
Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww.
Nr 7/2017

Sierpień/Wrzesień

Z kartą rodziny
możesz więcej

Egzemplarz bezpłatny

IS
SN

: 
20

82
-7

40
7

Miejski Biuletyn Informacyjny

Cztery tysiące mieszkań-
ców korzysta z Bełchatow-
skiej Karty Rodziny. Ulgi  
i preferncje oferuje ponad 
60 firm i instytucji
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15. sierpnia bełchatowianie wspominali bohaterów wojny polsko - bolszewickiej. Razem ze Stefanem i Nelly Hellwigami uczcili 
poległych podczas Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą

dzieje się w mieście

Zagłosuj na Giganty Mocy
PGE Giganty Mocy 
walczą o miano 
„Nowego Cudu 
Polski”. W konkur-
sie bełchatowskie 
muzeum rywali-
zuje z ponad 30 
innymi atrakcja-
mi turystycznymi 
z kraju. Giganty 

Mocy są w czołówce rankingu. Głoso-
wanie potrwa do 31.08 (www.7cudow.
national-geographic.pl).

Bagnety na wystawie
Ponad dwieście 
bagnetów z XIX  
i XX wieku będzie 
można obejrzeć na 
wystawie „Ślada-
mi wojny. Technika  
w służbie boga woj-
ny”. Ekspozycja, 

która pokazuje, jak biała broń zmieniała 
się na przestrzeni lat, będzie dostępna  
w Muzeum Regionalnym od 25. sierpnia. 

polub nas 

www.facebook.com/belchatow

Kino na leżakach 
Kolejny a zarazem 
ostatni tego lata 
seans pod chmurką 
już 26. sierpnia. 
Tym razem będzie 
można obejrzeć 
film „Za jakie grze-
chy dobry Boże?”, 
czyli jedną z naj-

lepszych francuskich komedii ostatnich 
lat. Na widzów czekają wygodne leżaki  
i wielki ekran przed sceną plenerową Gi-
gantów Mocy. Początek seansu o godz. 20. 
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Szanowni Państwo

Cztery tysiące mieszkańców korzysta z Bełchatowskiej Karty Rodziny, w programie 
jest już ponad 60 firm i instytucji. Karta funkcjonuje od pięciu lat, ale wciąż warto 
przypominać tych, którzy zdecydowali się pomagać innym dając zniżki czy oferując 
ulgi. To też świetna okazja, aby podziękować przedsiębiorcom za współpracę. Cieszy 
mnie bardzo, gdy słyszę, że bełchatowianie korzystają z karty i widzą, jakie korzyści 
przynosi. Dzięki niej mogą iść razem do kina czy na basen. Takie z pozoru drobne ulgi 
w codziennym budżecie licznej rodziny mają duże znaczenie.

Jeśli chodzi o współpracę z mieszkańcami, tegoroczny budżet obywatelski pokazał, że 
nie jest fikcją, a bełchatowianom sprawy miasta nie są obojętne. Wpłynęło do nas ponad 70 wniosków. Analizujemy 
je teraz, by na początku września przedstawić projekty, które są możliwe do realizacji. To Państwo zdecydujecie, 
które zostaną wybrane i trafią do przyszłorocznego budżetu. Prace nad tym dokumentem już się rozpoczynają. 
Zapraszam miejskich radnych i mieszkańców do składania wniosków.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Tradycyjnie w pierwszy weekend września bełchatowianie oddadzą hołd żołnierzom zgrupowania 
gen. Ludwika Czyżewskiego oraz wszystkim walczącym w II wojnie światowej

Pamiętamy o walczących za wolną Ojczyznę
Dokładnie 78 lat temu, 1. września roz-
poczęła się II wojna światowa, najwięk-
sze działania zbrojne w historii. Bełcha-
towianie pamiętają o tych wydarzeniach. 
Rokrocznie spotykają się w Grocholicach 
i na Borowej Górze, aby oddać hołd tym, 
którzy poświęcili swoje życie dla wolnej 
Polski. Uroczyści, na które zapraszają 
prezydent Bełchatowa Mariola Czechow-
ska, wójt gminy Wola Krzysztoporska Ro-
man Drozdek oraz proboszcz parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Grocholicach ks. 
Ireneusz Sikora, odbędą się 2. i 3. wrze-
śnia. 

Pierwszego dnia obchody odbędą się 
w Grocholicach. Rozpoczną się przemar-
szem spod kościoła na cmentarz przy 
ul. Tylnej. Wymarsz planowany jest na 
godz. 16:55. Punktualnie o 17 rozpocznie 
się polowa msza św., której towarzyszyć 
będzie montaż słowno-muzyczny. Póź-
niej – o godz. 18:30 odbędzie się część 
patriotyczna. Mieszkańcy, pod pomni-
kiem poległych w obronie Ojczyzny, złożą 
kwiaty. Uczczą także ich pamięć minutą 

ciszy. Wzorem lat ubiegłych zostaną rów-
nież wręczone zasłużonym statuetki „Ro-
gatywka ppor. Zawilskiego”. 

Druga część uroczystości zaplanowa-
na jest na niedzielę, 3. września. Miej-
scem spotkania tradycyjnie będzie Boro-
wa Góra, gdzie odbędzie się polowa msza 
św. Jej początek przewidziany jest na 

godz. 10:00. 
Do udziału w uroczystościach, zarów-

no tych w Grocholicach jak i u stóp Boro-
wej Góry,  organizatorzy zachęcają także 
poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń 
oraz zakładów pracy.

AD-A

Pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny bełchatowianie złożą kwiaty
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Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuciła argumentację miejskich radnych - nie  było merytorycz-
nych podstaw do negatywnej oceny pracy prezydent

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nieważna
Regionalna Izba Obrachunkowa stwier-
dziła nieważność uchwały w sprawie 
nieudzielenia absolutorium Marioli Cze-
chowskiej, prezydent Bełchatowa. Uzna-
ła, że radni miejscy nie mieli meryto-
rycznych podstaw do negatywnej oceny 
wykonania budżetu i podejmując taką 
uchwałę istotnie naruszyli prawo. Proce-
dura udzielania absolutorium jest ściśle 
powiązania z wykonaniem budżetu za 
wcześniejszy rok, nie odnosi się do cało-
kształtu działalności prezydenta. 

Prezydent Mariola Czechowska, tuż 
po czerwcowej sesji absolutoryjnej pod-
kreślała, że głosowanie miało charakter 
czysto polityczny. 

– Radni przyjęli uchwałę o wykonaniu 
ubiegłorocznego budżetu i to było dla 
mnie najważniejsze. Samo głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium nie było 
merytoryczne, a potwierdzeniem tego 
jest decyzja Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, organu niezależnego i obiektyw-
nego w swojej ocenie.

Na sesji absolutoryjnej, która odby-
ła się 29 czerwca, radni przyjęli jednym 
głosem sprawozdanie finansowe mia-
sta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2016 rok. Prze-
głosowali jednocześnie (12 głosów za,  
11 przeciw) uchwałę o nieudzieleniu ab-
solutorium prezydent Bełchatowa Marioli 
Czechowskiej. Głosowanie poprzedziła 
burzliwa dyskusja, jednak wyjaśnienia 
prezydent i wiceprezydenta nie zostały 
wzięte pod uwagę. 

We wniosku złożonym przez komisję 
rewizyjną, który na sesji przedstawiła jej 
przewodnicząca Ewa Skorupa, radni m.in. 
podnosili kwestię niedoszacowania do-
chodów, w wyniku czego budżet miasta 
zamknął się dodatnim wynikiem finan-
sowym w wysokości 6 mln 396 tys. 691 
zł. Wskazywali także na niezrealizowa-
nie zgodnie z planem szeregu inwestycji.  

W tych obu punktach RIO nie dopatrzyła 
się przesłanek do negatywnej oceny. 

Niewkorzystane środki finansowe, 
czyli ponad 6 mln zł, zasiliły tegorocz-

ny  budżet, podobna sytuacja była także  
w poprzednich latach. 

Kwestie przesunięcia terminów inwe-
stycji wyjaśniał na sesji wiceprezydent 
Ireneusz Owczarek, mówiąc, że były 
one podyktowane okolicznościami ze-
wnętrzymi i racjonalnym wydawaniem 
publicznych pieniedzy. Zdaniem RIO  
w pozostałych punktach, dotyczących 

m.in. stypendiów sportowych czy pozy-
skiwania środków zewnętrznych, komisja 
rewizyjna uwzględniła przesłanki mery-
toryczne wykraczające poza okoliczności 
związane z wykonywaniem budżetu. 

Zgłaszając wniosek o nieudzielenie 
absolutorium, komisja rewizyjna dyspo-
nowała negatywną opinią RIO. 

