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Ponad tysiąc biegaczy
na mecie Piętnastki
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Miejski Biuletyn Informacyjny

Listopadowy bieg to jeden ze znaków firmowych  Bełchatowa
i jedno z ponad 40 wydarzeń, jakie zorganizowało w tym roku w mieście
Miejskie Centrum Sportu, str. 10-11
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Niemal stu maszerów wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów w gminie Kluki. Pod patronatem  
prezydent Miaroli Czechowskiej obok sportowych zmagań można było również podziwiać około czterystu psów różnych ras

dzieje się w mieście

Spektakl z Mikołajem
Królowa Śniegu 
uwięziła św. Miko-
łaja. Nie odwiedzi 
więc on dzieci w 
wigilijny wieczór? 
O losach świętego 
opowie spektakl 
„Halo! Halo! Miko-
łaju”. Widowisko z 

udziałem dzieci odbędzie się 10 grudnia 
w MCK PGE Giganty Mocy. Szczegóły na 
www.belchatow.pl. 

Wystawa o obrzędach
Do 11 grudnia w Mu-
zeum Regionalnym 
można oglądać eks-
pozycję „Rok polski 
– koniec i począ-
tek”. Ta etnogra-
ficzna wystawa uka-
zuje obrzędowość 

– od świąt kościelnych, przez państwowe, 
po obyczajowe, jakie są kultywowane w 
okresie od wczesnej jesieni do końca kar-
nawału.

polub nas 

www.facebook.com/belchatow

13 grudnia – pamiętamy
B e ł c h a t o w i a n i e 
upamiętnią 35. 
rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojen-
nego w Polsce. Tra-
dycyjnie, miejskie 
uroczystości odbę-
dą się 13 grudnia w 

kościele pw. Zesłania Ducha Świętego . W 
pobliżu parafii znajduje się pomnik pa-
mięci ofiar wydarzeń grudnia 1981 roku. 
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Szanowni Państwo

Przygotowaliśmy projekt budżetu na 2018 rok. Zakłada on realizację inwesty-
cji, które znacząco poprawią jakość życia bełchatowian. W projekcie na wydatki  
inwestycyjne zapisane zostały aż 34 mln zł, w tym około 10 mln to fundusze unijne.  
Do najważniejszych przedsięwzięć należy z pewnością budowa węzła przesiadkowego, 
który pełnić będzie funkcję dworca, a także wzbogacenie MZK o sześć nowoczesnych  
autobusów. Przyszły rok to także początek bardzo istotnego dla miasta programu 
rewitalizacji. Dzięki rozsądnej gospodarce finansami możemy również skutecznie  
planować podział wydatków na drogi w mieście.

Wśród inwestycji, które miasto realizuje, ważne są dla mnie te pomagające bełchatowianom w trudnej sytuacji 
materialnej. Cieszy mnie, że kolejnych dziesięć rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będzie mogło 
wprowadzić się do mieszkań socjalnych.

Powodem do dumy z pewnością jest poziom sportu w Bełchatowie, o który od niemal roku dba powołane  
w styczniu Miejskie Centrum Sportu. Placówka nie tylko organizuje imprezy o lokalnym i międzynarodowym zasięgu,  
ale przede wszystkim umożliwia bełchatowskim rodzinom aktywne spędzanie wolnego czasu. Dobrym pomysłem 
jest chociażby wybranie się na miejskie lodowisko, które będzie do Państwa dyspozycji do wiosny. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Jarmark i miejska wigilia, czyli świąteczne spotkania w centrum
Rękodzieło, ozdoby i smakołyki, m.in. 
pardubickie pierniki, kulebiaki z Pod-
lasia, regionalne wędliny i miody, a do 
tego wiele atrakcji na czele z wizytą 
św. Mikołaja – tak zapowiada się kolejny 
jarmark świąteczny. Bożonarodzeniowa 
atmosfera zagości na placu Narutowicza 
9 i 10 grudnia. Zarówno w sobotę, jak  
i w niedzielę wystawcy będą czekać na 
mieszkańców w godz. 10-18. 

Jarmark to także szansa, aby po-
słuchać świątecznych piosenek. W MCK 
odbędą się przesłuchania do Regional-
nego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, zaś  
9 grudnia  na  placu wystąpią  stypendy-
ści prezydenta Miasta Bełchatowa oraz 
zaproszeni goście wraz z zespołem Duo 
Espresso. Na tym nie koniec. Będzie też 
świąteczna poczta, warsztaty dekoro-
wania pierników, olbrzymia śnieżna kula  
i sanie z reniferami. Plac Narutowicza 
odwiedzi sam św. Mikołaj, który rozda 
najmłodszym słodkie upominki. Bełcha-
towskie nadleśnictwo podaruje miesz-

kańcom choinki.
Świąteczny nastrój zagości na placu 

także 22 grudnia, podczas trzeciej miej-
skiej wigilii. 

- Serdecznie zapraszam mieszkańców 
na wspólną wigilię. Spotkajmy się razem 
przy świątecznym stole – mówi prezydent 
Mariola Czechowska. Podczas wieczerzy 
będzie można skosztować tradycyjnych 

potraw – zupy grzybowej, pierogów  
z kapustą i grzybami, ryby, kapusty z gro-
chem i kompotu z suszu. Potrzebujący 
mieszkańcy przygotowane jedzenie będą 
mogli również zabrać ze sobą. Nie za-
braknie też życzeń i wspólnego łamania 
się opłatkiem. 

AD-A

Na jarmarku kupisz oryginale, świąteczne prezenty 
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W grudniu miasto chce rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę wę-
zła przesiadkowego. Prawdopodobnie w sierpniu przyszłego roku 
pasażerowie będą korzystać z nowego dworca

Nowe autobusy i dworzec

Na dworzec bełchatowianie czekają od 
2014 roku, kiedy to PKS sprzedał działkę 
przy ul. Sienkiewicza. Nowy węzeł prze-
siadkowy powstanie w pobliżu szpitala, 
przy ul. Czaplinieckiej. Lokalizacja zo-
stała wybrana nieprzypadkowo, przema-
wiają za nią chociażby bliskość lecznicy, 
szkół ponadgimnazjalnych, a także fakt, 
że zatrzymują się tam wszystkie auto-
busy obsługiwane przez MZK oraz innych 
przewoźników.

Budowa węzła wpisuje się w konse-
kwentnie realizowany w mieście Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej.  

- Budynek nowego dworca będzie pa-
sywny i w pełni ekologiczny, zastosowane 
w nim rozwiązania będą sprzyjać ochro-
nie środowiska – podkreśla Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa. 

Odpowiednio zaprojektowana wenty-
lacja, gruba warstwa ocieplenia i ściany 
pozbawione mostków termicznych po-
zwolą na radykalne obniżenie zapotrze-
bowanie na energię, a tym samym kosz-
tów utrzymania budynku dworca.

Na około 300 m kw. powierzchni znaj-
dą się m.in. poczekalnia, kasa, toalety, 
pomieszczenia dla kierowców i gastrono-
mia.  Projekt przewiduje także budowę 
parkingów i dróg dojazdowych. Jeszcze 

w tym roku miasto chce rozstrzygnąć 
przetarg na wykonawcę dworca, na któ-
rym pierwsze autobusy zatrzymają się 
prawdopodobnie w sierpniu 2018 roku.

Budowa węzła przesiadkowego ma 
kosztować nieco ponad 5 mln 300 tys. zł, 
unijne dofinansowanie wyniesie niecałe  
2 mln zł. To nie jedyna inwestycja, na 
którą miasto pozyskało w tym roku do-
tacje z zewnętrznych źródeł. W sumie do 
miejskiej kasy wpłynie około 10 milionów 
złotych na dziesięć projektów. 

Kolejnym, na które magistrat pozy-
skał dofinansowanie, jest kupno sześciu 
autobusów, w tym trzech elektrycznych, 
dla MZK. Pojazdy będą spełniały surową 
normę emisji spalin Euro 6. Jeden z ta-
kich autobusów był testowany przez Miej-
ski Zakład Komunikacji w kwietniu, kolej-
ny – hybrydowy – woził pasażerów między  
10 a 19 listopada. Nowe autobusy tra-
fią do Bełchatowa w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Miasto czeka z zakupem na 
całość dofinansowania. Cały projekt ma 
kosztować niecałe 11 mln zł., Łódzki 
Urząd Wojewódzki zadeklarował, że do 
końca tego roku Bełchatów ma otrzymać 
wnioskowane 7,5 mln złotych.

AP

MZK w przyszłym roku planuje kupno sześciu autobusów spełniających normę Euro 6

Zatrudnisz nowych 
pracowników, 
zapłacisz niższy 
podatek
Bełchatów oferuje przedsiębiorcom sze-
reg ulg i zwolnień od podatków w ramach 
programu de minimis. Jak przekonują 
władze miasta, dzięki temu może po-
wstać wiele nowych miejsc pracy.

