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Miejski Biuletyn Informacyjny

To wyjątkowy czas,  
wypełniony rodzinnym  

ciepłem i nadzieją,  
którą niesie narodzenie  

Jezusa Chrystusa.  
Spotkajmy się z bliskimi,  

podzielmy wiarą i miłością.  
Niech te najpiękniejsze 

święta w roku  
będą czasem  

spokoju i odpoczynku,  
a Nowy Rok przyniesie  
wszystko co, najlepsze
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Aniołeczki z grupy Motylki z Przedszkola Samorządowego nr 7 wzięły udział w Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.  
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów zaplanowano na 14 stycznia 2018

dzieje się w mieście

Sezon na łyżwy
Odwiedź miejską 
ślizgawkę i spróbuj 
swoich sił w jeździe 
na łyżwach. Na lo-
dowisku można się 
ślizgać siedem dni 
w tygodniu. Obiekt 
przy ul. Edwardów 
czynny jest w godz. 

9:00-21:00. Za jednorazowe wejście za-
płacimy 2 lub 5 zł. Ci, którzy nie mają 
łyżew, mogą je wypożyczyć za 5 zł. 

Budowlana wystawa
Dariusz Drzewiec-
ki połączył świat 
budowlany z arty-
stycznym i pokazu-
je to na wystawie 
„Po remoncie”. 
Tytuł nie jest przy-
padkowy. Motywy 

roślinne i zwierzęce, jakie stworzył, po-
wstały z  materiałów, które zostały po re-
moncie. Ekspozycję można zwiedzać do 
końca roku w galerii MCK.  

polub nas 

www.facebook.com/belchatow

Orszak Trzech Króli
Po raz szósty ulica-
mi naszego miasta 
przejdzie Orszak 
Trzech Króli. Tra-
dycyjnie wyruszy z 
parafii na os. Dol-
nośląskim i będzie 
podążać w kierun-
ku parafii farnej. 6 

styczna, na żywo bełchatowskie jasełka 
będzie można oglądać w Telewizji Pol-
skiej. Transmisja rozpocznie się około 
godz. 12:00.
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Drodzy Mieszkańcy

Przed nami grudniowa sesja, bardzo ważna, bo budżetowa. Określi ona przyszło-
roczne priorytety. W zaproponowanym projekcie tych kluczowych dla miasta inwe-
stycji jest naprawdę dużo. Cieszę się, że plany inwestycyjne są tak konkretne i doty-
czą ważnych dla miasta obszarów. Dobra komunikacja, rewitalizacja placu Wolności,  
budowa dworca, czy nowe tereny zielone to sprawy, które interesują nas wszystkich. 

Ale dla mnie jako prezydenta bardzo ważne są także kwestie społeczne, integra-
cja różnych środowisk, pomoc rodzinom wielodzietnym, mieszkańcom samotnym,  
czy ubogim. Cieszę się z tych drobnych i z tych większych działań, które pozwalają 

innym żyć lepiej. Dlatego dziś z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich mieszkańców na Miejską Wigilię.  
Spotkajmy się przy światecznym stole, podzielmy opłatkiem. Życzmy sobie radości, wiary i nadziei.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Przed nami szaleństwa sylwestrowej nocy i każdy sposób na powitanie nowego roku wydaje się do-
bry. Jednym z pomysłów jest udział w plenerowej miejskiej imprezie

Miejski sylwester – kulturalnie i z fajerwerkami
Zaledwie kilka dni dzieli nas od nowego, 
2018 roku. W sylwestrową noc bełcha-
towianie tradycyjnie już będą się bawić 
na placu Narutowicza, który zamieni się  
w największy taneczny parkiet w mieście. 
Dokładnie o 22.30 rozpocznie się dysko-
teka pod gwiazdami, podczas której DJ 
będzie grać największe przeboje. Miasto 
przygotowało także wielki pokaz fajer-
werków, które rozświetlą niebo punktu-
alnie o północy.

To nie jedyna propozycja dla spra-
gnionych dobrej zabawy. Alternatywą 
może być barwny świat dwudziestolecia 
międzywojennego, wypełnionego najlep-
szymi musicalami, kolorowymi rewiami 
oraz burleską. W Miejskim Centrum Kul-
tury wystawiony zostanie musical „Bodo”, 
opowiadający o aktorze, tancerzu i pio-
senkarzu kochającym scenę i uwielbienie 
tłumów. W roli Eugeniusza Bodo wystąpi 
rewelacyjny Dariusz Kordek. Oprócz arty-
stycznych uniesień, na gości wieczoru syl-
westrowego będzie także czekać słodki 
poczęstunek oraz szampan, bez którego 

trudno wyobrazić sobie pożegnanie mija-
jącego roku. Bilety są jeszcze dostępne  
w kasach MCK-u oraz przez internet.

Aby najbardziej zabawowa noc  
w roku była bezpieczna, strażnicy miej-
scy będą patrolować plac Narutowicza 
od godz. 22. Dodatkowo już teraz kon-
trolowane są wszystkie punkty sprzeda-
ży fajerwerków, zarówno te przy super-
marketach, jak i w okolicach targowiska 
miejskiego. Strażnicy sprawdzają, czy 
do produktów dołączona jest instrukcja  
w języku polskim, numer katalogowy pro-
duktu, nazwa producenta lub nazwa im-
portera, znak dopuszczenia produktu do 
sprzedaży. Kontroli podlega również to, 
czy środki pirotechniczne nie są sprzeda-
wane osobom niepełnoletnim. 

- Aby ta noc nie zakończyła się tragicz-
nie, pod żadnym pozorem nie pozwalaj-
my odpalać środków pirotechnicznych 
dzieciom i osobom nietrzeźwym -  ape-
luje Piotr Barasiński, komendant bełcha-
towskiej Straży Miejskiej.

APPokaz fajerwerków na pl. Narutowicza
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- Staraliśmy się rozsądnie podejść do propozycji złożonych do budżetu 2018. Cenię sobie wnioski miesz-
kańców, oni wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa

To będzie rok normalnej, ciężkiej pracy
Minęła właśnie 150 rocznica śmierci Jó-
zefa Piłsudskiego. Za rok marszałek bę-
dzie mieć w Bełchatowie swój pomnik. 
Jest taka potrzeba?
Jak najbardziej. W naszej historii poja-
wiło się kilka osób bardzo wybitnych i dla 
przyszłych pokoleń musimy zachować pa-
mięć o nich. Marszałek to jedna z takich 
postaci. Pomnik będzie budował komitet 
społeczny. Wszystkie akcje, które do tej 
pory zostały przeprowadzone, spotkały 
się z wielką przychylnością mieszkan-
ców. Nie jest do końca tak, że jesteśmy 
podzieleni, może niektórych trzeba bar-
dziej do tej idei przekonać.