- Izba już na tym etapie wskazywała, 
że nie ma podstaw do nieudzielenia ab-
solutorium. Komisja rewizyjna miała obo-
wiązek odniesienia się do tej opinii, ale 
tego nie zrobiła, lekceważąc tym samym 
stanowisko składu orzekającego – mówi 
Alina Cybulska-Karbownik, radca prawny 
magistratu

Werdykt RIO oznacza, że miasto nie 
ma uchwały o udzieleniu absolutorium. 
W historii bełchatowskiego samorzą-
du podobna sytuacja już miała miejsce 

– 10 lat temu radni nie podjęli uchwały  
o udzieleniu absolutorium prezydentowi 
Markowi Chrzanowskiemu.

AL

Radni przyjęli uchwałę  
o wykonaniu budżetu i to 
było dla mnie najważniej-
sze. Głosowanie nad abso-
lutorium było polityczne."

Miejscy radni przegłosowali uchwałę o nieudzieleniu absolutorium jednym głosem

"
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Rondo zamiast skrzyżowania ul. Staszica i 1 Maja z pewnością ucieszy kierowców. Takie rozwiązanie 
w pobliżu dwóch marketów poprawi komunikację w tym rejonie

Rondo na skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja, asfalt na Słonecznej
Ruch w okolicach skrzyżowania ulic 

Staszica i 1 Maja – ze względu na dwa 
supermarkety - jest duży, a kierowcy 
próbujący skręcić w lewo, w ul. Staszica  
z ul. 1 Maja, często muszą uzbroić się  
w cierpliwość. Korki rozładować ma bu-
dowa ronda i droga dojazdowa do marke-
tu budowlanego Majster.

- To jedno z bardziej zatłoczonych  
i niebezpiecznych skrzyżowań – mówi Ma-
riola Czechowska, prezydent Bełchatowa. 

- Myślę, że rondo jest bardzo potrzebne 
i rozładuje ruch w tej części miasta. To 
jedna z najważniejszych inwestycji dro-
gowych i chcemy, aby zakończyła się 
jeszcze w tym roku.

W tej chwili trwa procedura przetar-
gowa. Miasto planuje podpisanie umowy z 
wykonawcą we wrześniu. Inwestycja ma 
kosztować około 4 mln zł, ale finansowo 
włączą się w nią także powiat bełchatow-
ski i market budowlany Majster. - Przebu-
dowę skrzyżowania planujemy zakończyć 
w grudniu – mówi Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa. - Doszliśmy 
do porozumienia z bełchatowskim staro-
stwem o współfinansowaniu inwestycji, 
bo dotyczy ona drogi powiatowej. Swój 
udział w przebudowie mieć też będzie 

market budowlany. 
W związku z przebudową skrzyżowa-

nia pojawią się utrudnienia komunikacyj-
ne. Jest opracowany projekt organizacji 
ruchu na czas remontu. Jak wyjaśnia 
wiceprezydent, zostało przygotowane al-
ternatywne rozwiązanie, które zapewni 
komunikację w tym rejonie podczas ro-
bót. - Liczymy na to, że kierowcy podej-
dą ze zrozumieniem do tych utrudnień, 
po zakończeniu tej inwestycji komunika-
cja bardzo się poprawi – mówi Ireneusz 

Owczarek.
To nie jedyna inwestycja drogowa po-

prawiająca ruch w mieście. Na skrzyżo-
waniu ulic Sienkiewicza i Słonecznej dro-
gowcy wykonali już nową nawierzchnię 
asfaltową. Trwają prace przy sygnalizacji 
świetlnej, a do końca roku na odcinku od 
ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej po-
wstaną chodniki i droga rowerowa. Cała 
inwestycja będzie kosztować nieco po-
nad 1 mln 300 tys. zł.

AP  

Jakie inwestycje znajdą się w przyszłorocznym budżecie? Prace nad jego projektem właśnie się  
zaczynają. Magistrat zaprasza mieszkańców do składania wniosków

Podpowiedz, co zrobić w mieście w 2018 roku
Wnioski z propozycjami inwestycji na 
przyszły rok mogą składać m.in. radni 
miejscy i sami mieszkańcy. Magistrat 
czeka na nie do 29 września. Pod uwagę 
będą brane propozycje inwestycji o cha-
rakterze publicznym, związane z realiza-
cją zadań gminy. 

Na etapie planowania budżetu wnio-
ski składają także jednostki budżeto-
we miasta, instytucje kultury, osoby 
prawne. Natomiast stowarzyszenia  
i organizacje mogą przedstawiać oferty 
dotyczące realizacji zadań publicznych 
(dokładne terminy na www.belchatow.pl.  
 

Rekordowy budżet 2017
Tegoroczny budżet miasta został 
uchwalony jednogłośnie. Był re-
kordowy, bo po raz pierwszy tak po 
stronie dochodów, jak i wydatków, 
przekroczył 200 mln zł. To efekt 
m.in. programu 500+. Na inwesty-
cje w tym roku zapisano 24,2 mln 
zł, czyli o ok. 6 mln więcej niż rok 
wcześniej.

    Po 29 września wszystkie złożone pro-
pozycje zostaną przeanalizowane i oce-
nione pod kątem finansowym możliwości 
ich realizacji. Priorytetowo traktowane 
będą zadania zawarte w Strategii Rozwo-
ju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 
oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Magistrat przy planowaniu budżetu 
współpracuje z mieszkańcami. Bełchato-
wianie co roku przedstawiają ponad sto 
wniosków. Dotyczą one najczęściej re-
montów dróg i chodników, nowych miejsc 
parkingowych, czy placów zabaw.

AL

Przebudowa skrzyżowania będzie kosztować nieco ponad 1 mln 300 tys. zł.  
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Ponad 15 mln złotych – na taką kwotę opiewają wszystkie projek-
ty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Które wygrają? Okaże 
się we wrześniu
 

Park trampolin, czy wodny plac 
zabaw? Bełchatów decyduje

Do piątej edycji Budżetu Obywatelskie-
go Bełchatowa zgłoszono rekordową ilość 
projektów - dokładnie 71. 55 z nich to 
projekty twarde, czyli inwestycyjne,  
a 16 to projekty miękkie, czyli przedsię-
wzięcia o charakterze kulturalnym, spor-
towym, profilaktycznym i społecznym.   
W tegorocznej edycji do rozdysponowa-
nia jest 1,5 mln złotych. 

Prezydent Bełchatowa, Mariola Cze-
chowska, nie kryje zadowolenia z dużego 
zainteresowania mieszkańców sprawami 
miasta.    Bełchatowianie mają mądre po-
mysły, a dzięki nim w naszym mieście jest 
coraz więcej mądrych rozwiązań – dodaje 
pani prezydent. 

Większość tegorocznych projektów to 
propozycje ściśle inwestycyjne, a wśród 
nich  obiekty sportowe, parkingi, za-
toczki postojowe czy toaleta publiczna. 
Nowością jest propozycja budowy wod-
nego placu zabaw. Zgodnie z projektem 

“Bąbelkowy plac”miałby być miejscem 
wypoczynku I rozrywki nie tylko dla naj-
młodszych, ale I starszych mieszkańców 
Bełchatowa. W niecce stanęłyby koloro-
we urządzenia z dyszami i fontannami. 
Innym pomysłem wartym uwagi jest pro-
jekt “Naładuj telefon na przystanku lub 
w urzędzie”, zgodnie z którym np. cze-

kając na autobus komunikacji miejskiej 
można lub w magistracie za pomocą por-
tu USB naładować telefon lub inne urzą-
dzenie mobilne. 

16 ze złożonych wniosków to projekty 
miękkie. Są to głównie wydarzenia o cha-
rakterze koncertowym. Ciekawie zapo-
wiada się MISZMASZ, czyli cykl pięciu let-
nich koncertów, które miałyby być zorga-
nizowane od maja do września przyszłego 
roku. Koncerty byłyby poświęcone pięciu 
gatunkom muzycznym takim jak: blues, 
hip-hop, rock, disco polo i muzyka kle-
zmerska. Wśród propozycji miękkich po-
jawiły się także działania sportowe (np. 
dla dzieci na placach zabaw) oraz cykl 
wykładów dla młodzieży – Agresji mówi-
my NIE. Autor tego ostatniego projektu 
zwraca uwagę na skalę agresywnych za-
chowań wśród młodych ludzi i na potrze-
bę zwiększenia świadomości na temat 
zagrożeń, jakie agresja powoduje. 

Wszystkie zgłoszone projekty są teraz 
oceniane. Lista projektów, na które bę-
dzie można głosować, zostanie opubliko-
wana 4 września br. Głosowanie ruszy ty-
dzień później, a zakończy się 19 września. 
Wyniki poznamy 25 września.

AP

Trzy stacje obsługi 
do dyspozycji 
rowerzystów
Bezpłatne, samoobsługowe stacje są już 
do dyspozycji bełchatowskich rowerzy-
stów. Są one wyposażone w niezbędne do 
podstawowych napraw narzędzia. Każdy 
użytkownik roweru będzie mógł wyko-
nać serwis swojego pojazdu przy pomocy 
m.in. kluczy nastawnych i płaskich, śru-
bokrętów i pompki z różnymi końcówka-
mi. 