Podatnicy, którzy zwiększą zatrud-
nienie do końca 2017 roku, mają szansę 
skorzystać ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w latach 2018-2019. Pro-
gram przewiduje dwa rodzaje preferen-
cji. Pierwszy skierowany jest dla przed-
siębiorców inwestujących w budowę lub 
przebudowę budynków lub budowli i two-
rzących nowe miejsca pracy. Warunkiem 
skorzystania ze zwolnienia będzie utwo-
rzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy 
przez trzy lata oraz poniesienie nakładów 
inwestycyjnych. 

 Drugi skierowany jest do przedsię-
biorców, którzy nie realizują nowych in-
westycji, ale zwiększą zatrudnienie o co 
najmniej 15 proc. Warunkiem korzysta-
nia ze zwolnienia jest poniesienie dwu-
letnich kosztów zatrudnienia na nowych 
miejscach pracy w wysokości dwukrotnie 
wyższej niż zwolnienie od podatku od 
nieruchomości.

Istnieje również możliwość ubiega-
nia się o zwolnienie od podatku od nie-
ruchomości przez podatników, którzy 
rozpoczną działalność wytwórczą na te-
renach specjalnej strefy ekonomicznej 
w Bełchatowie. Więcej informacji moż-
na uzyskać w Wydziale Finansowym beł-
chatowskiego Urzędu Miasta, w pok. 127,  
tel. 44  733 51 27.

AP
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W projekcie przyszłorocznego budżetu na inwestycje zapisano 34 mln zł, to prawie o 10 mln więcej 
niż zaplanowano na 2017 rok

Prezydencki projekt budżetu już gotowy

Projekt budżetu trafił teraz do radnych 
miejskich oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Rada Miejskiej Bełchatowa 
zajmie się nim pod koniec grudnia. Jest 
rekordowy pod względem wydatków 
przeznaczonych na inwestycje, także ze 
względu na pozyskane fundusze z Unii 
Europejskiej. 

Dochody budżetu miasta określono  
w projekcie na 232 mln 945 tys. zł i są 
one o 6,6 proc. wyższe niż zapisane w 
budżecie na 2017 rok. Dochody własne 
stanowią 72,8 proc. Dotacje na zadania 
bieżące to 22,7 proc. Natomiast 4,5 proc. 
bużetu stanowią środki i dotacje na in-
westycje, jest to kwota w wysokości około 
10 mln  zł.

Po stronie wydatków w projekcie za-
pisano 239 mln 865 tys. zł, to o 9,5 proc. 
więcej niż na 2017 rok. Na pokrycie de-
ficytu miasto planuje zaciągnąć kredyt 
długoterminowy.

Projekt budżetu zakłada, że na inwe-
stycje przeznaczonych zostanie ponad 34 
mln zł, jest to kwota o 40 proc. wyższa 
niż w 2017 roku. Inwestycje to 14 proc. 

wszystkich wydatków miasta.
- 29 mln zł przeznaczamy na kontynu-

ację już rozpoczętych inwestycji, 3 mln 
907 tys. zł na nowe zadania, z tego 1 mln 
210 tys. na projekty twarde w ramach bu-
dżetu obywatelskiego – mówi Anna Gra-
czyk, skarbnik miasta.

2018 rok to kontynuacja dużych pro-
jektów unijnych, które stanowią 34 proc. 
planowanych wydatków majątkowych. 
W przyszłym roku zakończy się projekt 

,,Energia, natura i tradycja – na bełcha-
towskim szlaku”. Powstanie pełniący rolę 
dworca węzeł przesiadkowy przy ul. Cza-
plinieckiej, na dobre rozpocznie się pro-
gram rewitalizacji oraz projekt ,,Bełcha-
tów w zieleni”. Miasto ma jeszcze szansę 
pozyskać pieniądze na budowę strzelnicy 
i kompleksu sportowego na os. Binków 
oraz termomodernizację budynku Odra. 

30 proc. proponowanych inwestycji 
to drogi, budowane także wspólnie z po-
wiatem. Na skrzyżowaniu ul. Wojska Pol-
skiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego 
ma powstać rondo, wybudowana będzie 
ul. Kopeckiego, zmodernizowane Boczna 

i Targowa, w planach jest szereg inwe-
stycji na bełchatowskich osiedlach: Bin-
kowie, Ludwikowie, Olsztyńskim. 

Miasto planuje także wymianę okien 
w budynkach komunalnych, dozbrojenie 
stref inwestycyjnych oraz kolejne wy-
kupy gruntów pod wschodnią obwodnicę 
Bełchatowa.

Nowością jest propozycja prezydent 
Bełchatowa Marioli Czechowskiej podzia-
łu wydatków bieżących związanych z mo-
dernizacją i utrzymaniem dróg. To m.in. 
budowa parkingów, remonty chodników, 
nakładki asfaltowe, zakup kostki bruko-
wej, zimowe utrzymanie dróg. W sumie  
3 mln 100 tys. zł zostało podzielonych na 
7 grup zadań, którym przypisano konkret-
ne kwoty i wskazano miejsca realizacji. 

Do budżetu swoje propozycje składa-
li radni miejscy, spółki i jednostki oraz  
mieszkańcy. W sumie do urzędu miasta 
wpłynęło 191 propozycji inwestycji i za-
dań na przyszły rok.

Al

Miasto buduje rondo na skrzyżowaniu ulic Staszica i 9 Maja, zakończy inwestycję w przyszłym roku i planuje budowę kolejnego 
ronda na Wojska Polskiego
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Nie zapomnij zapłacić za śmieci
Zbliża się termin płatności za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za wrze-
sień, październik i listopad. Opłatę trze-
ba uiścić do 15 grudnia. Zapłacić można 
na trzy sposoby: na indywidualny numer 
rachunku bankowego, w kasie Urzędu 
Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 
lub przez inkasenta w budynku magistra-
tu przy ul. Czyżewskiego 7. 

Wysokość należności za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi uzależniona 
jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. 
Miesięczna opłata jest liczona jako ilo-

czyn liczby mieszkańców i obowiązującej 
taryfy. W Bełchatowie stawki od osoby 
wynoszą odpowiednio: 7 zł, jeśli odpa-
dy są segregowane i 12 zł w przypadku 
zbiórki nieselektywnej. W przypadku nie-
ruchomości niezamieszkałych wysokość 
opłaty zależy od wielkości pojemnika  
i częstotliwości jego opróżniania. 

Miesięczna kwota opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi jest 
zgodna ze złożoną deklaracją i nie ule-
gnie zmianie do czasu złożenia korek-
ty deklaracji lub zmiany stawki opłaty.  
W przypadku braku indywidualnego ra-

Za wywóz śmieci zapłacimy do 15 grudnia 

Jeszcze w tym roku dziesięć bełchatowskich rodzin może zamieszkać w budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 40. Przebudowa starej gazowni dobiega końca

Święta spędzą w nowym domu
Przed świętami Bożego Narodzenia  
w mieście przybędzie dziesięć mieszkań 
socjalnych o powierzchni od 32 do 48 m kw. 
W każdym wydzielony będzie aneks ku-
chenny i łazienka. Lokale będą w stanie 
gotowym do zamieszkania, w pokojach 
ułożone zostaną panele, łazienki będą 
wyposażone w armaturę sanitarną, glazu-
rę i terakotę, natomiast w aneksach znaj-
dą się kuchnie gazowe i zlewozmywaki.

Na razie miasto nie podjęło decy-
zji, które rodziny dostaną mieszkania. 
Oprócz listy osób oczekujących na lokale 
komunalne lub socjalne, zdarzają się sy-
tuacje losowe i, jak mówi Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa, takie 
przypadki są rozpatrywane oddzielnie.

- Mamy na względzie, że te osoby nie 
mogą czekać roku czy dwóch na dach 
nad głową, tylko powinny otrzymać po-
moc „od ręki”. Kiedy inwestycja zostanie 
zakończona, wspólnie z Komisją Miesz-
kaniową podejmiemy decyzję, które ro-
dziny dostaną mieszkania – dodaje prezy-
dent Czechowska.

Przebudowa budynku po starej ga-
zowni będzie kosztować blisko 1,5 mln 
zł, miasto pozyskało dofinansowanie  
w wysokości ponad 671 tys. zł z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Na tym nie koniec. Miasto chce wy-
budować dodatkowy budynek na Sien-
kiewicza, w którym powstaną dwa lub 
trzy większe mieszkania (o powierzchni  

ok. 60 m kw.) dla rodzin wielodzietnych.
- W tym roku planujemy wykonanie 

dokumentacji projektowej, natomiast 
realizacja tej inwestycji nastąpi praw-
dopodobnie w 2018 roku – podsumowuje 
Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Beł-
chatowa.