W przyszłym roku planujemy wiele 
działań, spotkań, dyskusji, które będą 
się wpisywać w propozycję prezydenta 
RP Andrzeja Dudy narodowych obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
leglości. O Józefie Piłsudskim też wiele 
będziemy mówić. Budowa posągu mar-
szałka wiąże się z planowaną rewitaliza-
cją placu Wolności, która już się rozpo-
częła, bo mamy podpisane umowy.

Rewitalizacja to jedno z większych 
przyszłorocznych przedsięwzięć. Pre-
zydencki projekt budżetu na 2018 rok 
zakłada o 10 mln zł więcej na inwesty-
cje niż w tym roku. 
Tak naprawdę budżet na 2018 rok jest 
konsekwencją działań podjętych w tym 
roku i wcześniej, stąd taka kwota. Powin-
niśmy być dumni, że jest ona taka duża. 
Wśród 34 mln zł na wydatki majątkowe 
29 mln zł to pieniądze na kontynuację już 
rozpoczętych inwestycji. Prawie 4 mln 
zł to nowe zadania, z czego 1 mln 200 
tys. zł to twarde projekty wybrane przez 
mieszkańców w ramach budżetu obywa-
telskiego. 

Będziemy m.in. budować węzeł prze-
siadkowy. Obiecałam to mieszkańcom 
trzy lata temu. Upłynęło trochę czasu, 
ale wytłumaczę się tym, że udało się po-
zyskać fundusze unijne. Mam nadzieję, 
że około sierpnia – września przyszłego 
roku ten budynek powstanie. Przystępu-
jemy do przetargu i na pewno nie będzie 
łatwo. Będzie to demonstracyjny budy-
nek pasywny i mamy pewne obawy, czy 
znajdzie się szybko wykonawca, bo nie 

każda firma będzie mogła tę inwestycję 
realizować. 

Będziemy kontynuować projekt 
„Energia, natura i tradycja – na bełcha-
towskim szlaku”, „Bełchatów w zieleni”. 
Zamierzamy kupić autobusy niskoemisyj-
ne dla MZK. Liczę na to, że dostaniemy 
całą dotację, o jaką się staraliśmy w 
Urzędzie Marszałkowskim. Mam obietni-
cę, że tak się stanie. 

Planujemy też budowę ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, al. 
Wyszyńskiego i Armii Krajowej. Zapo-
wiadaliśmy tę inwestycję, ale jest ona 
zdeterminowana budową ul. Kopeckiego. 
Nie możemy sobie pozwolić na zablo-
kowanie tej części miasta. Uważam, że 
rondo usprawni ruch. Na pewno w przy-
szłym roku będziemy dalej inwestować 
na osiedlach – Binkowie, Ludwikowie, 
Olsztyńskim, ale będzie to także konty-
nuacja wszelkich zadań z zakresu pomocy 
społecznej, integracji różnych środowisk.

Ta pomoc społeczna to także kwestia 
mieszkań socjalnych. W tym roku sytu-
acja się poprawiła.
Oddaliśmy budynek przy ul. Sienkiewicza 
i mamy plan, aby wybudować obok drugi 
blok. Pewne kroki  zostały już podjęte 
odnośnie budynku sądu. Wiadomo, że bę-

dzie to trwać jeszcze kilka lat, natomiast 
jest szansa, że rzeczywiście powstanie 
tam sporo mieszkań. Cieszy mnie również 
to, że udało nam się poprawić warunki 
w Felku, czekamy na decyzję w sprawie 
dofinansowania termomodernizacji Odry. 

Nowością jest podział wydatków bieżą-
cych na drogi, zaproponowany na przy-
szły rok.
W sumie 3 mln 100 tys. zł podzieliliśmy 
na kilka grup zadań  i zaproponowaliśmy 
konkretne kwoty. W projekcie zawarłam 
swoje propozycje rozdysponowania tych 
środków, pamiętając też o tym, że zo-
stały niezrealizowane inwestycje z lat 
ubiegłych. Chodzi chciażby o chodniki na 
osiedlu Przytorze, budowane w ramach 
budżetu obywatelskiego. Niestety, nie 
mieliśmy w tym roku wystarczających 
funduszy, by je dokończyć, dlatego wpi-
sałam tę inwestycję do projektu budżetu 
na 2018 rok. Jestem to winna mieszkań-
com.

Swoje propozycje do budżetu składali 
też bełchatowianie. To ponad 190 po-
mysłów.
Staraliśmy się bardzo rozsądnie podejść 
do wszystkich propozycji. Wybraliśmy te 
inwestycje, gdzie była największa po-
trzeba. Czasami chodnik ze starej płyty 
musi poczekać, bo trzeba zrobić chodnik 
tam, gdzie go nie ma w ogóle. Bardzo so-
bie cenię i z determinacją podchodzę do 
wniosków składanych przez mieszkańców. 
Oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby. 
Chcemy jednak uniknąć sytuacji, jaka 
była w tym roku, gdy okazało się, że nie 
wszystko uda nam się zrealizować. Nie 
mogę pozwolić sobie na to, aby w budże-
cie było zapisanych więcej inwestycji, niż 
jesteśmy w stanie zrealizować. Nie chcia-
łabym, aby był to argument w momencie 
udzielania mi absolutorium. W tym roku 
takiego konkretnego argumentu nie było 
i uchwała o nieudzielenieu absolutorium 
została unieważniona. 

Został nam rok pracy, nie patrzę na 
2018 jak na rok wyborczy. Myślę, że tej 
pracy będzie jeszcze więcej niż w ostat-
nich trzech latach.
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Nowe ścieżki rowerowe powstały na ulicach Słonecznej i Mazowieckiej. Kierowców cieszy nowa 
organizacja na skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja

Nowe rondo i kolejne ścieżki rowerowe
Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic 1 Maja  
i Staszica zostało częściowo otwarte. Kie-
rowcy mogą już bez problemu przejechać 
ulicą Staszica, aby wjechać w ul. 1 Maja 
trzeba nadal korzystać z objazdu. Ta 
część inwestycji będzie gotowa w ciągu 
2-3 tygodni, jeśli tylko pozwoli na to po-
goda. 