Narzędzia są przymocowane do sta-
cji na stałe.  Aby naprawa była łatwiej-
sza, użytkownicy mogą zawiesić rower na 
specjalnych uchwytach. Dodatkowo przy 
każdej stacji zamontowany jest stojak 
rowerowy.

Stacje naprawy rowerów są trzy. Jed-
na na Al. Wyszyńskiego, na wysokości 
sklepu Biedronka, a kolejne na skrzy-
żowaniu ulic Czaplinieckiej i Włóknia-
rzy oraz przy skateparku na os. Binków.  
Ta ostatnia jest dodatkowo wyposażona  
w uchwyt na deskorolki. 

Pomalowane na pomarańczowo, czyli  
w barwy Bełchatowa, i opatrzone w logo 
miasta stacje już z daleka zapraszają do 
skorzystania z nich.  Miasto zapłaciło za 
nie nieco ponad 13 tys. złotych. Dodat-
kowo bełchatowski magistrat uzupełnił 
projekt stojakami rowerowymi.

Stacje obsługi rowerów to jeden  
z projektów zgłoszonych do zeszłorocz-
nego budżetu obywatelskiego. 

    AP

Budżet Obywatelski zmienia Bełchatów w kolorowe i przyjazne miasto

Jedna z trzech stacji obsługi rowerów
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Meble Ociepek

Partnerem programu Bełchatowska Karta 
Rodziny jest od 2017 roku.
Dla posiadaczy karty oferuje 3% zniżkę 
przy każdorazowym zakupie mebli.

Kontakt:
ul. Lipowa 99
tel. 44 633 22 10
Strona: www.meble-ociepek.pl

PHU Łukasz Katra hippo-sklep.pl

Partnerem programu Bełchatowska Karta 
Rodziny jest od 2017 roku.
Dla posiadaczy karty oferuje 10% rabatu 
na zakupy w sklepie internetowym z po-
ścielą dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kontakt:
ul. Pawia 7/29 Kielce
tel. 508 960 068
Strona: hippo-sklep.pl

Pizzeria Marcello

Partnerem programu Bełchatowska Karta 
Rodziny jest od 2016 roku.
Oferuje 15% zniżki dla wszystkich posia-
daczy karty na wybrane produkty z menu.
Rabat dotyczy konsumpcji w lokalu.

Kontakt:
ul. Św. Barbary 2
tel. 607 270 876

Już ponad 4 tysiące bełchatowian korzysta z Bełchatowskiej Karty Rodziny. Tylko w tym roku do 
urzędu miasta wpłynęło 230 wniosków. Ulgi oferuje 60 firm i instytucji

Z Bełchatowską Kartą Rodziny stać Cię na więcej
Duża rodzina to duże wydatki. Ale nie  
w Bełchatowie. Z Bełchatowską Kartą 
Rodziny można taniej kupić bilet do kina, 
pójść na basen, wyleczyć zęby, czy zjeść 
pizzę. Program działa od pięciu lat. Tylko 
w tym roku wydano kolejnych 320 kart.  
Z ulg i zniżek korzystać mogą rodziny wie-
lodzietne, z dzieckiem niepełnospraw-
nym, seniorzy oraz honorowi dawcy krwi.

- Sam mam dużą rodzinę i wiem, ile kosz-
tuje jej utrzymanie. Zdecydowałem się 
pomóc bełchatowianom i posiadaczom 
karty udzielam zniżki na naprawę sprzę-
tu – tłumaczy Marcin Bednarek z AGDcom-
plex. 
Już od września do programu dołączy 
miejski żłobek. Posiadacze Bełchatow-
skiej Karty Rodziny otrzymają 25-pro-
centowy rabat na czesne w tej miejskiej 
placówce.
Dzięki Bełchatowskiej Karcie Rodziny 
można sporo zaoszczędzić przy wejściach 
na miejskie obiekty sportowe: lodowisko, 
korty tenisowe,halę letnią, czy basen.  
Przy normalnej cenie godzinne wej-
ście na pływalnię dla pięcioosobo-
wej rodziny to koszt ponad 25 złotych.  
Z kartą to zaledwie 5 złotych. Jak 
przyznają bełchatowianie, to nie tyl-
ko świetny pomysł na wspólne spędza-
nie czasu, ale i realne oszczędności  

w domowym budżecie.
- Zazwyczaj przychodzę na basen z trójką 
moich dzieci na dwie godziny i kosztuje 
nas to zaledwie 8 złotych. Za niewielkie 
pieniądze i blisko domu możemy fajnie 
spędzić czas – mówi posiadający kartę 
Borys Karolewski.
Z Bełchatowskiej Karty Rodziny korzy-
sta już ponad 4 tysiące bełchatowian. 

Jak przystąpić do programu? Wystarczy 
złożyć wniosek w Urzędzie Miasta przy  
ul. Kościuszki 1 w budynku B w Zespole 
ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia. Wię-
cej informacji o Bełchatowskiej Karcie 
Rodziny oraz lista współpracujących firm 
na www.belchatow.pl, w zakładce dla 
mieszkańca/rodzina.

AP
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Pomnik Adama Mickiewicza zostanie przeniesiony z placu Wolności na ulicę Edwardów. Stanie przy 
III Liceum Ogólnokształcącym, któremu wieszcz patronuje

Mickiewicz przeprowadzi się w pobliże III LO
Przeniesienie pomnika związane jest 
z rewitalizacją placu Wolności. Miasto 
przygotowuje się do niej od dłuższego 
czasu. Inwestycja zmieni wygląd i zna-
czenie tej części miasta. Zakłada ona 
także budowę posągu marszałka Józefa 
Piłsudskiego, pierwszego honorowego 
obywatela Bełchatowa. Piłsudski niejako 
symbolicznie wraca do miejsca, któremu 
patronował przed wojną. Plac Wolności 
od 1935 roku do 1949 roku nosił jego imię. 

- Stanęliśmy przed koniecznością 
znalezienia godnego miejsca dla Adama 
Mickiewicza – mówi Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa. – Wybraliśmy 
skwer przy III LO, które nosi imię poety. 
Pomnik doda szkole prestiżu. Starannie 
przygotowujemy się do tej ,,operacji”, 
chcemy, aby było to ważne wydarzenie. 

Miejsce przy III LO zostanie odpo-
wiednio zaaranżowane, wokół pomnika 
posadzone będą krzewy, wymieniona 
zostanie kostka brukowa. Na ścianie bu-
dynku szkoły, tuż nad pomnikiem, pojawi 
się Mickiewiczowski cytat: ,,Nauką i pie-
niędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość 
musisz sam z siebie własną dobyć pracą.”
Przeniesienie pomnika wpisuje się  

w obchody 20-lecia istnienia III LO. Szko-
ła świętować będzie 21. październi-
ka, przygotowuje z tej okazji wystawy:  
o historii liceum oraz ,,Mickiewicz w ob-
razach”. Miasto myśli też o hip-hopowym 
koncercie opartym na rymach wieszcza.

Największy polski poeta spogląda 
z kolumny na placu Wolności od końca 
lat 80. Tablica mu poświęcona pojawiła 
się już w setną rocznicę śmierci, czyli 

w 1955 roku, na postumencie dawnego 
pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej.
Pod koniec lat 80. przedwojenny pomnik 
peowiaków rozebrano, a w jego miejscu 
stanęła kolumna z wieszczem. Po rewita-
lizacji na placu Wolności pojawi się posąg 
Józefa Piłsudskiego. Roboty na placu Wol-
ności mają rozpocząć się jesienią. 

AL

Tak wyglądać będzie pomnik Mickiewicza w nowym miejscu

Gmach sądu zmieni się w mieszkania socjalne dla bełchatowian
Miasto przejmie budynek bełchatowskie-
go sądu. W zamian magistrat przekaże 
Skarbowi Państwa działkę przy ul. Pa-
bianickiej. To właśnie tam ma powstać 
nowa siedziba wymiaru sprawiedliwości. 
Prezydent Mariola Czechowska podpisała 
porozumienie w tej sprawie. 

– W budynku przy ul. Okrzei, kiedyś 
mieścił się hotel robotniczy. Przystosowa-
nie go do potrzeb mieszkaniowych nie bę-
dzie trudne. Dlatego pozyskanie gmachu 
sądu było dla nas priorytetem. Efektem 
rozmów, jakie prowadziliśmy, jest podpi-
sane porozumienie z prezesem sądu i beł-
chatowskim starostą, który reprezentuje 
Skarb Państwa – mówi Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa. 