Na ostatniej sesji radni przyję-
li uchwałę pozwalającą na udzielenie 
wsparcia przez prezydent Mariolę Cze-
chowską rodzinom wychowującym czwór-
kę i więcej dzieci. Chodzi o możliwość 
przyznania mieszkania komunalnego  
z pominięciem obowiązujących zasad  
i kryteriów. Decyzję, na drodze zarządze-

nia, będzie podejmować prezydent mia-
sta, po zasięgnięciu opinii komisji miesz-
kaniowej oraz Komisji Rodziny, Zdrowia  
i Opieki Społecznej.

Intencją zmian zapisów w dotych-
czasowej uchwale w sprawie zasad wy-
najmowania lokali, zaproponowanych 
przez prezydent Czechowską, jest pomoc 
dużym rodzinom i zapewnienie im odpo-
wiednich warunków do wychowywania 
dzieci. Wskazanie odpowiedniego miesz-
kania takim rodzinom jest trudne, a czas 
oczekiwania długi, nowe zapisy uchwały 
mają ułatwić taką pomoc.

AP

Za kilka tygodni do budynku wprowadzi się dziesięć rodzin

chunku bankowego lub nieznajomości 
wysokości opłaty, należy kontaktować się  
z Zespołem ds. Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskie-
go  7, pokoje: 207 i 208 lub tel.: 44 733-52-57  
i 44 733-52-58.

AD-A

6

WYDARZENIA



Numizmaty, militaria, dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie można było wylicytować podczas 
pierwszej w mieście aukcji stacjonarnej

Licytowali na budowę posągu Józefa Piłsudskiego
Blisko sto przedmiotów zlicytowano na 
aukcji w Muzeum Regionalnym. Udało się 
zebrać 2 tys. zł. Uczestnicy aukcji mogli 
nabyć m.in.  XVII-wieczne monety, staro-
druki, dzieła sztuki i militaria, a wśród 
nich fotografię 84. Pułku Strzelców Pole-
skich oraz bagnet do karabinu Lebel. Du-
żym zainteresowaniem wśród kupujących 
cieszył się szal zrobiony przez Mariolę 
Czechowską, prezydent Bełchatowa. 

Dochód z aukcji został przekazany 
Społecznemu Komitetowi Budowy Posą-
gu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Beł-
chatowie. Posąg ma zostać odsłonięty  
w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Stanie na placu Wolności.

- Aukcja przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania, wszystkie wystawione 
przedmioty zostały sprzedane – mówi 
Marek Tokarek, dyrektor Muzeum Regio-
nalnego, który prowadził licytację. - To 
była świetna zabawa i szczytny cel. Już 
planujemy kolejne dwie licytacje – wio-
sną i jesienią przyszłego roku.

Podczas aukcji zlicytowano w sumie 
96 przedmiotów podarowanych przez 
mieszkańców, w większości anonimo-
wych. Cztery powróciły do muzeum. 
Mowa o kalendarzu bełchatowskiej OSP 

na 2018 rok, rękopisie Solidarności z 1981 
roku (pięciozwrotkowy wiersz o Edwar-
dzie Gierku), bagnecie do karabinu Lebel 
i talerzu ceramicznym z domu Konrada 
Leśniewskiego, żołnierza Armii Krajowej. 
Będzie można wylicytować je na kolej-
nych aukcjach.

Budowę posągu może wesprzeć każdy 
bełchatowianin wpłacając darowiznę na 

specjalne konto. Wszystkie informacje 
są na stronie Komitetu: www.pilsudski.
belchatow.pl. Poza tym jego członkowie 
obecni są na wszystkich organizowanych 
w mieście wydarzeniach patriotycznych  
i kulturalnych, podczas których można 
kupić pocztówkę – cegiełkę.

AP

Muzeum już planuje dwie kolejne aukcje w przyszłym roku

Lokalni artyści i animatorzy kultury docenieni
Spotkaniem z twórcami, animatorami 
i pracownikami placówek kulturalnych 
miasto zainaugurowało kolejny rok kul-
turalny. Głównym punktem uroczystości 
w Miejskim Centrum Kultury było wrę-
czenie Nagród Prezydenta Miasta Bełcha-
towa. Wyróżnione zostały osoby, które 
w szczególny sposób przyczyniły się do 
upowszechniania czytelnictwa lub popu-
laryzacji kultury, historii miasta i regionu. 
Prezydent Mariola Czechowska, wręcza-
jąc nagrody, podkreślała, że to dzięki ich 
pracy i zaangażowaniu kalendarz kultu-
ralny w mieście jest wypełniony po brzegi. 

W tym roku nagrody odebrali: Mał-
gorzata Kaczmarek i Marianna Cywińska 
(Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na), Izabela Dudzic (Miejskie Centrum 
Kultury), Anetta Wojtuch (instruktor gru-
py tanecznej Progress działającej przy 

MCK), Cezary Bukowiec (Muzeum Regio-
nalne), Arkadiusz Załęczny (nauczyciel 
klasy gitary Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Bełchatowie), Artur Morawiec 

(Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji  
Historycznej 84 Pułku Strzelców Pole-
skich), Katarzyna Jurczyk-Zawada i Grze-
gorz Karczewski (Miejska Orkiestra Dęta) 
oraz Henryk Wesołowski (kapelmistrz 
Miejskiej Orkiestry Dętej).

Nagrodę specjalną Prezydenta Miasta 
Bełchatowa odebrał Marian Wójcik, spo-
łecznik, który od wielu lat współpracuje  
z bełchatowskimi instytucjami kultury 
oraz z wieloma innymi organizacjami  
historycznymi. 

Inaugurację Roku Kulturalnego uświet-
nił występ Czesława Mozila, który porwał 
publiczność prezentując swój autorski 
program „Czesław Śpiewa Solo Act”.

AP

Prezydent doceniła działaczy kultury
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Estillo

10% rabatu na cały asortyment mebli mło-
dzieżowych, pokojowych,  
biurowych oraz wypoczynkowych.
Pawilon Handlowy „Danuta”
ul. Wyspiańskiego 17,97 – 400 Bełchatów
tel. 44 632 87 22, 504 232 359

Doktor Marchewka

Bezpłatne badanie ostrości widzenia; ra-
bat w wysokości 22% na soczewki z kata-
logu; 25 złotych rabatu do pakietów, ul. 
Witolda Budryka 69, 97-400 Bełchatów
tel. 44 632 41 41
www.doktormarchewka.pl

Bis Biuro Podróży

Zniżki oraz rabaty na wybrane oferty oraz po-
byty w sanatoriach refundowane przez NFZ.
al. Kościuszki 27
90- 418 Łódź
tel. 42 633 61 96
www.bislcc.pl

Mieszkańcy Bełchatowa powyżej 60. roku życia mogą za darmo zaszczepić się przeciwko grypie. 
Na blisko 500 szczepionek dla seniorów miasto przeznaczyło 19 tys. zł

Miasto zaprasza seniorów na szczepienia
Aby zmniejszyć zachorowalność na grypę 
i infekcje grypopodobne wśród najstar-
szych mieszkańców Bełchatowa, miasto 
organizuje akcję darmowych szczepień 

„Grypoodporni 60+”. Jest ona skierowa-
na wyłącznie do osób zameldowanych 
(na stałe lub czasowo) w Bełchatowie. 
Szczepienia są całkowicie bezpłatne. 
Wszystkie koszty pokrywa urząd miasta, 
który na szczepionki przeznaczył 19 tys. 
zł. Z darmowego szczepienia ochronnego 
będzie mogło skorzystać 475 starszych 
mieszkańców Bełchatowa. Szczepienia 
będą wykonywane w punkcie w NZOZ 
Twoje Centrum Medyczne.

Liczba darmowych szczepień jest 
ograniczona, więc osoby, które chciałyby 
z nich skorzystać, muszą się wcześniej 
zapisać. Seniorzy mogą zgłaszać się oso-
biście do Twojego Centrum Medycznego 
przy ul. 1 Maja 4 lub pod nr tel. 44 724 
44 44 . Dla każdego pacjenta zostanie 
wyznaczony indywidualny termin.  Szcze-
pienia będą prowadzone w listopadzie i 
grudniu.

„Grypoodporni 60+” to nie jedyne 
działania prozdrowotne, jakie proponuje 
mieszkańcom miasto. 6 listopada na tar-
gowisku miejskim odbyła się akcja ,,Ratuj 
swoje życie - stop udarom i zawałom”, 
zorganizowana w ramach IV Budżetu Oby-
watelskiego. Przebadanych zostało pra-

wie 70 osób z grup powiększonego ryzyka, 
czyli mężczyzn powyżej 40. roku życia  
i kobiet, które ukończyły 50 lat. Specja-
liści sprawdzali poziomu cholesterolu  
i glukozy, mierzyli ciśnienie, wykonywali 
badanie USG dopplerowskie tętnic do-
głowowych. W ramach akcji ,,Ratuj swoje  
życie - stop udarom i zawałom” przebada-
nych zostanie 240 bełchatowian. Na bez-
płatne badania przeznaczono 50 tys. zł.