Przebudowa skrzyżowania w pobliżu 
dwóch dużych marketów była największą 
tegoroczną inwestycją drogową w mie-
ście. Przed rozpoczęciem prac kierowcy 
narzekali na utrudniony skręt w lewo  
z ul. 1 Maja w Staszica, co powodowało 
zakorkowanie tamtego rejonu. Prioryte-
tem było, aby jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia ruch na jednej z najbar-
dziej zatłoczonych krzyżówek przebiegał 
płynnie. Przebudowa skrzyżowania ulic 
Staszica i 1 Maja kosztowała 3 mln 930 
tys. złotych. Do inwestycji 1 mln 300 tys. 
złotych dołożył powiat, w którego zarzą-
dzie jest ul. Staszica, a 250 tys. market 
budowlany Majster.

Powody do radości mają też rowe-
rzyści, którzy do swojej dyspozycji mają 
coraz więcej ścieżek rowerowych. Miło-
śnicy dwóch kółek mogą już korzystać 

z przeznaczonej dla nich drogi na ulicy 
Słonecznej, na odcinku od Sienkiewicza 
do Pszenicznej. 

Nowa ścieżka i chodnik to część prac, 
jakie zostały wykonane wraz z przebudo-
wą skrzyżowania Słonecznej z Sienkiewicza, 
gdzie powstała sygnalizacja świetlna. Cała 
inwestycja kosztowała 1 mln 300 tys. złotych. 

Na ulicy Mazowieckiej  także kończą 
się prace przy budowie ciągów pieszo-

-rowerowych. Ścieżka, która powsta-
je po jednej jej stronie, na odcinku od 

Chełmińskiej do Olsztyńskiej, niebawem 
zostanie oddana do użytku. Prace koszto-
wały 354 tys. złotych. 

Na tym nie koniec. W 2018 roku 
mają powstać kolejne ścieżki z przezna-
czeniem dla ruchu rowerowego. Mowa  
o części ulicy Ludwikowskiej i odcinku od 
ul. Żabiej do Warszawskiej. Zakończenie 
tych inwestycji planowane jest na lipiec 
przyszłego roku.

AP

Miejskie oświetlenie jest coraz bardziej ekologiczne
Miasto sukcesywnie wymienia stare i bu-
duje nowe oświetlenie uliczne. Niemal 
w każdej części Bełchatowa pojawiły się 
albo nowe słupy, albo wymienione zostały 
lampy sodowe na nowoczesne typu LED. 

W tym roku na kilkunastu bełchatow-
skich ulicach zrobiło się jaśniej, m.in. na 
Jasińskiego, Frączak i Nowej. Uliczne 
lampy stanęły także w okolicach bloku  
nr 9 na os. Budowlanych, w pobliżu bloku 
nr 102 na Dolnośląskim i wzdłuż łącznika 
pomiędzy Jaworową i Dziką. Poza tym  na 
Ludwikowie zostały zamontowane 63 słu-
py oświetleniowe, wszystkie wyposażone 
oczywiście w energooszczędne lampy 
LED. Nowe lampy pojawiły się na ulicach 
Wagnera, Gołasia i Liliowej, a także na 
odcinkach Deyny i Różanej. Koszt inwe-
stycji to 388 tys. złotych. Na tym jed-
nak nie koniec. Miasto opracowało także 

dokumentację na doświetlenie sięgaczy, 
czyli tzw. ślepych ulic na osiedlu Polita-
nice. Mowa o uliczkach odchodzących od 
Czyżewskiego, Głuchowskiego, Iglastej 
oraz Grzybowej, Przedwiośnie i Lazuro-
wej.

W sumie wszystkie tegoroczne prace 

związane z wymianą oświetlenia kosz-
towały miasto blisko 600 tys. złotych. 
Wydaje się dużo, ale inwestycja szybko 
się zwróci. Przypomnijmy, że w ramach 
programu SOWA w mieście wymienio-
nych zostało ponad 3 tysiące lamp na 
ledowe, 190 słupów energetycznych oraz  
68 skrzynek sterowniczo-pomiarowych, 
co pozwoliło obniżyć zużycie prądu 
na tym terenie nawet o 70 procent,  
a w konsekwencji zaoszczędzić blisko 
200 tys. złotych. To zresztą nie jedyne 
oszczędności związane z prądem. W paź-
dzierniku rozstrzygnięty został przetarg 
na zakup energii elektrycznej, zgodnie  
z prognozami w 2018 roku za oświetlenie 
uliczne miasto powinno zapłacić o ponad 
30 tys. mniej niż obecnie.

AP

Lampy LED to realne oszczędności

Bełchatowscy cykliści mają do dyspozycji ponad 26 km ścieżek rowerowych

5

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww. WYDARZENIA



Zakończyła się modernizacja należącego do miasta bloku przy 
ul. Czaplinieckiej 44 d. W innych budynkach komunalnych miasto 
wymienia okna

Felek pierwszym budynkiem z fotowoltaiką

Zakres prowadzonych prac był szeroki, 
termomodernizacja oprócz ocieplenia 
budynku i wykonania elewacji zewnętrz-
nych obejmowała także docieplenie i po-
krycie dachów oraz założenie zaworów 
termostatycznych. Dodatkowo Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej zmoderni-
zowało cały węzeł ciepłowniczy. Moderni-
zacja Felka objęła także wymianę drzwi 
zewnętrznych i montaż nowych daszków 
nad wejściami do budynku. Miasto prze-
prowadziło także docieplenie stropu nad 
komórkami lokatorskimi, w korytarzach 
położone natomiast zostały nowe stropy 
z płyt kartonowo-gipsowych. 

