow-
ska oraz druhowie bełchatowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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