Miasto pamięta także o najmłodszych 

bełchatowianach. 7 i 8 listopada, u około 
130 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, 
lekarze badali jamę brzuszną, tarczycę, 
a w przypadku chłopców także mosznę. 
Na badania w ramach akcji “NIE nowo-
tworom u dzieci” prowadzonych przez 
Fundację Ronalda McDonalda miasto 
przekazało dotację w wysokości blisko  
10 tys. złotych.

AP

Zaczepionych będzie blisko 500 seniorów
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Narodowe Święto Niepodległości w Bełchatowie to szereg wydarzeń. Były uroczystości patriotycz-
ne, spotkania, przegląd piosenki i zawody sportowe

Bełchatowianie świętowali 11 listopada
Mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczę-
ły się główne uroczystości związane z 99. 
rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Podczas liturgii w parafii św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika wspomi-
nano walczących za wolność Polski. Przy-
pomniano też historię śp. Jadwigi Nadany, 
honorowego obywatela naszego miasta. 
To właśnie Nadana przechowywała tabli-
cę upamiętniającą bełchatowskich żoł-
nierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Dzięki niej pamiątka przetrwała i od 1988 r. 
znajduje się w parafii przy ul. Czyżew-
skiego. Stąd corocznie miejskie obchody 
11 listopada, które wspólnie organizują 
prezydent Mariola Czechowska, parafia  
i bełchatowski Strzelec, odbywają się 
właśnie w tym miejscu. 

Bohaterów uczczono też apelem po-
ległych. Zaraz po nim dwudziestu ośmiu 
członków Jednostki Strzeleckiej 1001  
w Bełchatowie złożyło przysięgę. Tym 
samym stali się prawowitymi członkami 
związku. Ta część obchodów zakończy-
ła się złożeniem kwiatów przez przed-
stawicieli władz, instytucji, organizacji 
oraz szkół. Swoim udziałem 11 listopada 
uświetniły poczty sztandarowe, harcerze 
oraz Miejska Orkiestra Dęta. Uczniowie 
Mickiewicza przygotowali kotyliony, któ-
re przypinali bełchatowianom. 

Później w parku Wolności można było 
posłuchać występu Promieni Bełcha-
towa oraz zjeść wojskową grochówkę.  
W Gigantach Mocy odbył się koncert lau-
reatów Regionalnego Przeglądu Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczy-
zna”. Na scenie prezentowały się dzieci  
i młodzież - w sumie wystąpiło kilkadzie-
siąt osób, wyłonionych przez jury pod-
czas eliminacji.

Święto Niepodległości to także wy-
darzania towarzyszące, m.in. spotkanie  
z artystami wieleńskimi i pierwsza aukcja 
stacjonarna w Muzeum Regionalnym. Nie 
zabrakło też akcentu sportowego – blisko 
300 osób wystartowało XV Bełchatow-
skim Biegu Niepodległości. Podobnie, jak  
w latach poprzednich i tym razem pobiegli  
w nim uczniowie i dorośli. 

AD-A

Strzelcy ślubowali służyć Ojczyźnie i bronić jej niepodległości

Władze miasta i bełchatowianie złożyli kwiaty pod pomnikiem POW

Piosenki patriotyczne i żołnierskie zaśpiewały dzieci oraz młodzież
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Już po raz dwudziesty pierwszy ulicami Bełchatowa pobiegli uczestnicy Bełchatowskiej Piętnastki. To jedna z ponad 40 imprez, jakie od początku roku zorganizowało Miejskie Centrum Sportu, gromadząc ponad
jedenaście tysięcy widzów

Ponad tysiąc zawodników przekroczyło w tym roku metę Bełchatowskiej Piętnastki
Rokrocznie Piętnastka zbiera coraz lep-
sze recenzje, choć powróciła do kalen-
darza imprez biegowych w 2009 r. po 
czternastoletniej przerwie. Z roku na rok 
impreza cieszy się coraz większą popular-
nością, nie tylko wśród bełchatowian. Na 
linii startu meldują się biegacze z całej 
Polski i coraz częściej z różnych krajów 
europejskich. Do Bełchatowa przyjecha-
li sportowcy z Ukrainy i Austrii, a także 
biegacze z naszych miast partnerskich: 
węgierskiego Csongradu i czeskich Par-
dubic. Warto przypomnieć, że osiem 
lat temu, podczas reaktywacji, w biegu 
wystartowało zaledwie kilkudziesięciu 
zawodników, w tegorocznej edycji pobie-
gło ponad tysiąc dwustu biegaczy. Można 
więc śmiało powiedzieć, że Piętnastka 
stała się jednym ze sportowych znaków 
firmowych Bełchatowa.

Zawodników, kibiców i przybyłych go-
ści  powitała prezydent Bełchatowa, Ma-
riola Czechowska, życząc jak najlepszych 
wyników. Bieg tradycyjnie prowadził uli-
cami miasta. Zawodnicy mieli do pokona-
nia trzy pięciokilometrowe pętle, start  
i meta były przy hali Energia. Głównemu 
dystansowi towarzyszył bieg rekreacyjny 
na 5 km. Nowością w tegorocznej edycji 
Bełchatowskiej Piętnastki była obecność 
na trasie pięciu pacemakerów, którzy 
utrzymując stałe tempo pomagali innym 
uczestnikom biegu na osiągnięcie często 
nowych rekordów życiowych. 

– Było o co walczyć, pula nagród w tym 
roku wynosiła 10 tys. zł. Było siedem ka-
tegorii wiekowych, dodatkowo kategoria 
open dla kobiet i mężczyzn oraz najlep-
szej bełchatowianki i bełchatowianina 

– mówi Marcin Szymczyk, dyrektor Miej-
skiego Centrum Sportu. 

Zwycięzcą tegorocznej Piętnastki zo-
stał Mykola Iukhymchuk z Ukrainy, który 
linię mety przekroczył z czasem 0:45:43. 
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była 
Monika Kaczmarek, która piętnaście ki-
lometrów pokonała w czasie 00:53:51. 
Natomiast wśród bełchatowian natomiast 
najlepsi byli Tomasz Owczarek (0:51:18) 
i Paulina Kołatek (1:06:34). Zwycięzcy 
odebrali nagrody z rąk prezydent Bełcha-
towa, Marioli Czechowskiej, wiceprezy-
denta Łukasza Politańskiego i Bogdana 

Krawczyka z Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. Podobnie jak w latach poprzed-
nich Bełchatów był miejscem podsumo-
wania „Cyklu Biegów o Puchar Marszałka 
Województwa Łódzkiego”, a zarazem 
ostatnim akcentem rundy jesiennej.  
W jej trakcie biegacze mogli uczestni-
czyć m.in. w łódzkim maratonie oraz ło-
wickim półmaratonie. 

Po raz pierwszy współorganizatorem 
Bełchatowskiej Piętnastki było Miejskie 
Centrum Sportu, którego dyrektor zdra-
dził, że przyszłoroczny bieg odbędzie się 
na nieco innych zasadach. -  Myślimy, aby 
zmienić profil trasy biegu tak, by meta 
znajdowała się w centrum, na placu Na-
rutowicza. Planujemy też triadę bełcha-
towską, czyli trzy biegi o różnych dystan-
sach. Pierwszy z nich „Tropem wilczym”– 
pięciokilometrowy miałby się odbyć  
4 marca. Kolejny – na dziesięć kilometrów 
planujemy połączyć z „Biegiem nocnym”.  
Ostatnim będzie „Piętnastka” - wyjaśnił 
dyrektor Szymczyk.

MCS działa od stycznia i może po-
chwalić się organizacją wielu ważnych 
imprez w mieście oraz „wprowadzaniem 
sportu w Bełchatowie na nowy poziom” 
zarządzając najważniejszymi obiekta-
mi sportowymi Bełchatowa – Stadionem 
Miejskim wraz z obiektami treningowymi, 
Halą Energia, Miejskimi Kortami Teniso-
wymi, Lodowiskiem Miejskim oraz Ska-
tePlazą. W sumie od początku roku cen-
trum zorganizowało 41 wydarzeń, w tym  
4 o randze międzynarodowej, 11 ogól-
nopolskich, 5 wojewódzkich i 21 o cha-
rakterze lokalnym. Wszystkie imprezy,  
w których uczestniczyło prawie 6700 za-
wodników, zgromadziły ponad 11 tysięcy 
widzów. 

Kibice mogli wybierać spośród róż-
nych dyscyplin sportowych, od piłki 
nożnej, przez siatkówkę po tenis, rugby, 
biegi i jazdę na deskorolce. Nie zabra-
kło także wyścigów kolarskich, zawodów 
strongmanów oraz największej obok Pięt-
nastki imprezy, czyli Thriatlon Energy. 

Oprócz imprez sportowych, MCS orga-
nizuje także koncerty, jak choćby disco 
polo (Zenek i przyjaciele), który zgroma-
dził 1,5 tysięcy fanów czy Hip-Hop Festi-
wal, na którym gwiazdą był O.S.T.R.. 