Wynika z niego, że miasto deklaru-
je się przekazać nieodpłatnie na rzecz 
Skarbu Państwa grunty przy ul. Pabia-
nickiej z przeznaczeniem na budowę 

nowej siedziby sądu. Mowa o działkach 
pomiędzy dawnym Fazbudem, a budyn-
kiem starostwa, gdzie dawniej mieściła 
się szkoła rolnicza. W zamian, zarządza-
jące mieniem Skarbu Państwa starostwo 
deklaruje przekazać miastu budynek przy 
ul. Okrzei. Wojewoda łódzki wyraził już 
zgodę na darowizny. 

W planach jest, aby nowy gmach beł-
chatowskiego wymiaru sprawiedliwości 

powstał w ciągu kilku najbliższych lat. 
Kiedy sąd przeprowadzi się do nowej sie-
dziby, miasto będzie mogło ruszyć z ada-
ptacją budynku na Okrzei. 

– Gdy go zagospodarujemy, lista ocze-
kujących na mieszkanie socjalne bardzo 
się skróci. Dlatego zabiegamy o to, aby 
budowa nowego gmachu Sądu Rejonowe-
go ruszyła jak najszybciej - mówi Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Jeszcze w tym roku będą natomiast 
gotowe mieszkania przy ul. Sienkiewicza. 
W budynku dawnej gazowni powstanie 
dziesięć lokali. Przebudowa zakończy się 
w grudniu. Na tym nie koniec. Przy sta-
rej gazowni powstanie kolejny budynek z 
mieszkaniami komunalnymi. W tym roku 
wykonana zostanie dokumentacja pro-
jektowa, natomiast budowa planowana 
jest na 2018 rok.
    AD-A

Miasto zaadaptuje budynek sądu 

8

WYDARZENIA



Trzy firmy są zainteresowane kupnem 
gruntów w strefie inwestycyjnej przy ul. 
Czaplinieckiej. Deklarują utworzenie od 
kilku do ponad dwudziestu miejsc pracy. 
W tym roku o tereny inwestycyjne było 
19 zapytań. Zapewne będzie ich więcej, 
bo rusza właśnie promocja stref. W przy-
ciągnieciu inwestorów pomóc ma m.in. 
profesjonalny film i nowa strona interne-
towa.

– Szukamy firm, zarówno polskich jak 
i zagranicznych, które myślą o nowych 
inwestycjach i poszukują do ich realiza-
cji odpowiedniego terenu  – mówi Mar-
cin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju 
Miasta w bełchatowskim magistracie.  

– Inwestorzy składający wnioski o zakup 
gruntów pytani są jednocześnie o plano-
wane zatrudnienie w mających powstać 
zakładach, ponieważ zależy nam przede 
wszystkim na nowych miejscach pracy 
dla naszych mieszkańców.

W tym roku było 19 zapytań inwesty-
cyjnych, w tym dwa z Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, dotyczące inwesto-
rów zagranicznych. Do miasta wpłynęły 
trzy wnioski w sprawie kupna gruntów. 
Terenami przy ul. Czaplinieckiej zainte-
resowani są bełchatowscy przedsiębior-
cy. Zajmująca się obróbką mechaniczną 
elementów metalowych firma deklaruje 
zatrudnienie 15-20 osób. Kolejna z bran-
ży automatyki przemysłowej planuje 
utworzyć od 5 do 8 miejsc pracy. Trzeci 
wniosek złożył przedsiębiorca z branży 

budowlanej, ale na razie nie określił po-
ziomu zatrudnienia. Teraz przeprowadzo-
ne zostaną postępowania przetargowe. 
Ewentualne powstanie zakładów to kwe-
stia kolejnych lat.

W promowaniu gruntów inwestycyj-
nych pomóc ma profesjonalny film pro-
mocyjny, który powstał w wersji polskiej 
i angielskiej. Miasto przygotowuje także 

nową stronę internetową www.invest.
belchatow.pl, która będzie gotowa jesie-
nią. Odświeżona zostanie również miej-
ska aplikacja Bełchatów Invest Planner, 
pozwalająca na szybkie zapoznanie się 
z ofertą inwestycyjną. Ponadto przed-
siębiorcom zainteresowanym współpracą 
pomaga opiekun inwestora.

        AL

Tereny w strefach w całości należą do miasta

Trzy firmy są zainteresowane kupnem gruntów w strefie inwestycyjnej przy ul. Czaplinieckiej. Dekla-
rują utworzenie od kilku do ponad dwudziestu miejsc pracy

Przedsiębiorcy pytają o tereny inwestycyjne

Ponad milion złotych na dofinansowanie wymiany pieców
1 mln 116 tys. 458 zł dostało miasto z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na dofinansowa-
nie wymiany starych pieców grzewczych 
i podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. 

Fundusze na wymianę pieców grzew-
czych i przyłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej stanowią około 34 procent 
całości inwestycji. Do urzędu wpłynęło 
171 wniosków o dofinansowanie na łączną 
kwotę 3 mln 258 tys. 969 zł, co oznacza, 
że środki własne wnioskodawców będą 

stanowiły 2 mln 142 tys. 511 zł. Na po-
czątku września miasto zacznie podpi-
sywanie umów z osobami, które zostały 
zakwalifikowane do programu.

- Trzeba przyznać, że pozyskanie tak 
dużej kwoty jest dużym sukcesem. Zale-
ży nam na ciągłym zmniejszaniu emisji 
szkodliwych substancji, ma to nie tylko 
znaczenie ekologiczne, ale i społeczne 

- podkreśla Marcin Nowak, dyrektor Wy-
działu Rozwoju Miasta bełchatowskiego-
magistratu. 

APMiejskie ciepło jest ekologiczne i tanie
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Bełchatowianie przenieśli się w realia II wojny światowej. Były wybuchy, armaty i czołg a na polu walki żołnierze polscy i niemieccy 

Podróż w czasie, czyli żywa lekcja historii o naszym regionie
Żywa lekcja historii, którą zapamięta 
się na długo – tak można podsumować 
bełchatowską inscenizację historycz-
ną. Wydarzenie po raz kolejny wspólnie 
przygotowali Muzeum Regionalne i Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej im. 84 Pułku 
Strzelców Poleskich. Prezydent Mariola 
Czechowska objęła je honorowym patro-
natem. Tym razem inscenizacja była po-
święcona wydarzeniom, jakie od 3 wrze-
śnia 1939 roku toczyły się w rejonie Jeżo-
wa – dzisiejszej gminy Wola Krzysztopor-
ska. Park Olszewskich, gdzie 12 sierpnia 
rozgrywała się inscenizacja, zamienił się  
w miejsce wojennych potyczek. Insceni-
zacja zaczęła się od akcji saperów, którzy 
wysadzili most na rzece. Później pojawili 
się uciekający z okolic Wielunia cywile. 
W ich rolę wcielili się sami bełchatowia-
nie. – Była to ponad dwudziestoosobowa 
grupa, która odpowiedziała na nasze 
zaproszenie. Każdy miał na sobie strój  
z okresu II wojny światowej. Nie zabrakło  
rekwizytów – walizek, wózków. Cieszy 
nas, że mieszkańcy zaangażowali się w 
nasze przedsięwzięcie. Dodało to insce-
nizacji uroku - mówi Rafał Jędrzejczak  
z bełchatowskiego muzeum. 

Aby jak najlepiej odtworzyć wszyst-
kie wydarzenia, organizatorzy do udziału  
w inscenizacji zaprosili ponad 40 rekon-
struktorów, m.in. z Łodzi, Wielunia, Biel-
ska-Białej. Wcielili się oni w rolę polskich 
i niemieckich żołnierzy. Bełchatowianie 
mieli więc okazję zobaczyć mundury, ja-
kie Polacy i Niemcy nosili w tym okresie 
oraz sprzęt, którym się wówczas posługi-
wano. – Dobór rekonstruktorów  był trud-
ny. Poszukiwaliśmy bowiem grup, które 
posiadają odpowiednie rekwizyty, czyli 
wspomniane wcześniej mundury czy heł-
my – dodaje Rafał Jędrzejczak. Podczas 
inscenizacji można było również zoba-
czyć motocykle, czołg, działa przeciw-
pancerne i armatę. Były też efekty piro-
techniczne i to na większą skalę niż przy 
wcześniejszych rekonstrukcjach. Nie za-
brakło komentarza historyka. Oprócz in-
scenizacji na bełchatowian czekały inne 
atrakcje. Każdy chętny mógł obejrzeć 
przywiezione przez grupy pojazdy czy 
przyjrzeć się broni i mundurom. Była też 
giełda sprzętu wojskowego i strzelnica.

AD-A
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Bełchatowianie przenieśli się w realia II wojny światowej. Były wybuchy, armaty i czołg a na polu walki żołnierze polscy i niemieccy 

Podróż w czasie, czyli żywa lekcja historii o naszym regionie
Od siłowni  
po pumptrack

W Bełchatowie systematycznie powstają 
kolejne siłownie zewnętrzne. O każdej 
porze, niezależnie od pogody bełcha-
towianie mogą dbać o dobrą kondycję  
i zdrowie.