Blok przy ul. Czaplinieckiej 44 d jest 
nowoczesny i energooszczędny, głównie 
dzięki zastosowaniu paneli fotowolta-
icznych, które w przeciwieństwie do so-
larnych produkują energię elektryczną 
także w dni pochmurne. To pierwsze tego 
typu rozwiązanie zastosowane w budyn-
ku komunalnym. Energia pozyskiwana  
z paneli jest wykorzystywana do zasila-
nia pompy ciepła, która z kolei podgrze-
wa wodę użytkowaną prze mieszkańców.  
W Felku zastosowano także inne nowo-
czesne rozwiązania, m.in. wentylację 

mechaniczną, która z pomieszczeń wy-
ciąga zużyte, a wdmuchuje czyste po-
wietrze z zewnątrz. Nowością jest tak-
że wprowadzenie systemu zarządzania 
mediami, który poprzez przeglądarkę 
internetową pozwala na weryfikację 
procesu produkcji energii elektrycznej, 
bieżącego zużycia mediów i tego, czy 
wszystkie instalacje pracują prawidłową, 
a co za tym idzie, umożliwia szybką reak-
cję administratora budynku na wszelkie 
nieprawidłowości. Dzięki tym wszystkim 
pracom komfort życia 112 rodzin znaczą-
co się poprawił. Remont kosztował około  
3 mln 800 tys. zł, z czego blisko 3 mln zł 
miasto pozyskało z Unii Europejskiej.

Aby poprawić jakość życia w blokach 
komunalnych, miasto przystąpiło do wy-
miany okien w 28 lokalach. Będą to okna 
dwuszybowe, spełniające wszystkie nor-
my. Prace mają zakończyć się w stycz-
niu. Ponieważ jednak zapotrzebowanie 
na nowe okna jest dużo większe, mia-
sto przygotowuje przetarg uzupełniają-
cy. Po jego rozstrzygnięciu wiosną nowe 
okna zostaną wymienione w kolejnych  
14 mieszkaniach.

AP

Felek to teraz nowoczesny i oszczędny energetycznie budynek

Niebawem odbiorą 
klucze do mieszkań
Zakończyła się przebudowa starej ga-
zowni. W nowych mieszkaniach socjal-
nych na Sienkiewicza  zamieszka dziesięć 
bełchatowskich rodzin. Powierzchnie 
nowych mieszkań wahają się między 32  
a 48 mkw, w każdym wydzielony jest 
aneks kuchenny z kuchnią gazową i zle-
wozmywakiem oraz łazienka z armaturą 
sanitarną. Lokale są już gotowe do za-
mieszkania. Na podłogach w pokojach 
ułożone zostały panele, w łazienkach na-
tomiast położono glazurę i terakotę.

W najbliższych dniach do budynku 
przy ul. Sienkiewicza wprowadzi się 10 
bełchatowskich rodzin, oczekujących na 
mieszkania socjalne. Lista jest gotowa, 
rodziny już oglądają nowe mieszkania. 
Potem pozostanie tylko dopełnienie for-
malności i odbiór kluczy.

Przebudowa budynku po starej ga-
zowni kosztowała blisko 1,5 mln zł, mia-
sto pozyskało dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 671 tys. zł z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Na tym nie koniec. W planach jest 
budowa dodatkowego budynku mieszkal-
nego. - Teren przy „starej gazowni” jest 
na tyle duży, że zdecydowaliśmy się na 
wybudowanie kolejnego bloku – mówi 
Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Beł-
chatowa. 

W planowanym budynku powstaną 
dwa lub trzy większe mieszkania dla ro-
dzin wielodzietnych.

AP

Mieszkania na Sienkiewicza są gotowe 
do zamieszkania
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Dotychczas w Bełchatowie było siedem 
zagospodarowanych parków miejskich 
oraz pięć skwerów, gdzie mieszkańcy 
mogli spędzać wolne chwile. Dodatkowo 
ciąg skwerów wzdłuż rzeki Rakówki, pełni 
funkcję komunikacyjną dla pieszych oraz 
rowerzystów, łącząc osiedla Binków, Sło-
neczne, Edwardów, Okrzei oraz Budowla-
nych z centrum miasta. Teraz na mapie 
miasta przybył kolejny zieleniec. Chodzi 
o teren przy ulicy Witosa, będący łączni-

kiem między ulicami Kwiatową i 1 Maja. 
Teren za budynkiem Gigantów Mocy 

został uporządkowany i na nowo zago-
spodarowany. Zostały wykarczowane sa-
mosiewy, po czym nasadzono 14 nowych 
drzew (klonów pospolitych i śliw) oraz 
ponad 600 krzewów (593 liściaste i 33 
iglaste), a misy wokół nich zostały wy-
łożone korą. Dodatkowo wykonano nie-
zbędne zabiegi pielęgnacyjne wokół ro-
snących wcześniej na tym terenie drzew. 
Wiosną wszystko będzie zielone, ponie-

Nowy transporter będzie woził niepełnosprawnych uczniów
W oddziałach integracyjnych kilku beł-
chatowskich szkół uczy się około 50 nie-
pełnosprawnych uczniów. Aby mogli bez 
problemów dojeżdżać do placówek, mia-
sto kupiło drugi samochód dostosowany 
do przewozu osób z niepełnosprawnością, 
również ruchową. Część kosztów pokry-
je PFRON.  Jednorazowo volkswagenem 
transporterem będzie mogło jeździć  
7 uczniów chodzących lub czworo i do-
datkowo  dwie osoby na wózkach inwa-
lidzkich. 

Dotąd uczniów woził samochód ku-
piony przez miasto w 2006 roku, teraz, 
dzięki drugiemu, organizacja transportu 
będzie dużo łatwiejsza.

- Jednym z zadań władz miasta jest likwi-
dowanie istniejących barier, kształtowa-
nie postaw prospołecznych i zapewnienie 
warunków do kształcenia integracyjnego 

na wszystkich etapach edukacyjnych – 
mówi Łukasz Politański, wiceprezydent 
Bełchatowa.

Oddziały integracyjne prowadzone są 
w kilku bełchatowskich szkołach. - Wielo-
letnie obserwacje pokazują, że dzięki co-
dziennemu partnerskiemu funkcjonowa-
niu obok siebie, niepełnosprawni ucznio-

wie starają się dorównać swym zdrowym 

kolegom, a pełnosprawni uczą się em-

patii, tolerancji, akceptacji, opiekuń-

czości i odpowiedzialności – mówi Elwi-

ra Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty  

w bełchatowskim Urzędzie Miasta.

Nowy samochód na początku stycznia 

zostanie przekazany do Szkoły Podstawo-

wej nr 1, która zajmuje się koordynacją 

transportu do wszystkich placówek edu-

kacyjnych w mieście. Samochód koszto-

wał 144 tys. 800 zł, z czego 72 tys. pocho-

dzi z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, a 72 tys. 800 zł 

to wkład własny miasta. 

AP

waż miasto zadbało także o powierzchnie 
trawnikowe.