AP Start oraz meta biegu zlokalizowane były przy Hali Energia

Trasa biegu prowadziła ulicami miasta
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Już po raz dwudziesty pierwszy ulicami Bełchatowa pobiegli uczestnicy Bełchatowskiej Piętnastki. To jedna z ponad 40 imprez, jakie od początku roku zorganizowało Miejskie Centrum Sportu, gromadząc ponad
jedenaście tysięcy widzów

Ponad tysiąc zawodników przekroczyło w tym roku metę Bełchatowskiej Piętnastki

Władze miasta przywitały biegaczy i kibiców Wszyscy dostali pamiątkowe medale

Start oraz meta biegu zlokalizowane były przy Hali Energia

Bełchatowska Piętnastka przyciąga biegaczy z całej Polski

Mimo wysiłku radość na mecie była ogromna

Trasa biegu prowadziła ulicami miasta Zawodnicy mieli do pokonania 15 km

Walczyli o życiówki
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Mówiąc „klimat”, myślę „człowiek” - adaptacja Bełchatowa do zmian klimatu
Zmieniający się klimat wpływa na wa-
runki życia mieszkańców miast. Dotyczy 
to także Bełchatowa i jego mieszkańców. 
Fale upałów, intensywne opady deszczu, 
burze dały się we znaki w ostatnich la-
tach mieszkańcom i służbom miejskim. 
Potwierdzają to analizy przeprowadzo-
ne przez Instytut Ochrony Środowiska 

– Państwowy Instytut Badawczy w ra-
mach opracowania „Strategii adaptacji 
do zmian klimatu miasta Bełchatowa do 
roku 2025 z perspektywą do 2030” przy-
gotowanej w ramach projektu ClimCities. 
W dokumencie tym dokonano diagnozy 
wrażliwości miasta na zmiany klimatu,  
a dla stwierdzonych zagrożeń klimatycz-
nych wspólnie z Miastem opracowano 
plan działań, który pomoże mieszkańcom 
w przystosowywaniu się do nowych wa-
runków klimatycznych. 

Wyniki analiz klimatycznych dla mia-
sta wskazują na systematyczne ocieplanie 
klimatu. Groźne dla zdrowia upały, wa-
runki, gdy temperatura przekracza 30°C, 
występują w Bełchatowie coraz częściej 
(rys. 1). W 2015 r. zanotowano aż 26 dni  
z taką temperaturą, 19 takich dni pod 
rząd stanowiło najdłuższą w badanym 
okresie falę upałów. Upały w mieście są 
szczególnie dotkliwe. Zabudowane po-
wierzchnie poprzez nagrzewanie się po-
tęgują stres termiczny, na który narażeni 
są mieszkańcy, zwierzęta i zieleń miejska.

W ostatnich latach w Bełchatowie 
obserwuje się również wzrost zagrożeń 
wywołanych intensywnymi, kilkudnio-
wymi opadami deszczu oraz krótkotrwa-
łymi deszczami ulewnymi i nawalnymi. 
Powodują one wezbrania w Rakówce 
oraz podtopienia występujące w niektó-
rych obszarach miasta. Coraz więcej dni  
w roku charakteryzuje się wysokim opa-

dem (rys.2). 
Niekorzystne zjawiska klimatyczne 

będą się nasilać w przyszłości. Dla Beł-
chatowa opracowano scenariusze kli-
matyczne, z których wynika, że do roku 
2030 zwiększy się liczba dni upalnych  
i gorących, fal upałów oraz nocy tropi-
kalnych. Prognozuje się także wzrost wy-
sokości sumy rocznej opadu oraz wzrost 
liczby dni w roku z opadem dobowym 
większym bądź równym 10 mm i 20 mm. 
Jak sobie radzić z opisanymi zagrożenia-
mi klimatycznymi? Podejmując działania 
zwiększające zdolności miasta do radze-
nia sobie z zagrożeniami klimatycznymi, czyli  
działania adaptacyjne do zmian klimatu. 

Miasto Bełchatów w strategii adapta-

cji podejmuje takie działania. Będą one 
m.in. miały na celu zwiększenie odporno-
ści miasta na powodzie nagłe (miejskie)  
i rzeczne. Planuje się zwiększenie reten-
cji korytowej rzeki Rakówki, moderniza-
cję kanalizacji deszczowej oraz rozwój 
błękitno-zielonej infrastruktury. 

Jak kompleksowo podejść do przeciw-
działania powodziom pokazuje przykład 
miasta Gladsaxe w Danii. W 2011 roku 
nawalne deszcze doprowadziły do strat 
na ponad 900 milionów USD. Aby uniknąć 
podobnych strat w przyszłości, zdecydo-
wano się na przekształcenie miasta i jego 
otoczenia w przestrzeń przystosowaną 
do zmian klimatu. Jest kompleksowy pro-
jekt zarządzania wodą opadową, a jedno-

Rys. 2 Miejska Powierzchniowa Wyspa Ciepła (MPWC) 
w Bełchatowie na podstawie obrazowania satelitar-
nego z dnia 12 czerwca 2015 roku. MPWC pokazuje, 
jak nagrzewają się różne powierzchnie w mieście. 
Widać różnicę temperatury powierzchni pomiędzy 
terenami zabudowanymi a terenami zieleni miej-
skiej i wód. Podwyższenie temperatury powierzchni 
w słoneczne dni może wystąpić również na obszarach 
użytkowanych rolniczo (np. przy odkrytej glebie).

Rys. 2. Liczba dni z opadem większym bądź równym 10 mm (na górze) i 20 mm (na dole). Wykres pokazuje, że w okresie 1980-2015 wrosła liczba dni z opadem 10 i 20 mm. Już przy umiarkowanyym 

deszczu o wysokości 10 mm systemy kanalizacji bywają niewydolne. 

Rys. 3. Ścieżka Wodna w Gladsaxe w Danii. Połączenie zagospodarowania wód opadowych z rekreacją. Baseny służą do bezpiecz-
nego prowadzenia wód opadowych i zapewniają oczyszczenie wód z zanieczyszczeń. 

Rys. 1. Liczba dni z temperaturą maksymalną większą od 30°C. Wykres pokazuje, że zwiększa się 
liczba dni upalnych w roku. Odczuwanie upału jest dotkliwsze, gdy minimalna temperatura w ciągu 

doby nie spada poniżej 20°C (mówimy wówczas o tzw. nocach tropikalnych).
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Mówiąc „klimat”, myślę „człowiek” - adaptacja Bełchatowa do zmian klimatu

cześnie pomysł na tworzenie nowych te-
renów rekreacyjnych. Jest to największy 
projekt adaptacyjny w Dani. W ramach 
projektu powstały m. in. park przyrodni-
czy Gladsaxe Heights i centrum sportowe 
Gladsaxe, w których funkcje rekreacyjne 
połączono z zagospodarowaniem wód 
opadowych.

Ale działania adaptacyjne mogą mieć 
mniejszą skalę. W Bergen w Norwegii (rys. 
5) przez wiele lat próbowano poradzić 
sobie z wodami opadowymi i wahaniami 
poziomu wód gruntowych, które niszczy-
ły zabytkowe budynki nabrzeża Wharf, 
wpisanego na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. W odpowiedzi na problemy 
wodne miasto przygotowało projekt usta-

bilizowania poziomu wód gruntowych  
i zagospodarowania wód opadowych. 

Jednym z rozwiązań w projekcie jest 
ogród deszczowy, zapewniający reten-
cję wody z opadów atmosferycznych. 
Jest to obniżenie terenu z odpowiednią 
roślinnością, dzięki któremu woda jest 
przechowywana w jego powierzchni,  
a następnie infiltrowana do podłoża. 
Ogród deszczowy jest zalewany podczas 
deszczu, a poprzez spowolnioną infiltra-
cję wody przyczynia się do stabilizacji 
wód podziemnych i zapobiega uszkodze-
niom budynków nabrzeża. Dodatkowo, 
mniej wody opadowej trafia do systemu 
kanalizacji miasta.

Działania adaptacyjne służące zago-

spodarowaniu wód to nie tylko sposób 
radzenia sobie z intensywnymi opadami. 
Działanie te – oparte na ekosystemach, 
służą poprawie klimatu lokalnego, poma-
gają łagodzić skutki upałów i susz, służą 
ochronie różnorodności biologicznej, po-
prawiają estetykę przestrzeni publicz-
nych, podnoszą jakoś życia mieszkańców 
miasta.

Rys. 2. Liczba dni z opadem większym bądź równym 10 mm (na górze) i 20 mm (na dole). Wykres pokazuje, że w okresie 1980-2015 wrosła liczba dni z opadem 10 i 20 mm. Już przy umiarkowanyym 

deszczu o wysokości 10 mm systemy kanalizacji bywają niewydolne. 

Rys. 3. Ścieżka Wodna w Gladsaxe w Danii. Połączenie zagospodarowania wód opadowych z rekreacją. Baseny służą do bezpiecz-
nego prowadzenia wód opadowych i zapewniają oczyszczenie wód z zanieczyszczeń. 