Siłownie plenerowe są praktycznie 
na każdym bełchatowskim osiedlu. W su-
mie jest ich już dziewięć. Jeszcze w tym 
roku powstanie dziesiąta. Tym razem  
z tyłu oddziału Miejskiego Centrum Kul-
tury w Grocholicach. Koszt jednej siłowni 
to około 90 tys. złotych. Jak podkreślają 
mieszkańcy, warto w nie inwestować. 

- Są nie tylko miejscem do ćwiczeń. 
Często przychodzą na nie całe rodziny. 
Rodzice mogą zaszczepiać w dzieciach 
już od najmłodszych lat miłość do sportu 

– podkreśla pani Agnieszka, mieszkanka 
Bełchatowa.

W ramach projektu „Zielony Binków” 
bełchatowianie korzystają z cieszącego 
się dużym powodzeniem skateparku. Te-
raz miasto przygotowuje materiały prze-
targowe na budowę II etapu kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego, czyli pumptrac-
ku. Ten nowoczesny tor rowerowy bę-
dzie podzielony na dwie części: większą 
przeznaczoną dla wprawionych „zawod-
ników” oraz mniejszą - dla najmłodszych, 
początkujących sportowców. Miasto chce 
oddać tor do użytkowania do końca maja 
2018 roku. 

AP

Jedna z siłowni na Dolnośląskim
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Trzy- i czterolatki, których rodzice wyrazili taką chęć, znalazły miejsce w publicznych przedszkolach. 
Wszystko dzięki nowym oddziałom, jakie miasto uruchomi od września

Dodatkowe oddziały w miejskich przedszkolach
Łącznie z nowych oddziałów będzie ko-
rzystać blisko 130 dzieci. Nowe grupy 
będą zorganizowane w trzech miejscach –  
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 – zosta-
ną one uruchomione w Szkole Podstawowej 
nr 13, w Przedszkolu Samorządowym nr 6 –  
z lokalizacją w Szkole Podstawowej nr 
12 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 
9 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 9. 

– Dzięki nowym oddziałom do miej-
skich placówek mogliśmy przyjąć wszyst-
kie trzy- i czterolatki. W całości zaspoka-
jamy więc potrzeby w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat 
– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent 
Bełchatowa. 

Prace związane z przygotowaniem 
placówek na przyjęcie maluchów są na 
finiszu. Wszystko będzie kosztować mia-
sto prawie 500 tys. zł. Największe robo-
ty za ponad 153 tys. zł są w trzynastce. 
Mowa o przebudowie części przedszkol-
nej tak, aby powstały trzy sale, łazienki 
i pomieszczenia gospodarczo-socjalne. 
Trzeba ją także dostosować do wymagań 
przeciwpożarowych. Placówka musi też 
kupić wyposażenie – począwszy od mebli, 
przez pomoce dydaktyczne, po zabawki. 
W tym przypadku PS nr 2 ma do dyspo-
zycji 110 tys. zł. Kolejne 174 tys. zł po-
chłoną prace w dziewiątce, gdzie remon-

towane są trzy sale i przyległe do nich 
sanitariaty. Do tego zakup wyposażenia. 
W dwunastce pomieszczenia są już goto-
we. Brakuje stolików, krzeseł, leżaków, 
pomocy naukowych i zabawek. Ich zakup 
ma kosztować 55 tys. zł. 

- Nowe oddziały będą spełniać wszyst-

Remonty pomieszczeń pod nowe oddziały idą pełną parą

kie wymagania stawiane klasom przed-
szkolnym. W ubiegłym roku szkolnym 
takie grupy działały już w SP nr 12 i 13 
– miały one pełne obłożenie, a rodzice 
byli zadowoleni – podsumowuje wicepre-
zydent Łukasz Politański. 

AD-A

Rodzice nie zapłacą za podręczniki szkolne
Po raz pierwszy od września wszyscy 
uczniowie ze szkół podstawowych i gim-
nazjów będą się uczyć z darmowych pod-
ręczników.

Klasy szóste podstawówek oraz trze-
cie gimnazjów są ostatnimi, jakie do tej 
pory nie korzystały z bezpłatnych pod-
ręczników w ramach rządowego progra-
mu. Od września i one dołączą do progra-
mu. Nowe książki, ze względu na zmie-
nioną podstawę programową, otrzymają 
również klasy pierwsze i czwarte szkół 
podstawowych. Podobnie będzie w przy-
padku uczniów, którzy po raz pierwszy 
pójdą do klasy siódmej.

Książki, materiały edukacyjne i ćwi-

czenia dla bełchatowskich uczniów będą 
kosztować ponad 700 tys. zł. Za wszystko 
zapłaci Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. – Poszczególne szkoły zgłaszały do 
nas swoje potrzeby w tym zakresie. To 

znaczy, ile i jakie książki, materiały edu-
kacyjne i ćwiczenia będą im potrzebne. 
Na tej podstawie oszacowaliśmy, jakie 
są z tym związane koszty, co zgłosiliśmy 
do kuratorium – mówi Elwira Antońska, 
dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatow-
skim magistracie.

Jakie książki będą obowiązywać w 
danej szkole, decydowały same placówki. 
Warto jednak dodać, że rządowy program 
dotyczy wyłącznie zajęć obowiązkowych. 
Oznacza to, że podręczniki do nauczania 
przedmiotów dodatkowych, np. religii 
czy etyki rodzice będą musieli kupić sami.

AD-A

Podręczniki w sierpniu trafią do szkół
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Państwo Halina i Tomasz Trawińscy obchodzili... 70 rocznicę ślubu. Wizytę jubilatom złożyła Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa

70 lat razem. Trawińskich recepta na szczęście

Poznali się w wigilię 1945 roku. Półtora 
roku później wzięli ślub. Dziś, po 70 la-
tach wspólnego życia, państwo Halina  
i Tomasz Trawińscy zarażają optymizmem 
i energią. Wszystkim parom, które szuka-
ją recepty na szczęśliwe życie, mówią: 
słuchać swojej drugiej połówki i kochać 
- siebie nawzajem i swoje dzieci.

Pani Halina ma 92 lata, jej mąż jest  
o dwa lata starszy. Mają trójkę dzieci, 
pięcioro wnucząt i tyle samo prawnucząt, 
które wspólnie z nimi uczciły tę wspania-
łą rocznicę. Z dostojnymi jubilatami spo-
tkała się także Mariola Czechowska, pre-
zydent Bełchatowa. Przekazała jubilatom 
list gratulacyjny, kwiaty i prezenty. Jeden 
szczególnie przypadł małżonkom do gu-
stu - filiżanki, z których, jak zapewniali, 
będą jeszcze długo pić wspólnie herbatę 
na tarasie.

Podczas uroczystości państwo Tra-
wińscy chętnie wspominali lata swojej 
młodości i dzielili się receptą na długie 
i szczęśliwe pożycie małżeńskie. A jest 
ona niezwykle prosta: zrozumienie, dzie-
ci, które łączą oraz dużo pracy i miłości. 
Choć przyszło im żyć w trudnych czasach, 
bo to i wojna, i komuna, to nie zamie-
niliby swojego wspólnego losu na żaden 
inny! – mówią zgodnie jubilaci. – Jak  
w każdym małżeństwie, były konflikty czy 
kłótnie. Ale nigdy nie chowaliśmy urazy 
zbyt długo. Najważniejsze to się szybko 

pogodzić i żyć dalej. Wybaczenie i zro-
zumienie to jest klucz do sukcesu – mówi 
pan Tomasz ściskając swoją żonę moc-
no za rękę. Wspólna historia państwa 
Trawińskich zaczęła się tuż po wojnie. 
Halina działała w harcerstwie i tam po-
znała brata swojego obecnego męża.  
- Spędziłam u nich Boże Narodzenie,  

a już na sylwestra poszliśmy na zabawę 
do remizy. Jak to się dzisiaj mówi, poczu-
liśmy do siebie chemię - wspomina pani 
Halina. 

Wszystko działo się bardzo szybko. 
Choć były obawy, czy pan młody zosta-
nie zaakceptowany przez rodzinę na-
rzeczonej, stanęli na ślubnym kobiercu. 
- Nie liczyłem, że dostanę rękę żony. 
Jej tatuś był sekretarzem miasta, a mój 
zwykłym rzemieślnikiem. Pachniało to 
mezaliansem - z uśmiechem dodaje pan 

Tomasz, a pani Halina szybko dodaje 
– Nie miał kto zabronić. Ślub odbył się 
17 sierpnia 1947 roku w parafii pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny przy  
ul. Kościuszki. Potem przyszła proza życia. 
Dzieci, praca, budowa domu i oczywiście 
działalność społeczna. Państwo Trawińscy 
przyznają, że nie mieli czasu nie tylko na 
romantyczne uniesienia, ale też na kłót-
nie. - Czasami żartuję, że wzięłam ślub  
z moją teściową a nie z Tomaszem. To z 
nią dbałam o dom i dzieci a mąż zawsze 
był zajęty: a to pracą, a to Strzelcem, 
albo jeszcze inną działalnością – z uśmie-
chem mówi pani Halina. 