Na nowym zieleńcu przy ulicy Wito-
sa wybudowano także alejki glinkowo-

-żwirowe, przy których ustawiono sześć 
ławek parkowych. Dodatkowo skwer zy-
skał nowe oświetlenie, które kosztowało  
37 tys. zł.

Koszt całej inwestycji to 105 tys. zł. 
Na jej realizację miasto dostanie dofi-
nansowanie ze środków powiatowych, 
będzie ono wynosić do 60 tys. zł.

AP

Alejki, ławki oraz zasadzone 
 drzewa i krzewy –  

tak wygląda nowy miejski  
zieleniec przy ulicy Witosa

W mieście przybywa zielonych miejsc
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Niebawem z przestrzeni miejskiej znikną szpecące reklamy i banery. Magistrat rozpoczyna prace 
nad tzw. uchwałą reklamową, która uporządkuje te kwestie w mieście

Miasto mówi dość chaosowi reklamowemu
W tej chwili brakuje w Bełchatowie prze-
pisów regulujących zasady umieszczania 
reklam. Magistrat chce to uporządko-
wać. Dzięki narzędziu, jakim jest Usta-
wa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przygotowana zostanie 
uchwała, w której jasno zostaną określo-
ne zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane. Prace rozpocz-
ną się jeszcze w tym roku.

Tzw. uchwała reklamowa będzie do-
tyczyć całego miasta, termin dostoso-
wania się do nowych zasad będzie wyno-
sić 12 miesięcy od jej przyjęcia. Dzięki 
temu miasto ma zostać uporządkowane,  
a z jego terenu zniknie chaos reklamo-
wy, który zdaniem Elżbiety Rawickiej-Ra-
dwańskiej, dyrektora Wydziału Geodezji  
i Architektury UM, przyczynia się do de-
gradacji przestrzeni miejskiej.

- Te reklamy są zwyczajnie nieładne, 
często wyblakłe, tablice są różnej wiel-
kości i niejednokrotnie przesłaniają ele-
menty architektoniczne, którymi miasto 

może się pochwalić – dodaje dyrektor Ra-
wicka-Radwańska.

Prace nad uchwałą rozpoczynają się 
od przygotowania dokumentacji foto-
graficznej, która będzie stanowiła punkt 
odniesienia do opracowania nowych 
standardów reklamowych w Bełchato-
wie. Uchwała ma być gotowa w grudniu 
2018 roku. Po jej uchwaleniu właściciele 
banerów i tablic reklamowych będą mie-
li kolejny rok na przystosowanie się do 
nowych regulacji. Po upływie tego ter-

minu miasto będzie nakładać kary finan-
sowe za niezastosowanie się do zapisów 
uchwały. A mogą one być dotkliwe - bę-
dzie to czterdziestokrotność powierzch-
ni reklamowej pomnożona przez stały 
współczynnik równy 2,50 zł i  liczbę dni.
Kiedy projekt uchwały reklamowej bę-
dzie gotowy, zostanie poddany konsulta-
cjom społecznym, a następnie przedsta-
wiony wojewodzie do weryfikacji.

AP

Uchwała reklamowa uporządkuje przestrzeń miejską

Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców miasta
Niemal 160 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Beł-
chatowa w ramach współpracy miasta z Bankiem Żywności. W tej edycji przyje-
chały już 2 transporty. Do czerwca 2018 roku, do Bełchatowa przyjedzie jeszcze 
6 transportów z artykułami spożywczymi. 

Z tej formy pomocy skorzysta 3200 najbardziej potrzebujących bełchato-
wian. Trafią do nich różne produkty spożywcze, makaron, ryż, herbatniki, mle-
ko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliw-
kowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa 
i wieprzowa, pasztet, cukier, olej i ser. Nowością w tej edycji będą: buraczki, 
kasza gryczana oraz makaron bezglutenowy. W sumie każda z osób korzystają-
cych ze wsparcia otrzyma 50 kilogramów żywności, czyli około 114 opakowań 
produktów. 

- Pomoc dla mieszkańców jest dla nas najważniejsza, dlatego po raz kolejny 
bierzemy udział w akcji Banku Żywności. Dzięki temu bełchatowianie otrzy-
mują najpotrzebniejsze, a jednocześnie wysokiej jakości produkty spożywcze   

– dodaje Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. 
Żywność jest przekazywana mieszkańcom bezpłatnie. Koszty jej transportu 

z Łodzi wzięło na siebie miasto. W tym roku, za dwa transporty zapłacone zo-
stało nieco ponad 2 300 zł.

AP



Uczniowie SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego korzystają już z nowej ekopracowni. Do dyspozycji 
mają m.in. tablicę interaktywną i wizualizer

Dwunastka ma nowoczesną ekopracownię
W ramach projektu o nazwie „Utworze-
nie ekopracowni pn. zielona pracownia 
w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Ma-
kuszyńskiego w Bełchatowie” zmoderni-
zowana została istniejąca wcześniej sala 
przyrodnicza. Pomalowano ściany, zamon-
towano nowoczesne oświetlenie typu LED  
a w oknach zawieszono rolety. Ponadto 
szkoła kupiła nowe meble, tablice oraz 
stojaki do przechowywania map i plansz.

Ekopracownia jest w pełni nowocze-
sna, wyposażona została w tablicę inte-
raktywną, laptop i wizualizer. Jak mówi 
Renata Oleszczyk, wicedyrektor SP 12, 
dzięki tym inwestycjom przed uczniami 
otworzył się nowy etap nauki.

- Zmiany w pracowni przyrodniczej 
miały przede wszystkim pomóc i zachęcić 
naszych uczniów do rozwijania zaintere-
sowań ekologicznych, zwiększenia aktyw-
ności i odpowiedzialności za środowisko, 
a także kontaktu z nowymi technologia-
mi. Liczymy, że uczniowie będą bardziej 
świadomi otaczającego ich świata – doda-
je dyrektor Oleszczyk.

Na utworzenie ekopracowni Szko-
ła Podstawowa nr 12 uzyskała dotację  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ra-
mach konkursu na dofinansowanie zadań  
z dziedziny edukacji ekologicznej pn. 

„Nasza Eko-pracownia”. Całkowity koszt 
projektu to 35 tys. złotych, na jego re-

alizację urząd miasta przeznaczył 5 tys. 
250 złotych, pozostała kwota, czyli 29 tys. 
750 złotych to wysokość dotacji z łódzkie-
go WFOŚiGW.