Rys. 4. Centrum Sportowe w Gladsaxe w Danii wy-
budowane w 2015 r. Na 20 ha powierzchni powstał 
teren do uprawiania sportu. W czasie intensywnych 
deszczy teren ten zamienia się w system zbiorników 
retencyjnych. Przez większość czasu w roku służy za-
bawie na powietrzu.

Rys. 5. Ogród deszczowy w Wharf w Bergen. Został 
zrealizowany w 2014 r. Ma powierzchnię 150 m2 i jest 
największym ogrodem deszczowym w Norwegii. Ro-
śnie tu ponad 700 gatunków ziół i bylin. Rośliny są od-
porne na mróz i są to gatunki miejscowe. Miejsca na-
sadzenia są dostosowane do potrzeb wodnych roślin.

Miasto Bełchatów jest partnerem Instytu-

tu Ochrony Środowiska - Państwowego In-

stytutu Badawczego w projekcie „Climate 

change adaptation in small and medium 

size Cities” dofinansowanym ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 

w ramach Funduszu Współpracy Dwu-

stronnej, realizowanym przez Instytut we 

współpracy z partnerem Norweskim Vista 

Analyse na podstawie umowy z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej. Więcej informacji znajduje 

się na stronie projektu http://climcities.

ios.gov.pl/.

Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz, 
Anna Romańczak - IOŚ-PIB,  

Anne Maren Erlandsen, Haakon Vennemo,  
Sofie Waage Skjeflo - Vista Analyse
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 01
Kancelaria Prezydenta 
44 733 51 66 
Punkt Obsługi Klienta  44 733 51 16
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 52 34
Wydział Organizacyjny 44 733 51 96
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 69

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
Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45
Działalność gospodarcza 44 733 51 60,
44 733 51 89

TELEPRZEWODNIK UM

Od 6 listopada zmianie uległy trasy przejazdu linii nr 4 i nr 6 na odcinku Budryka - Staszica. Zmienił 
się również układ przystanków

Autobusy linii nr 4 i 6 jeżdżą inaczej
Dzięki oddaniu do użytku fragmentu uli-
cy Budryka, która łączy się z ulicą św. 
Faustyny Kowalskiej, mieszkańcy nowo 
powstającego osiedla domków jednoro-
dzinnych  zyskali dobry dojazd do swoich 
posesji. Teraz mają także możliwość sko-
rzystania z komunikacji miejskiej. Na uli-
cy św. Faustyny Kowalskiej pojawiły się 
nowe przystanki, zostały natomiast wy-
łączone dwa przystanki na ulicy Staszica.

Autobus linii nr 4 jeździ teraz ulicami: 
Armii Krajowej (przystanek Armii Kra-
jowej/Kolejowa), Staszica (przystanek 
Staszica rondo), Budryka (przystanek Bu-
dryka SP 12 i nowe przystanki), a następ-
nie ul. św. Faustyny Kowalskiej (nowe 
przystanki). Potem autobus skręca w pra-
wo, na ul. Staszica (przystanek Staszica 

- Czyżewskiego po stronie Leclerc) i dalej 
trasa bez zmian. Autobus nie zatrzymu-
je się na przystankach: Goetla (obec-
nie najbliższy przystanek to Budryka SP 
12 - naprzeciw szkoły), Budryka SP 12 
po stronie szkoły (obecnie zatrzymywać 
się będzie naprzeciw szkoły), Staszica 
Kaufland (obecnie najbliższy przystanek 
znajdować się będzie na ul. św. Faustyny 

Kowalskiej po stronie Wod-Kanu). 
Autobus linii nr 6 z ul. Staszica (przy-

stanek Staszica - Czyżewskiego) skręcać 
będzie w ul. św. Faustyny Kowalskiej 
(nowe przystanki), następnie pojedzie ul. 
Budryka (nowe przystanki aż do przystan-
ku Budryka pętla) i dalej trasa bez zmian. 
Autobus nie zatrzymuje się na przystan-
kach: Staszica Kaufland, po stronie os. 

Blok BTBS przy ul. Fabrycznej z nowymi oknami
Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego systematycznie wymienia okna w swoich blokach. W październiku 
część stolarki okiennej została wymieniona w lokalach mieszkalnych w bloku przy ul. Fabrycznej 1. Jest to kontynuacja dzia-
łań z lat poprzednich. Wymiana następuje w zależności od stanu technicznego stolarki na podstawie wcześniej dokonanego 
przeglądu całego budynku. – Zależy nam na komforcie lokatorów  i  utrzymaniu dobrego stanu technicznego naszych budyn-
ków – mówi Szczepan Chrzęst, prezes BTBS. – Kolejne okna wymieniane będą wiosną przyszłego roku. 

Blok przy ul. Fabrycznej jest pierwszym budynkiem wybudowanym przez spółkę. Został oddany do użytku w 1999 roku.  
W ubiegłym roku Bełchatowskie TBS zakończyło kompleksową wymianę stolarki okiennej w bloku mieszkalnym znajdującym 
się przy al. Wyszyńskiego 6.

Słonecznego (obecnie najbliższy przy-
stanek na ul. św. Faustyny Kowalskiej 
po stronie Kauflandu), Budryka SP 12 na-
przeciw szkoły (najbliższy przystanek to 
Budryka SP 12 po stronie szkoły). 

MZK prosi o wyrozumiałość miesz-
kańców osiedla Słonecznego z uwagi na 
przeniesienie przystanków linii nr 4 i nr 6  
na ulicę św. Faustyny Kowalskiej.

MZK

MZK zmienił trasy autobusów, aby mieszkańcy mieli lepsze połączenie
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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 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 80
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

Reksio jest super przyjazny dla lu-
dzi. Bardzo kontaktowy, pomimo 
swojego wieku – ma już siedem lat, 
nadal lubi spacerki także chodząc na 
smyczy. Najlepszy byłby dla niego 
dom z ogrodem i dużym podwórkiem. 
To nie jest  pies na łańcuch ani do 
kojca. Na pewno będzie wymagał 
opieki w przyszłości. Reksio zaczyna 
mieć problemy ze stawami. Niestety 
nie dogaduje się z innymi psami. To 
typ jedynaka. W schronisku przeby-
wa od lipca tego roku. 

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.

Od 1 grudnia br. do końca marca 2018 r. 
PEC udostępni w różnych punktach mia-
sta specjalne wieszaki, na których będzie 
można zostawić ciepłą odzież na zimę dla 
potrzebujących. 

Akcja odbywa się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Bełchatowa, Marioli 
Czechowskiej.

Wymiana ciepła to jeden ze sposobów 
przekazywania energii, ale w rzeczywi-
stości to akcja zorganizowana po to, by 
dzielić się ciepłymi ubraniami z potrze-
bującymi.

- Idea akcji jest prosta. Każdy może zo-
stawić na wieszaku ciepłe ubranie dla 
potrzebujących i każdy może je bez skrę-
powania wziąć z punktu wymiany ciepła 

– mówi prezes PEC Bełchatów, Grzegorz 
Zegarek. 

Punktami wymiany ciepła są wieszaki, 
na których powiesić można kurtki, swetry 
czy polary potrzebne w mroźne dni. Zo-
stawić ubrania może każdy, tak samo jak 
każdy potrzebujący może z nich skorzy-
stać.

Wszystkich zainteresowanych przeka-
zaniem ubrań zachęcamy do odwiedzenia 
punktów wymiany ciepła i pozostawienia 
ubrań, które pozwolą przetrwać zimę 
potrzebującym. Jeśli natomiast nie mają 
Państwo możliwości, by dojechać na miej-
sce, zachęcamy do kontaktu z Organizato-
rem akcji, tj. spółką PEC – chętnie przyje-
dziemy, odbierzemy rzeczy i przekażemy 
je do jednego  z punktów wymiany ciepła. 
W tym celu prosimy o kontakt z pracowni-
kiem PEC pod nr tel. 44 633 33 36, w. 412.

Akcja „Wymiana ciepła” zapocząt-

kowana została przez mieszkańca Buda-
pesztu i w ciągu kilkudziesięciu pierw-
szych godzin zaowocowała pojawieniem 
się ponad 200 wieszaków z ciepłymi ubra-
niami dla potrzebujących na terenie Wę-
gier. Teraz akcja rozprzestrzenia się na 
terenie Polski.

Na nowy dom czeka także 5-letnia 
suczka. Jest przyjazna, spokojna, 
domaga się kontaktu z człowiekiem. 
Nie jest absorbująca. Typ kanapowca.