Państwo Trawińscy od ponad 50 lat 
nieustannie pracują na rzecz swojej ma-
łej ojczyzny - Bełchatowa. Dzięki ich za-
angażowaniu mieszkańcy mogą poznawać 
historię Bełchatowa oraz związane z nią 
wspomnienia. Nieprzerwanie wspierają 
też bełchatowskie organizacje i stowa-
rzyszenia. Tomasz Trawiński, który od 
2005 roku jest Honorowym Obywate-
lem Bełchatowa, przekonuje, że to jest 
właśnie prawdziwy patriotyzm. -  Jeżeli 
angażujemy się we wszystkie poczyna-
nia miasta i różnych organizacji, w ten 
sposób budujemy lepsze jutro dla wszyst-
kich”.

AP

Jak w każdym małżeństwie, 
były konflikty czy kłótnie. Ale 
nigdy nie chowaliśmy urazy 
zbyt długo. Najważniejsze to 
się szybko pogodzić i żyć dalej. " "

Z jubilatami spotkała się prezydent miasta Mariola Czechowska Trawińscy w dniu ślubu
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 01

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 96, 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

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta 
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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31

TELEPRZEWODNIK UM

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej   
w rejonie ul. Sikorskiego i Bema

Modernizacja sieci na osiedlu Dolnośląskim
Zadanie ujęte było w projekcie pn. „Budowa i przebudowa 

systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na który PEC Sp. z o. 
o. otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa  
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu. Wykonawcą robót była firma ERBUD 
INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.  z Łodzi.

W ramach zadania wykonana została kompleksowa przebudowa 
i modernizacja około 300 m sieci ciepłowniczej. Istniejąca stara 
sieć kanałowa została zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. 
Wartość robót realizowanych na tym terenie wyniosła 283 981,56 zł 
brutto. Prace zakończyły się na początku sierpnia 2017 r.

W ramach tego samego projektu w dniu 1 sierpnia 2017 r. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z firmą Elektroter-
mex Sp. z o.o umowę na modernizację wyeksploatowanych wę-
złów cieplnych oraz likwidację węzłów grupowych i zastąpienie ich 
węzłami indywidualnymi. Modernizacja obejmie węzły znajdujące  
się w blokach nr.  128, 129 i 137A na os. Dolnośląskim. Prace roz-
poczną się w połowie sierpnia a zakończą się w połowie września. 
Wartość umowy to 213 516,00 zł brutto.

Realizacja tych inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicz-
nego sieci, zmniejszenie strat generowanych w procesie przesyłu 
oraz ograniczy ryzyko awarii w latach następnych.  Przyczyni się 
także do zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Ponad 10 mln zł – to kwota dofinan-
sowania, jaką PEC otrzymał z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na realizację pro-
jektu "Budowa i przebudowa systemu 
ciepłowniczego w Bełchatowie". Cały 
projekt ma kosztować ponad 16 mln zł 

 - dofinansowanie wynosi więc aż 75% 
kosztów przedsięwzięcia. Dzięki pro-
jektowi nowoczesne i preizolowane 
sieci ciepłownicze pojawią się w kil-
kunastu częściach Bełchatowa. PEC 
planuje również remont izolacji sieci 
napowietrznej oraz likwidację kolej-

nych węzłów grupowych - w ich miej-
sce powstaną bardziej sprawne węzły 
indywidualne.  Poszczególne etapy 
projektu będą realizowane przez 
sześć najbliższych lat.  Wszystko ma 
się zakończyć w 2023.

PEC

Nowe sieci już służą mieszkańcom

Ponad 10 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje w Bełchatowie
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Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,
44 733 51 89

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,
44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 
44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta 
44 733 52 62

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

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. Zieleni Miejskiej i Ochrony  
Środowiska 44 733 51 82

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

Suczka Agatka jest superprzyjaznym 
psem. Uwielbia biegać. Kocha lu-
dzi i dogaduje się z innymi psami.  
W schronisku jest od maja tego roku. 
Ma siedem lat.

Kot Julek ma trzy lata. Umie korzy-
stać z kuwety i drapaka. Lubi inne 
koty, jest otwarty w kontaktach  
z ludźmi.

Przygarnij zwierzaka
www.schronisko.sanikom.pl

Adopcja zwierzaka z bełchatowskie-
go Schroniska dla Zwierząt wiąże  się 
z podpisaniem umowy adopcyjnej. 
Zwierzę ma: czip, książeczkę zdro-
wia, pakiet szczepień.

Działa program pomocy w spłacie zadłużenia. Na koniec czerw-
ca najemcy zalegali z czynszem na kwotę 2 mln 224 tys. 721 zł

Odpracują długi sprzątając i dbając o zieleń
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio-
wej wprowadziło program, który ma po-
móc najemcom w spłacie zadłużenia na 
rzecz spółki. Jest on skierowany do osób 
i rodzin, które znalazły się w ciężkiej 
sytuacji życiowej oraz materialnej i nie 
są w stanie spłacić zaległych należności. 
PGM swoją propozycje kieruje do osób, 
których zadłużenie nie przekracza 15 tys. 
złotych. Co ważne odpracować można 
tylko zaległości, a bieżące opłaty muszą 
być dokonywane terminowo i w całości 
(co najmniej od dwóch miesięcy przed 
złożeniem wniosku).
- Zapraszamy do skorzystania z tej formy 
pomocy. Program daje możliwości uregu-
lowania zaległości. Mamy także nadzieję, 
że zachęci wszystkich do regularnego 
płacenia - mówi Justyna Kuźmicka, p.o. 
kierownika wydziału windykacji sądowni-
czo-komorniczej PGM.
Osoby chętne do odpracowania zadłuże-
nia będą wykonywać prace porządkowe, 
np. przy utrzymaniu zieleni czy odśnieża-
niu chodników, usługowe albo remonto-
wo-budowlane, np. porządkowo-rozbiór-
kowe lub drobne prace konserwatorskie. 
Wszystkie roboty będą prowadzone pod 
nadzorem pracowników PGM. 
Dłużnicy przed przystąpieniem do pro-
gramu, muszą podpisać porozumienie ze 
spółką. Stawka godzinowa wynosi 13 zł 
brutto.
Chętni mogą się zgłaszać do siedziby 
głównej PGM przy ul. Czyżewskiego 7, 
pokój nr 6 lub do poszczególnych Rejo-
nów Obsługi Mieszkańców. Wraz z poda-
niem o odpracowanie zadłużenia dłużnik 

zobowiązany jest do złożenia oświadcze-
nia o dochodach. Jako kryterium docho-
dowe przyjęte zostały zasady obowią-
zujące w o dodatkach mieszkaniowych. 
Średni dochód na jednego członka rodzi-
ny w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę zgłoszenia nie może przekraczać 
175 proc. najniższej emerytury w gospo-
darstwie jednoosobowym (tj. 1750 zł)  
i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym (tj. 1250 zł). O zakwa-
lifikowaniu do programu zdecyduje spe-
cjalnie powołana komisja, która wypra-
cowaną propozycję przedłoży zarządowi 
spółki. 

PGM

Kto może skorzystać z programu

1. Dłużnicy, którzy wynajmują lokale 
mieszkalne w zasobach zarządzanych 
lub administrowanych przez PGM, 
2. Dłużnicy, którzy są użytkownikami 
lokali mieszkalnych, zarządzanych 
lub administrowanych przez PGM, nie 
mający tytułu prawnego do lokalu, zo-
bowiązani wnosić odszkodowanie za 
bezumowne jego zajmowanie.
Z możliwości spłaty zadłużenia nie 
mogą skorzystać osoby, wobec których 
trwa postępowanie sądowe o wydanie 
nakazu zapłaty lub eksmisję, do czasu 
prawomocnego zakończenia postępo-
wania oraz osoby, wobec których eg-
zekucja komornicza jest skuteczna.
Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu można uzyskać pod nr telefonu 
(0-44) 632-37-73, wew. 749.
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Wod-Kan modernizuje sieć kanalizacyjną  
na os. Okrzei metodą bezwykopową

Spółka  Wod-Kan jako dostawca wody 
i odbiorca ścieków, wykorzystująca  
w tym celu ogromną sieć rurociągów  
i kanałów, jest zobowiązana do ciągłego 
i nieprzerwanego zaopatrywania miesz-
kańców Bełchatowa w wodę i do odpro-
wadzania ścieków. Aby ten proces był 
niezachwiany, należy nieustannie  moni-
torować stan sieci i po określeniu zakresu 
i miejsca zrealizowania prac konserwa-
cyjno-modernizacyjnych, przeprowadzić 
niezbędne remonty. Elementy infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej nie są wiecz-
ne. Widać po nich upływ czasu, który 
negatywnie wpływa na ich właściwości  
i wymagania związane z ich eksploatacją. 
Naprawy stają się coraz bardziej proble-
matyczne, szczególnie w przypadku, kie-
dy pojawia się potrzeba wymiany wyeks-
ploatowanych elementów sieci na nowe. 
Obecnie dostępne rozwiązania technicz-
ne pozwalają na zastosowanie  sprawniej-
szych  i mniej uciążliwych dla mieszkań-
ców metod bezwykopowych. Przykładem 
na to są obecnie prowadzone przez spółkę 
Wod-Kan  prace związane z modernizacją 
kilkudziesięcioletniej sieci kanalizacyj-
nej na os. Okrzei. Renowacji zostały tam 
poddane kanały sanitarne wraz ze stud-

niami rewizyjnymi. Zakres prowadzonych 
prac obejmuje uszczelnienie kanałów  
o średnicy DN  200 i 300 o łącznej długo-
ści 1431 metrów.