AP

Docenią społeczników i firmy pomagające mieszkańcom
Wolontariusz i Dobrodziej Roku to pre-

stiżowe wyróżnienia, które od kilku lat 
wręczane są osobom, zaangażowanym w 
działalność na rzecz lokalnej społeczności. 
Jak co roku zorganizowane zostaną kon-
kursy na Dobrodzieja i Wolontariusza Roku.  
W ten sposób miasto chce docenić przed-
siębiorców i społeczników, którzy prowa-
dzą działalność prospołeczną. Ideą obu 
konkursów jest przede wszystkim promo-
wanie postaw społecznych oraz uhonoro-
wanie osób i firm, które prowadzą dzia-
łalność dobroczynną, a także pomagają 
potrzebującym. Przypomnijmy, że tytuł 
Dobrodziej Roku uprawnia laureata do 
posługiwania się logo konkursu, a także 
do wykorzystania informacji o przyzna-
nym tytule w kampaniach reklamowych i 
materiałach promocyjnych.

Nominacje przyjmowane były do 

końca listopada. - Wszyscy nominowa-
ni w mojej ocenie są ludźmi wielkiego i 
otwartego serca. Już teraz kieruję w ich 
stronę wyrazy uznania i szacunku dzięku-
jąc jednocześnie za pracę, często bezin-
teresowną na rzecz mieszkańców nasze-

go miasta – podkreśla prezydent Mariola 
Czechowska.

Spośród zgłoszonych kandydatów 
przez osoby prywatne instytucje, firmy i 
stowarzyszenia kapituła konkursowa wy-
bierze tych, którzy w mijającym, 2017 
roku, wyróżnili się w pracy na rzecz in-
nych w różnych dziedzinach życia lokal-
nego. Mowa o pomocy społecznej i ochro-
nie zdrowia, edukacji, sporcie, kulturze, 
pomocy osobom niepełnosprawnym oraz 
ekologii i opiece nad zwierzętami.

Warto przypomnieć, że w roku ubie-
głym doceniona została Lidia Szymańska 
i firma Batis. Kto w tym roku zdobędzie 
prestiżowe tytuły Dobrodzieja i Wolonta-
riusza? Dowiemy się na początku stycznia 
2018 roku. 

AP

Tytuł Dobrodzieja Roku zostanie przyzna-
ny już po raz dziesiąty

Uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych
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DOLSAT sp. z o.o.

99,67 % zniżki na aktywację usług multi-
medialnych, 50% zniżki na wybrane usługi 
dodatkowe, ul. Wojska Polskiego 23 C
97-400 Bełchatów
44 632 73 54,44 712 00 00
www.dolsat.pl

ALFABETY BIURO TŁUMACZEŃ

10% zniżki na uwierzytelnione tłumacze-
nie języka angielskiego  i rosyjskiego;
5% zniżki na uwierzytelnione tłumaczenie 
innych języków, ul. 19 Stycznia 15,97-400 
Bełchatów,tel. 44 633 01 01, 501 12 78 18
www.alfabety.com

Insect pest control

10 % zniżki na dezynfekcję, dezynsekcję,  
deratyzację.
ul. Budryka 10, 97- 400 Bełchatów
tel. 44 634 87 45, 607  70 09 94

Uczniowie jedynki przypomnieli rodzicom zasady korzystania z zatoczki postojowej „Pocałuj i jedź”.
Kierowcy zapominają, że to nie miejsce parkingowe

Kciuk w górę czy pstryczek w nos?
 „Proszę, nie parkuj długo!” tak nazy-
wała się akcja przeprowadzona przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Bełchatowie. 
Uczniowie wręczali kierowcom znacz-
ki. Jeśli rodzice prawidłowo korzystali  
z zatoczki, otrzymywali kciuk skierowany 
do góry, natomiast jeśli parkowali dłużej, 
dostawali „pstryczka w nos”, czyli kciuk 
skierowany w dół. 

Zgodnie z założeniami, korzystający  
z zatoczki rodzice powinni zatrzymać się, 
wysadzić dziecko i odjechać, wszystko 
nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę. 
Zdarza się, że niektórzy zostawiają sa-
mochód i zaprowadzają najmłodszych 
do szkoły lub traktują zatokę jako par-
king na czas zakupów w okolicznych skle-
pach, przez co kolejni rodzice nie mogą 
bezpiecznie wysadzić dzieci. Uczniowie, 
nauczyciele i dyrekcja placówki liczą, że 
akcja ,,Nie parkuj długo” przyniesie ko-
rzyści wszystkim korzystającym zatoczki. 
Dyrekcja SP 1 zwraca uwagę na problem 
podczas zebrań z rodzicami, na których 
przypominane są zasady i prawidłowego 
korzystania ze strefy „Pocałuj i jedź”. 
Aby wzmocnić ten przekaz, już po raz 
drugi przeprowadzono akcję edukacyjną 
z udziałem dzieci.

- W ubiegłym roku w porozumieniu 
z urzędem miasta przeprowadziliśmy 
podobną akcję, w razie potrzeb z pew-
nością będziemy ją powtarzać. Chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeństwo na-
szych uczniów – mówi Beata Piwowarska, 

dyrektor SP nr 1.
Dzieci w akcji wspierała także 

bełchatowska Straż Miejska, nie oby-
ło się bez kilku pouczających roz-
mów. Młodsza strażnik, Jagoda Niebo-
rak, podkreśla, że takie akcje są po-
trzebne, często bowiem kierujący nie 
zwracają uwagi na znaki informujące. 

- Kierowcy wydawali się zmieszani akcją, 
ale w większości przypadków deklarowali 
zmianę swoich nawyków – dodaje straż-
niczka.

Przypomnijmy, że zatoczka posto-
jowa ,,Pocałuj i jedź” powstała we 
wrześniu 2016 roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, kosztowała 83 tys. zł.  
W ramach projektu wykonano także progi 

zwalniające i trzy kamery monitorujące, 
zamontowano stojaki na rowery.

AP

Dzieci same przygotowały znaczki

Uczniowie pod okiem nauczycieli zaangażowali się w akcję przy zatoczce
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Będą życzenia i kolędy, na stołach zagoszczą tradycyjne, wigilijne potrawy.  Bełchatowianie po raz 
trzeci spotkają się przy wspólnym, świątecznym stole

Podziel się opłatkiem na Miejskiej Wigilii
III Miejska Wigilia odbędzie się 22 grudnia na placu Na-
rutowicza. Wieczerza organizowana jest przede wszyst-
kim z myślą o osobach samotnych i pozostających  
w trudnej sytuacji materialnej, ale przyjść może każdy. 