Miasto Bełchatów, z inicjatywy lokalnego specjalisty od dziele-
nia się ciepłem - spółki PEC, przyłącza się do ogólnopolskiej akcji  

„Wymiana ciepła”

„Wymiana ciepła”. Podziel się zimową 
odzieżą z potrzebującymi

Punkty wymiany ciepła w Bełchatowie:

● Park przy Placu Narutowicza – punkt główny
● Jadłodajnia przy ul. Kwiatowej 6 (budynek Fundacji  
Społecznej „Solidarni”)
● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2
● Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5 przy ul. Czaplinieckiej 68
● Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy ul. Wojska 
Polskiego 132

Większość punktów dostępna będzie całodobowo.
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Wod.-Kan. z dotacją 20 mln zł na inwestycje
Obliczony na 20 mln zł dotacji wniosek 
spółki Wod-Kan, złożony pod koniec lu-
tego do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskał 
status podstawowego. Oznacza to, że po 
wcześniejszej, pozytywnej weryfikacji 
dokumentów w zakresie oceny formalnej  
i merytorycznej I stopnia, aplikacja zo-
stała zatwierdzona do realizacji przez 
Fundusz. 

- Niewątpliwie to duży sukces pani 
prezydent Marioli Czechowskiej oraz 
naszej spółki, bo wbrew krytykującym 
władze miasta politykom PLUS-a, per-
spektywa podpisania umowy z NFOŚiGW 
na dofinansowanie zadań z gospodarki 
wodno-ściekowej w formie dotacji w wy-
sokości prawie 20 milionów złotych jest 
coraz bardziej realna – mówi Piotr Kopek. 

W połowie listopada spółka WOD.-
-KAN. została poinformowana przez  
NFOŚiGW o pozytywnej ocenie mery-
torycznej drugiego stopnia, co otwiera 
drogę do podpisania umowy na realizację 
projektu. 

Przypomnijmy, że najbardziej ocze-
kiwanym zadaniem w ramach wartego  
31 milionów zł projektu będzie budowa 
na oczyszczalni ścieków Zamkniętych Ko-
mór Fermentacyjnych, które mają zastą-
pić przestarzałą technologię fermentacji, 
opartą na Otwartych Basenach Fermenta-
cyjnych (OBF). 

- Inwestycja pozwoli również ogra-
niczyć odory emitowane przez Otwarte 
Baseny Fermentacyjne i w jeszcze więk-

szym stopniu niż dziś poprawić jakość po-
wietrza, co było jedną z podstawowych 
deklaracji wyborczych prezydent Marioli 
Czechowskiej – stwierdza jednoznacz-
nie Piotr Kopek. – Pani prezydent pora-
dziła sobie z nieprzyjemnym zapachem  
w mieście, czego przez kilkanaście lat 
nie potrafił zrobić wcześniejszy prezy-
dent Marek Chrzanowski i jego ekipa  
z PLUS-a. 

Ogłoszenie przetargu na budowę Za-
mkniętych Komór Fermentacyjnych zo-
stało zapowiedziane na koniec tego roku 
po podpisaniu umowy z NFOŚiGW.

Wod-Kan w ramach projektu planuje 
wykonać także modernizację ok. 3 kilo-
metrów głównego kolektora sanitarnego, 
który od prawie czterdziestu lat służy 
mieszkańcom, podobnie jak główna ma-
gistrala wodociągowa, której moderni-
zowany odcinek będzie wynosił prawie  
2,5 kilometra. 

- Te inwestycje są z punktu widze-
nia miasta nie mniej istotne od ZKF-ów.  
O potrzebie ich modernizacji mówiło się 
już 10 lat temu, ale nigdy nie doczekały 
się poważnego potraktowania. Teraz bę-
dzie okazja zrobić znaczący krok do przo-
du, gwarantujący miastu bezpieczeństwo, 
a mieszkańcom komfort życia – mówi 
Piotr Kopek.

Ostatnimi zadaniami w projekcie jest 
budowa nowych odcinków sieci kanaliza-
cyjnych w ul.: Jasińskiego, Mokrej, Kole-
jowej, Groszkowskiego.

WOD.-KAN.

Ponad 3 mln zł 
wróciły do spółki 
Wod.-Kan.
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej dokonał 
zwrotu 3 mln 36 tys. 481 zł płatności 
końcowej za rozliczony i zamknięty 
ponad rok temu projekt moderniza-
cji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
realizowany przez spółkę Wod.-Kan. 
Płatność końcowa została wstrzyma-
na przez Fundusz, mimo potwierdze-
nia o pozytywnym rozliczeniu całego 
projektu, w związku z prowadzony-
mi przez Prokuraturę Okręgową w 
Piotrkowie Tryb. postępowaniami 
wyjaśniającymi zasadność wniosków  
o podejrzenie działania na szkodę 
spółki. 

- Przez wszystkie miesiące, od mo-
mentu wstrzymania wypłaty płatności 
końcowej, staliśmy i stoimy na stano-
wisku, że spółka płacąc karę za anek-
sowanie terminu realizacji Kontraktu 
09 (budowa instalacji odwadniania i 
suszenia osadu na bazie suszarni sło-
necznych), co jako złamanie prawa 
oceniła kontrola NFOŚiGW, poniosła 
negatywne konsekwencje decyzji Za-
rządu, którego prezesem był wówczas 
Edward Olszewski – mówił Piotr Kopek, 
prezes spółki Wod.-Kan. na konferen-
cji prasowej w urzędzie miasta. 

Przypomnijmy, że w roku 2015 spół-
ka Wod.-Kan. zapłaciła ponad 1,5 mln 
zł kary (korekty finansowej) za nie-
zgodne z prawem, w ocenie NFOŚiGW, 
przedłużenie realizacji Kontraktu 09  
i jednocześnie nie naliczyła konsor-
cjum wykonawców (liderem była spół-
ka Rebud) kary umownej z tego tytułu 
w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Warto zauważyć, że wcześniejsze 
spłacenie z środków własnych spółki 
pożyczki z NFOŚiGW w roku 2016, za-
ciągniętej na potrzeby zrealizowania 
płatności końcowej dla wykonawców, 
nie pociągnęło żadnych negatywnych 
skutków dla mieszkańców, w tym nie 
spowodowało podwyżek cen ścieków, 
tak więc i zwrot na konto spółki ponad 
3 mln zł nie będzie wpływał na poziom 
cen zarówno wody, jak i ścieków na 
najbliższy okres taryfowy.

O planowanych inwestycjach mówi Piotr Kopek, prezes spółki Wod-Kan, na konferen-
cji w urzędzie miasta z udziałem wiceprezydenta Ireneusza Owczarka 
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Zaduszkowa podróż z przebojami gwiazd

Nie tylko bilet do kina „Kultura”, 
ale także wejściówki na wydarze-
nia Miejskiego Centrum Kultury 
i ekspozycję PGE Giganty Mocy 
można teraz kupić przez internet. 

MCK uruchomiło nowy system 
sprzedaży biletów. Jest on całko-
wicie online. Wystarczy wejść na 
stronę: www.bilety.mckbelcha-
tow.pl i wybrać jeden z intersują-
cych nas działów, np. kino. Klika-
jąc na ikonę „kup bilet” wiadomo, 
jakie miejsca są wolne. 

Online można nie tylko zare-
zerwować wejściówki, ale także 
za nie zapłacić – za pośrednic-
twem jednego z serwisów. Po do-
konaniu zakupu, automatycznie 
otrzymamy wiadomość z załączo-
nym biletem, który trzeba wydru-
kować lub zapisać na urządzeniu 
mobilnym.

AD-A

Bełchatowscy artyści przypomnieli utwory wielkich muzyków, którzy odeszli. Podczas koncertu „Zaduszkowa podróż muzyczna” 
można było usłyszeć przeboje m.in. Marka Grechuty, Anny Jantar, Elvisa Presleya, Patricka Swayze czy Whitney Houston. Muzycz-
ne spotkanie było doskonałą okazją do zadumy i wspomnienia bliskich, których nie ma już między nami. 

Kup bilet przez 
internet

Tancerze powalczą w grudniu o nagrody

Najlepsze grupy taneczne z różnych stron 
Polski przyjadą do Bełchatowa, by rywali-
zować o Grand Prix Prezydenta. Wyróżniają-
ca się technika i ciekawa choreografia – to 
główne elementy, na jakie jury będzie zwra-
cać uwagę podczas Ogólnopolskich Spotkań 
Tanecznych (Re)akcje. 

To już dziesiąta edycja konkursu.  
Jubileuszowe zmagania potrwają dwa dni –  
2 i 3 grudnia w MCK PGE Giganty Mocy. Na 
parkiecie będzie rządzić taniec współcze-

sny i nowoczesny. Pierwszego dnia, od godz. 
11:00 będą prezentowane formy krótkie.  
Z kolei w niedzielę, konkursowe zmagania 
rozpoczną się o godz. 13:00. Tym razem 
tancerze pokażą formy długie, które zazwy-
czaj przeznaczone są dla teatrów tańca pre-
zentujących formy spektaklowe. 

Ogólnopolskie Spotkania Taneczne  
(Re)akcje są otwarte. Wstęp bezpłatny.