Renowacja przeprowadzana jest me-
todę rękawa szklanego. Technologia ta 
służy do bezwykopowych metod reno-
wacji sieci kanalizacyjnych, wykonanych  
z przewodów: kamionkowych, betono-
wych, żelbetowych, żeliwnych, stalo-
wych i z tworzyw sztucznych. Podsta-
wowym elementem zestawu jest rękaw 
elastyczny wykonany z włókna szklane-
go, nasycony żywicami: poliestrową lub 
winylową, zaopatrzony po stronie we-
wnętrznej i zewnętrznej w osłonę z folii 
poliestrowej. Metoda ta  polega na utwo-
rzeniu na jego wewnętrznej powierzch-
ni wykładziny z rozciągniętego rękawa, 
dopasowanego do kształtu naprawianego 
kanału. Utwardzona wykładzina pełni 
rolę nowego kanału, wzmacnia pęknięcia 
i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia ka-
nał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltra-
cji ścieków. 

Technologia ta posiada wiele zalet 
takich jak: zminimalizowanie ilości robót 
ziemnych; możliwość realizacji robót na-
wet przy wysokim poziomie wody grunto-

wej; zmniejszenie do minimum ingeren-
cji w istniejące zagospodarowanie terenu 
i środowisko naturalne; brak utrudnień 
w ruchu ulicznym; możliwość realizacji 
robót niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych; skrócenie czasu wykonywania 
robót budowlanych; poprawę warunków 
BHP pracowników budowlanych.

Dodatkowo modernizacji poddanych 
jest 71 studni rewizyjnych wykonanych 
z kręgów betonowych, w tym przypadku 
sposobem renowacji jest wykorzystanie 
chemii budowlanej. Zastosowanie po-
włoki chemicznej ma za zadanie zabez-
pieczyć wewnętrzną powierzchnię studni 
przed korozją, ograniczyć napływ wód 
obcych do studni oraz poprawić współ-
czynnik chropowatości. 

Wszystkie te prace mają na celu 
poprawę świadczonych przez spółkę 
usług i zminimalizowanie uciążliwości 
związanych z prowadzonymi pracami,  
a zwłaszcza skrócenie czasu ich realizacji 
w porównaniu z tradycyjnymi metodami 
wykopowymi.

WOD-KAN

Rękaw szklany to innowacyjna metoda bełchatowskiego WOD-KANu
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Już jesienią spotkają się w Bełchatowie artyści i twórcy różnych dziedzin sztuki. Festiwal Sztuki Jabłka 
to zupełnie nowa propozycja kulturalna miasta

Festiwal Sztuki Jabłka: od folku po street art
Różnorodność, oryginalność,  nowocze-
sność – to myśl przewodnia festiwalu, 
który po raz pierwszy w październiku 
zagości w Bełchatowie. Przez cztery dni  
w różnych częściach i przestrzeniach 
miasta odbywać się będą wystawy, kon-
certy, happeningi i performance. Ho-
norowy patronat nad wydarzeniem ob-
jęła m.in. Akademia Sztuk Pięknych im.  
E. Gepperta we Wrocławiu.

Magistrat do współpracy zaprosił lo-
kalne zespoły, grupy, stowarzyszenia, 
które budują kulturalne życie miasta,  
a nie zawsze są szeroko znane. To właśnie 
lokalność ma być głównym motywem ar-
tystycznych działań. 

- Ideą festiwalu jest przede wszyst-
kim docenienie i wypromowanie lokalnej 
działalności artystycznej — mówi Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa. — 
Cieszy mnie bardzo, że w to wydarzenie 
zaangażowało się wielu bełchatowian  
z wyjątkowymi talentami i pasjami. Po-
łączenie ich zdolności, kreatywności  
i kunsztu, a także różnorodność zapla-
nowanych działań to niewątpliwie atuty 

tego wydarzenia.
W październiku pojawią się w Beł-

chatowie także artyści spoza Bełchato-
wa. Przyjadą m.in. plastycy, performerzy, 
animatorzy z Wrocławia, Bydgoszczy, To-
runia i Poznania. Ważną częścią festiwalu 
będą koncerty. Nie zabraknie gwiazdy du-
żego formatu, choć kto wystąpi, pozosta-
je na razie tajemnicą.

Artyści gościć będą w muzeum, bi-
bliotece, Miejskim Centrum Kultury,  
w bełchatowskich klubach i pubach. 
Sztuka wyjdzie na ulicę, bo wiele dzia-
łań – happeningów, performance - zapla-

nowano w otwartej przestrzeni miejskiej.  
W Bełchatowie zagości też street art. 
Jednym z wydarzeń będzie malowanie 
muralu w centrum miasta.

Międzynarodowy wymiar nada Festi-
walowi Sztuki Jabłka projekt „Printcard 
autumn edition: apple”, realizowany 
przez Pracownię Druku Wklęsłego i Wypu-
kłego z wrocławskiej ASP, polegający na 
wymianie grafik-pocztówek wykonanych 
przez artystów z całego świata. 

Festiwal Sztuki Jabłka ma być wyda-
rzeniem cyklicznym. 

Al

Młodzi i zdolni porywają publiczność
Dzięki staraniom prezydent Bełchatowa, 
Marioli Czechowskiej, młodzi i zdolni 
bełchatowscy artyści mają możliwość za-
prezentowania się lokalnej społeczności 
podczas Letnich Koncertów ze Stypendy-
stami. 

Pierwszy z dotychczasowych koncer-
tów dedykowany był tańcowi. Publicz-
ność zgromadzona na placu Narutowicza 
mogła podziwiać dwukrotnych Mistrzów 
Polski w tańcu na wózkach - Kingi Kiejnig 
i Arkadiusza Kuśmierka. Obydwoje tańczą 
w grupie „Taniec bez barier” i trenują 
pod okiem choreografa Mateusza Szałań-
skiego. Zaraz po mistrzach zatańczył An-
drzej Jendrusiak, któremu towarzyszyła 
Wiktoria Sadziak. Para zatańczyła m.in. 
flamenco. Drugi z koncertów poświęco-
ny był muzyce rozrywkowej. Pod lipą na 
skwerze w Grocholicach zaprezentował 
się między innym zepsół Duo Espresso 

w składzie Katarzyna Jurczyk - Zawa-
da (klarnet) i Karolina Czaińska - Kuroń 
(gitara klasyczna). Artystki przypomnia-
ły klasyki muzyki rozrywkowej w nowo-
czesnych aranżacjach, np. Libertango.  
A ponieważ nazwa zespołu - Duo Espres-
so - zobowiązuje, prezydent Mariola Cze-
chowska dla wszystkich zgromadzonych 
słuchaczy zorganizowała niespodzian-

kę - dobrą kawę i słodki poczęstunek. 
Nie zabrakło także standardów polskiej  
i światowej muzyki rozrywkowej. Wyko-
naniem "W życiu piękne są tylko chwile" 
Dżemu, grupa BEAT porwała publiczność. 
Podczas ostatniego koncertu przed beł-
chatowską publicznością wystąpiła Pola 
Gągała - laureatka 37. Międzynarodowe-
go Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca  
w Koninie, a gościem specjalnym koncer-
tu była uczennica PG nr 1 - Maria Rozpara, 
która jest laureatką wielu konkursów pio-
senki na szczeblu regionalnym i powiato-
wym. 

Letnie koncerty zakończy w tym roku 
wielkie, narodowe czytanie "Wesela" Sta-
nisława Wyspiańskiego. W niedzielę, 27. 
sierpnia, w parku przy Muzeum Regional-
nym w Bełchatowie, dramat przeczyta 
Darek Kordek.

AP

Stypendyści zapewniają muzyczne lato
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Pływali, jechali rowerami i biegali. Kilkuset zawodników z całej Polski stanęło na linii startu, a ich zma-
gania ściągnęły tłumy kibiców

Triathlon Energy 2017 – sukces bełchatowian
Jedno z największych wydarzeń sporto-
wych w Bełchatowie za nami. Triathlon 
Energy 2017 okazał się wielkim sukcesem 
miasta. Na starcie stanęło 430 zawodni-
ków z całej Polski.