– Serdecznie zapraszam mieszkańców na wigilię. Mam 
nadzieję, że takie wspólne, świąteczne spotkanie ucieszy 
szczególnie te osoby, które nie mają rodziny i Boże Narodze-
nia spędzają samotnie. Święta to czas, w którym ważna jest 
obecność drugiego człowieka – mówi prezydent Mariola Cze-
chowska, która już po raz trzeci wspólnie z proboszczem pa-
rafii NNMP ks. dziekanem Zbigniewem Zgodą oraz druhami 
Ochotniczej Straży Pożarnej organizują miejską wieczerzę. 

Świąteczne spotkanie tradycyjnie odbędzie się w cen-
trum Bełchatowa – na placu Narutowicza. Początek zaplano-
wano na godz. 17. W razie niepogody wigilia będzie przenie-
siona do budynku MCK PGE Giganty Mocy. 

Będzie wspólny opłatek, życzenia i kolędy. Nie zabraknie 
też tradycyjnych potraw. Bełchatowianie, którzy przyjmą za-
proszenie na wigilię,  będą mogli skosztować zupy grzybowej, 
pierogów z kapustą i grzybami, ryby oraz kapusty z grochem  
i kompotu z suszu. Potrzebujący bełchatowianie świąteczne 
potrawy, jakie zostaną, będą mogli również zabrać ze sobą. 
Świąteczną atmosferę dopełnią kolędy i pastorałki. Będzie 
ich można nie tylko posłuchać, ale również wspólnie zaśpie-
wać.

AD-A

Pocztówka z dworkiem Hellwigów przenosi nas w lata trzydzieste
Starych, bełchatowskich pocztówek za-
chowało się zaledwie osiem. Reprint 
jednej z nich właśnie wydało Muzeum 
Regionalne. To zapowiedź albumu zatytu-
łowanego „Bełchatów na karcie poczto-
wej”. Znajdzie się w nim ponad 300 kart 
z Bełchatowem i o Bełchatowie z lat 20. 
i 90. ubiegłego stulecia. Jak mówi Marek 
Tokarek, dyrektor Muzeum Regionalnego, 
dzięki temu wydawnictwu bełchatowia-
nie będą mogli przypomnieć sobie czar 
starych pocztówek.

- W dobie rewolucji informatycznej 
kartki pocztowe odeszły niemal całkowi-
cie do lamusa, a szkoda, bo były nie tylko 
wyrazem pamięci o bliskich nam osobach, 
ale także swoistym historycznym zapisem 
zmian zachodzących w mieście – tłuma-

czy dyrektor Tokarek.
Karty do albumu zbierane były przez 

kilka lat, część z nich pochodzi z prywat-
nych zbiorów mieszkańców Bełchatowa. 
Najcenniejsze wydają się te pochodzące 
z okresu międzywojennego i okupacji, 
takich zachowało się zaledwie kilka. Al-

bum zostanie wydany w styczniu, ale już 
teraz do rąk jedna z pocztówek. Mowa  
o reprincie kartki z przełomu lat 20. i 30., 
na której uwieczniony został dwór Hell-
wigów w szacie zimowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć hi-
storię kartki pocztowej. Sięga ona poło-
wy lat 60. XIX stulecia, kiedy to austriac-
ki ekonomista prof. Emanuel Herman za-
proponował rodzaj tzw. korespondencji 
odkrytej. Za wysłanie takiej kartki pła-
ciło się o wiele mniej, niż za zwykły list. 
W pierwszych latach istnienia pocztówki 
trzeba było nakleić na nią znaczek. Szyb-
ko jednak wydano kartkę z już nadruko-
wanym znaczkiem wartości 2 krajcarów. 

AP

Świąteczna pocztówka z lat 30.
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Stoiska z regionalnymi wypiekami, miodami i smakołykami. Do tego ręcznie zdobione bombki, ozdoby choinkowe, świąteczne kartki. Nie zabrakło też rozmaitych atrakcji na czele z wizytą Świętego Mikołaja – tłumy 
mieszkańców zgromadził w centrum bełchatowski Jarmark Świąteczny

Bełchatowianie poczuli świąteczną atmosferę i magię świąt podczas jarmarku  
Co prawda do Bożego Narodzenia zostało 
jeszcze trochę czasu, jednak ich wyjąt-
kowy klimat można w naszym mieście po-
czuć już teraz. Przedsmakiem świątecz-
nej atmosfery niewątpliwie był coroczny 
jarmark, który tradycyjnie odbył się na 
placu Narutowicza. 

Dopisali nie tylko wystawcy, ale 
przede wszystkim mieszkańcy. Przez dwa 
dni – 9 i 10 grudnia, bełchatowianie mieli 
okazję, aby kupić oryginalne prezenty i 
świąteczne ozdoby. Na stoiskach znalazło 
się wiele przysmaków, m.in.  pardubic-
kie pierniki, węgierskie kołacze, wyroby 
prosto z Litwy. Nie zabrakło regionalnych 
rarytasów – ciast, wędlin, miodów czy 
znanych w całej Polsce serów koryciń-
skich. Były też stroiki, bożonarodzeniowe 
drzewka, pocztówki, ręcznie szyte za-
bawki, biżuteria, przedmioty ozdobione 
techniką decoupage. 

W centrum świąteczne piosenki śpie-
wali miejscy stypendyści oraz zespół Duo 
Espresso wraz z zaproszonymi gośćmi, 
zaś w MCK dzieci i młodzież, którzy wzię-
li udział w przesłuchaniach do Regional-

Podczas jarmarku z najmłodszymi spotkał się Święty Mikołaj

Można było kupić oryginalne prezenty

nego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
Oprócz zakupów i koncertów czekały 

też inne atrakcje - świąteczna poczta, ol-
brzymia śnieżna kula, sanie z reniferami 
i warsztaty dekorowania pierników. Plac 
Narutowicza odwiedził też sam św. Mi-
kołaj, który rozdał najmłodszym słodkie 
upominki. Bełchatowskie nadleśnictwo 
podarowało zaś mieszkańcom choinki. 