AD-A

Do Bełchatowa przyjadą tancerze z całej Polski
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Reprezentacja Polski w futsalu, czyli halowej piłce nożnej, zawita do Bełchatowa. 4 grudnia w hali 
„Energia” piłkarze rozegrają jedno z ostatnich spotkań kontrolnych przed przyszłorocznymi Mistrzo-
stwami Europy. Rywalem biało-czerwonych będzie Gruzja

Futsalowa kadra zagra w Bełchatowie
Wygrana we wrześniu, w barażowym 
dwumeczu z reprezentacją Węgier (1:2, 
6:4), dała biało-czerwonym awans na mi-
strzostwa Europy, które zostaną rozegra-
ne w Słowenii. Dla naszej reprezentacji 
będzie to drugi występ na najważniejszej 
futsalowej imprezie Europy. Wcześniej 
byliśmy na niej obecni w 2001 r. w Mo-
skwie.

– W naszym regionie są obecne trady-
cje futsalowe, wspomnieć warto choćby 
kilkukrotnego medalistę Mistrzostw Pol-
ski ze Zduńskiej Woli czy Łęczycy. Wierzę, 
że m.in. z tego powodu zainteresowanie 
meczem kadry narodowej w Bełchato-
wie będzie duże i zapełnimy „Energię” – 
przekonuje Adam Kaźmierczak, prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. – Dla re-
prezentacji Polski ten dwumecz z Gruzją 
będzie jednym z ostatnich sprawdzianów 
przed Mistrzostwami Europy, więc tym 
bardziej warto będzie obejrzeć naszych 
futsalowych „Orłów” – dodaje.

Przed przyjazdem do centralnej Pol-

ski, 13-14 listopada biało-czerwoni za-
grają towarzysko z gospodarzami futsalo-
wych mistrzostw. Z kolei dzień po wizycie 
w Bełchatowie czeka ich rewanż z Gruzją 
w Częstochowie.

Mistrzostwa Europy w futsalu roz-
poczną się 30 stycznia 2018 r. i potrwają 
do 10 lutego. Polacy losowani z trzeciego 
koszyka trafili do „grupy śmierci”, gdzie 
przyjdzie im zmierzyć się z Rosją i Ka-

zachstanem, a do kolejnej rundy turnieju 
awansują dwie najlepsze drużyny. Rosja-
nie to obecni obrońcy tytułu wicemistrza 
Europy, który zdobyli trzeci raz z rzędu. 

„Sborna” to obok Hiszpanii najbardziej 
utytułowana reprezentacja Starego Kon-
tynentu. Zaś Kazachowie na ubiegłorocz-
nych zawodach w Serbii zajęli miejsce 
trzecie. 

MCS Bełchatów

Miejska ślizgawka już otwarta
Miejskie lodowisko rozpoczęło kolejny 
sezon funkcjonowania. Przez 5 miesięcy 
miłośnicy łyżew za niewielkie pieniądze 
będą mogli spędzać wolny czas na lodzie.

Lodowisko miejskie to popularne 
miejsce na zimowej mapie Bełchatowa. 
Sezon zwykle zaczyna się w listopadzie,  
a kończy pod koniec marca. Przygoto-
wanie obiektu do nowego sezonu rozpo-
częło się już w październiku, tworzenie 
tafli lodowej trwa zwykle od 7 do 10 dni. 
Przez ten czas płyta była regularnie zra-
szana wodą i polewana, dzięki czemu od 
2 listopada bełchatowianie mogą spędzać 
czas na lodzie. 

Niewysokie ceny biletów sprawiają, 
że tafla jest zawsze pełna miłośników 
lodowego szaleństwa. Decyzją prezydent 
miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej 
zachowane zostają ceny wejść obowiązu-
jące w latach wcześniejszych. Jednora-
zowe wejście dla dzieci, młodzieży i stu-
dentów kosztuje 2 zł, zaś dla osób doro-

słych 5 zł. Można także wypożyczyć łyżwy 
w cenie 5 zł/h.- Dysponujemy łyżwami 
figurowymi oraz hokejowymi w różnych 
rozmiarach. Dodatkowo każdy zaintere-
sowany będzie mógł bezpłatnie wypoży-
czyć kask - tłumaczy Marcin Szymczyk, 

dyrektor Miejskiego Centrum Sportu  
w Bełchatowie.

Oprócz wejść indywidualnych i zajęć 
szkolnych, przy Lodowisku Miejskim dzia-
łają dwie drużyny hokejowe - juniorska  
i seniorska. Stowarzyszenie UKS Niedź-
wiadek Hokej Bełchatów dwa razy  
w tygodniu prowadzi treningi hokeja na 
lodzie dla dzieci, natomiast ich starsi ko-
ledzy wieczorami prowadzą amatorskie 
rozgrywki hokejowe. 

AP

● Lodowisko jest czynne przez 7 dni 
w tygodniu od godz. 9.00 do 21.00. 
Wejścia odbywają co półtorej  
godziny, ostatnie o 19:30. 

● W związku z działalnością klubów 
tafla lodowiska będzie wyłączona  
z użytku zgodnie z harmonogramem:
 

- w poniedziałki, środy i piątki  
w godz. 16.30 - 17.30 - zajęcia 
hokejowe UKS „Niedźwiadek”, 

- we wtorki i czwartki w godz. 
19.30 - 21.00 - zajęcia hokejo-
we Towarzystwa „Niedźwiedź”.

Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu
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Czuwali nad porządkiem w mieście. Poświęcali się szkoleniom wojskowym, najczęściej trenowali 
w parku Hellwigów i dobrzelowskich lasach. To właśnie bełchatowscy peowiacy m.in. rozbroili au-
striacki posterunek przy ówczesnej ul. Dworskiej – dziś Rotmistrza Witolda Pileckiego

Krótka historia bełchatowskich peowiaków

Pierwsza sekcja Polskiej Organizacji Woj-
skowej w Bełchatowie powstała na prze-
łomie 1915 i 1916 r., w realiach austriac-
kiej strefy okupacyjnej (w pobliskim 
Wadlewie rozpoczynała się już strefa nie-
miecka). Do konspiracyjnej pracy niepod-
ległościowej zaciągali się przede wszyst-
kim członkowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej, od początku wojny wykazującej 
dużą aktywność społeczną i czuwającej 
nad porządkiem w mieście. Bełchatowscy 
konspiratorzy, tak zresztą jak ich koledzy 
w innych częściach kraju, poświęcali się 
przede wszystkim intensywnym szkole-
niom wojskowym, obejmującym m.in. 
musztrę i kursy strzeleckie, często z uży-
ciem drewnianych karabinów.

Umiejętności nabywane w czasie  
z pozoru błahych i niewinnych polowych 
ćwiczeń, organizowanych oczywiście 
potajemnie - najczęściej na terenie la-

sów dobrzelowskich (majątek Ubysza) 
oraz w parku Hellwigów - miały przydać 
się ogromnie i to już w bardzo nieodle-
głym czasie. Gdy w początkach listopada 
1918 r. wynik Wielkiej Wojny został już 
ostatecznie przesądzony, na ziemiach 
polskich rozpoczęła się akcja masowego 
rozbrajania wojsk okupacyjnych. W Beł-
chatowie posterunki austriackie, zwłasz-
cza siedziba żandarmerii znajdująca się 
przy ówczesnej ul. Dworskiej (obecnie ul. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego), rozbraja-
li członkowie POW (było ich wtedy z górą 
trzydziestu).

Na progu niepodległości, spełniwszy 
swe zadanie, organizacja została roz-
wiązana, a wielu peowiaków – już jako 
oficerowie i żołnierze regularnego Woj-
ska Polskiego – wzięło udział w ciężkich 
walkach o utwierdzenie świeżo odzy-
skanej wolności. Wielu – tak jak znany  

w Bełchatowie Stefan Hellwig – poległo. 
Ich nazwiska odnaleźć można na pamiąt-
kowej tablicy, ufundowanej w listopa-
dzie 1938 r. i ustawionej pierwotnie na 
Placu Piłsudskiego (obecnie jest to Plac 
Wolności), następnie – od czasów II wojny 
światowej i okupacji niemieckiej – ukry-
wanej w domach prywatnych, a wreszcie  
w roku 1988 umieszczonej na postumen-
cie zlokalizowanym na terenie kościoła 
parafialnego pw św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika przy ul. Czyżewskiego.  
To tam rokrocznie gromadzą się bełchato-
wianie, by uczcić dzień 11 listopada, od-
dać hołd lokalnym bohaterom i rozważyć 
cenę wolności, wolności, która nigdy nie 
jest przecież dana raz na zawsze.

Arkadiusz Kowalczyk

,,Dnia 11 listopada 1918 roku, ogród Hellwiga po manifestacji garnizonu na cześć Kom. Piłsudskiego powracającego z Magdebur-
ga, godz. 3 pp” – tak brzmi oryginalny opis na odwrocie zdjęcia (fot. archiwum Muzeum Regionalne)
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Piotr Wysocki
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Sebastian Brózda
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Józef Wodziński

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 SelerowiczJolanta Pawlikowska