Ukończenie triathlonu to nie lada wy-
czyn, bo to sport składający się z trzech 
dyscyplin: pływania, jazdy na rowerze i 
biegania. W Bełchatowie zawodnicy ry-
walizowali w kilku kategoriach na trzech 
dystansach - 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. 

Startujący w tegorocznej edycji Tria-
thlon Energy zaczęli rywalizację od pły-
wania w zbiorniku Słok, następnie na 
rowerach przejechali do miasta, gdzie 
ulicami w centrum Bełchatowa odbył się 
bieg. Meta zawodów usytuowana była 
przy Gigantach Mocy.

Na całej trasie zawodów sportowców 
wspierały tłumy kibiców. Gorący doping 
z pewnością przyczynił się do znakomi-
tych wyników. Najszybszy zawodnik na 
najdłuższym dystansie pływając (1,9 km), 
jeżdżąc na rowerze (90 km) i biegnąc (22 
km), dotarł na metę po 4 godzinach 20 
minutach i 17 sekundach od startu! Naj-
lepsza z kobiet to bełchatowianka Iza So-
bańska, która na metę dotarła z czasem 
04:54:04. 

– Choć startowałam już na różnych dy-
stansach, w różnych miejscach, to muszę 
przyznać, że będę pamiętać te zawody 
jak naprawdę męczące i trudne, choć z 

drugiej strony piękne i wyjątkowe dzięki 
miejscowym kibicom i faktu startu u sie-
bie – mówi Iza Sobańska.

Medale i nagrody zawodnikom wrę-
czali wiceprezydenci Bełchatowa Irene-
usz Owczarek i Łukasz Politański. Poza 
sportowcami bardzo ważną częścią wy-
darzenia byli wolontariusze, którzy przez 
dwa dni  pomagali przy organizacji zawo-
dów, ale także dbali o bezpieczeństwo na 
trasach. Organizatorami Triathlon Energy 
Bełchatów 2017 byli Energy Events, Mia-
sto Bełchatów oraz Miejskie Centrum 
Sportu.

AP

Wasze reakcje
Bełchatowski Triathlon Energy 2017 
odbił się szerokim echem także na 
fanpage'u miasta.

Piotr: Piękna impreza promująca 
sport i Bełchatów

Anna: Superimpreza. Ogromna pro-
mocja dla Bełchatowa

Piotr: Takiej promocji sportu i mia-
sta jeszcze w Bełchatowie nie było  
i mam nadzieję, że jeszcze Triathlon 
Energy się tu odbędzie!

Tenisiści i siatkarze powalczą o Grand Prix
Do końca tegorocznej edycji Grand Prix 
Bełchatowa w tenisie ziemnym pozo-
stał jeszcze jeden turniej. W najbliższy 
weekend, 26. i 27. sierpnia, na Miejskich 
Kortach Tenisowych, zostaną rozegra-
ne kolejne zawody o Puchar Prezydenta 
Miasta Bełchatowa. Początek września 
z kolei to turniej Masters. W sobotę,  
2. września, kibice będą mogli oglą-
dać grę ośmiu najlepszych graczy w kat. 
OPEN i 50+. Dla najlepszej trójki tych 
zawodów przewidziane są nagrody m.in. 
profesjonalna rakieta tenisowa.

Również 2. września na boisku na 
os. Binków zostanie rozegrany V turniej 

Grand Prix Bełchatowa w siatkówce pla-
żowej. W zawodach mogą uczestniczyć 
osoby z terenu powiatu bełchatowskiego, 
które zgłaszają się do jednej z trzech ka-

tegorii wiekowych: szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz OPEN. Do turnieju mogą 
przystąpić drużyny składające się z max. 
3 zawodników (we wszystkich kategoriach 
2+1 rezerwowy). Zapisy w dniu turnieju, 
czyli w sobotę 2. września o 9.30. Same 
zawody planowane są natomiast między 
10.00 a 17.00. Do najlepszych drużyn  
z całego cyklu trafią nie tylko pamiątko-
we dyplomy, ale także nagrody rzeczowe, 
o co zadbali organizatorzy Grand Prix  
w plażówkę - miasto Bełchatów oraz Beł-
chatowski Szkolny Związek Sportowy. 

AP

Zwycięzców poznamy we wrześniu

Triathlon ukończyło 430 zawodników z całej Polski
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Historia Nelly i Stefana Hellwigów do dziś przypomina nam o Cudzie nad Wisłą z 1920 roku. Na gro-
bie tragicznie zmarłego małżeństwa, co roku, 15 sierpnia, składane są kwiaty

Wielka miłość w czasach wielkiej wojny
Młodzi, piękni i zakochani – w sobie  
i Ojczyźnie. Historia Stefana i jego żony 
Anieli jest równie romantyczna, jak tra-
giczna. Co roku, 15 sierpnia, podczas 
obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
zwanej Cudem nad Wisłą, bełchatowia-
nie przypominają sobie losy małżonków.

Nelly i Stefan Hellwigowie do Bełcha-
towa przyjechali latem 1920 roku. Ona 
miała 25 lat, Stefan już 33. Wcześniej 
spotykali się tutaj, gdy byli jeszcze na-
rzeczonymi. Na młodą żonę dziedzica, 
mimo że miała na imię Aniela, wszyscy 
mówili Nelly. Młodzi byli w sobie szaleń-
czo zakochani. Planowali, że w rodzin-
nym Bełchatowie będą żyć długo i szczę-
śliwie. Los pokrzyżował jednak te plany.

Konflikt polsko-bolszewicki rozpo-
czął się właściwie tuż po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. W 1920 roku 
walki przybrały na sile. 33-letni Stefan 
nie chciał siedzieć spokojnie w dworze,  
a o sytuacji na froncie dowiadywać się  
z gazet, więc na ochotnika wstąpił  
do wojska. Został przydzielony do ba-
talionu marszowego 2. pułku piechoty  
Legionów. Nikomu w rodzinie nie przy-
szło do głowy, aby próbować go odwieźć 
od tego pomysłu. Hellwigowie zawsze 
przedkładali miłość do Ojczyzny nad ży-

cie prywatne, więc decyzja Stefana była 
dla wszystkich całkowicie naturalna.

Jego młoda żona, Aniela, też chcia-
ła służyć Ojczyźnie. Wierna przysiędze 
małżeńskiej („na dobre i na złe”), poje-
chała do Warszawy, gdzie zgłosiła się do 
służb medycznych i została sanitariuszką.  
O śmierci Stefana dowiedziała się na po-
czątku września. Razem ze swoim szwa-
grem, Bronisławem Hellwigiem, wyruszy-

ła na front, by odszukać ciało męża. Jego 
zwłoki  odnaleziono pod Hrubieszowem. 
Jak głosi jeden z historycznych przeka-
zów, były tak zmasakrowane, że Nelly 
rozpoznała męża jedynie po inicjałach 
wyszytych na bieliźnie. Było to dla niej 
tak traumatyczne przeżycie, że 20. wrze-
śnia zrozpaczona popełniła samobójstwo. 
Trumny z ciałami kochających się mał-
żonków przywieziono do Bełchatowa.  
Tu odbył się uroczysty pogrzeb.

Stefan i Nelly zostali pochowani tam, 
gdzie niegdyś stała parkowa altanka zwa-
na ,,świątynią dumania” – w miejscu ich 
narzeczeńskich spotkań. Małżonkowie 
spoczęli w parku za dworem Olszewskich, 
bo we wrześniu 1920 roku pastor kościoła 
ewangelickiego nie zgodził się, by Nelly 
została pochowana na cmentarzu ewan-
gelickim. Jak twierdził, samobójcy nie 
mogą być pochowani na poświęconej zie-
mi.  

Dwa lat później, 2 sierpnia 1931 roku, 
zarządzeniem prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Ignacego Mościckiego, za 
pracę w dziele odzyskania niepodległości, 
Stefan został pośmiertnie odznaczony 
Medalem Niepodległości. Ponadto został 
patronem ulicy, przy której znajduje się 
dworek Olszewskich.

AP

Stefan Hellwig (1887 - 1920) Aniela Hellwig (1895 – 1920)

Grób Stefana i Nelly Hellwigów w Parku Olszewskich 
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Piotr Wysocki
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Józef Wodziński
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Sebastian Brózda Adam Czechowski Józef Dżugaj Radosław Herudziński Joanna Janicka

Paweł Koszek Karol Kowalski Tadeusz Markiewicz Zdzisław Markiewicz Dariusz Matyśkiewicz

Grzegorz Muskała Małgorzata Pagieła Krzysztof Pierzchała Dorota Pytlewska

Ewa Skorupa Krzysztof Wata Michał Wyczachowski Dariusz Wyszyński

Elżbieta Naturalna 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Monika Selerowicz

Jolanta Pawlikowska