Mimo to, że tegoroczny jarmark jest 
już za nami, to świąteczna atmosfera 
wciąż trwa. Na placu Narutowicza stoi 
bożonarodzeniowa choinka, która po raz 
pierwszy rozbłysła właśnie podczas jar-
marku. Na ośmiometrowym, sztucznym 
drzewku świeci dokładnie 750 gwiaz-
dek. Do tego centrum przystrojone jest 
22 świątecznymi kulami, a każda z nich  
z bombkami i 200 lampkami. Iluminacja-
mi ozdobione są też bełchatowskie ulice. 
Śnieżynki, łańcuchy z lampek, świetl-
ne sople, warkocze i tuby – to niektóre  
z nich. Tradycyjnie światełka pojawią się 
też na budynku bełchatowskiego Urzędu 
Miasta, w okolicy siedmiu bełchatow-
skich kościołów czy rondach m.in. gen. 
Władysława Andersa.  

AD-A

Bełchatowienie chętnie ogrzewali się gorącymi potrawami
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Stoiska z regionalnymi wypiekami, miodami i smakołykami. Do tego ręcznie zdobione bombki, ozdoby choinkowe, świąteczne kartki. Nie zabrakło też rozmaitych atrakcji na czele z wizytą Świętego Mikołaja – tłumy 
mieszkańców zgromadził w centrum bełchatowski Jarmark Świąteczny

Bełchatowianie poczuli świąteczną atmosferę i magię świąt podczas jarmarku  

Na placu pojawili się Moto Mikołaje Jarmark przyciągnął całe rodzinyPodczas jarmarku z najmłodszymi spotkał się Święty Mikołaj

Nie zabrakło tradycyjnych, domowych wyrobów

Plac Narutowicza rozświetliły tysiące świątecznych ozdóbMożna było kupić oryginalne prezenty Dzieci były oczarowane kolorami
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Przedsiębiorcy z miasta i powiatu mogą pozyskać przeszkolonych we własnej firmie pracowników, 
a uczniowie i studenci znaleźć najlepszą dla siebie ofertę stażu

Pracodawco, znajdź praktykanta razem z miastem
Uruchomienie specjalnej platformy wy-
miany informacji pomiędzy pracodawcą 
a potencjalnym pracownikiem to kolejny 
krok, który wspierać ma bełchatowskich 
przedsiębiorców. Na portalu www.invest.
belchatow.pl pracodawcy z powiatu beł-
chatowskiego mogą umieszczać oferty 
staży i praktyk skierowanych do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, studentów 
i absolwentów uczelni wyższych. Dzięki 
temu mają możliwość pozyskania po-
tencjalnych, przeszkolonych wcześniej  
w swojej firmie pracowników. Młodzi lu-
dzie mogą natomiast zdobywać, tak cen-
ne do podjęcia przyszłej pracy, doświad-
czenie.

- Chciałabym zaprosić przedsiębior-
ców do współpracy z miastem i  tworze-
nia miejskiego programu pomocy mło-
dym bełchatowianom, którzy wchodzą 
na rynek pracy – mówi Mariola Czechow-
ska, prezydent Bełchatowa. - Myślę, że 
utworzenie platformy współpracy między 
pracodawcą a potencjalnym pracowni-
kiem pozwoli nam zadbać o przyszłość 
absolwentów wyższych uczelni i szkół po-

nadgimnazjalnych, będzie też miało duży 
wpływ na rozwój firm. 

Chodzi także o to, aby młodzi ludzie, 
widząc, jakie jest aktualne zapotrzebo-
wanie na rynku pracy, podejmowali od-
powiedzialne decyzje dotyczące swojego 
wykształcenia. Informacje o stażach i 

praktykach zamieszczane są całkowicie 
nieodpłatnie. Przedsiębiorcy mogą kon-
taktować się z Wydziałem Rozwoju Mia-
sta bełchatowskiego magistratu przy ul. 
Kościuszki 1, pok. 215, 216 i pod nume-
rem telefonu 44 733 51 45.

AP

O mentoringu i społecznej odpowiedzialności biznesu
Przedstawiciele bełchatowskiego bizne-
su spotkali się z władzami Bełchatowa. 
Przedświąteczne spotkanie było doskona-
łą okazją do zapoznania się z działaniami, 
prowadzonymi przez miasto oraz wymia-
ny doświadczeń.

Z właścicielami firm spotkali się pre-
zydent Mariola Czechowska, wiceprezy-
dent Ireneusz Owczarek i przedstawicie-
le magistratu odpowiedzialni za sektor 
gospodarczy. Uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać wykładów i rozmawiać w 
trzech panelach dyskusyjnych. Pierwszy 
dotyczył korzyści, jakie firmom przynosi 
mentoring, czyli współpraca doświadczo-
nych pracowników z nowo zatrudnionymi 
osobami oraz tego, jak może on wpływać 
na karierę zawodową i powodzenie w 
biznesie. W części drugiej zapoznano się 
z tematem odpowiedniego doradztwa w 
firmach typu start-up, w ostatniej nato-
miast przybliżony został temat angażo-

wania się przedsiębiorstw w życie i roz-
wój lokalnej społeczności.

- Wszystkim nam chodzi o to samo, czyli  
o odpowiedzialne budowanie gospodarki 
w mieście, o pobudzenie chęci wspiera-

nia lokalnych inicjatyw i ciekawych po-
mysłów mieszkańców – tłumaczy Marcin 
Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Mia-
sta bełchatowskiego magistratu.

AP

Miasto wspiera młodych, którzy chcą odnaleźć się na lokalnym rynku pracy

Zaproszeni specjaliści mówili roli mentoringu
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Zdrowych, spokojnych, pełnych 

rodzinnego ciepła Świąt Bożego 

Narodzenia oraz szczęścia, radości  

i sukcesów w Nowym Roku życzą 

Zarząd i Pracownicy PGM Sp. z o.o.  

w Bełchatowie

Spokojnych, rodzinnych, 

pełnych radości i ciepła 

świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2018 roku 

życzą mieszkańcom Bełchatowa 

Prezes Zarządu i Pracownicy 

MZK Sp. z o.o. Bełchatów

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła 

i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku życzą

Rada Nadzorcza, Prezes Zarządu oraz 

pracownicy Bełchatowskiego  

TBS Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy

Niech nadchodzące święta Bożego 

Narodzenia przyniosą Wam radość i 

nadzieję, napełnią wiarą  

i milościa, a Nowy Rok będzie pełen 

pomyślności i sukcesów.

Zarząd i Pracownicy 
WOD.-KAN.



PEC Bełchatów wraz z innymi dostawcami ciepła systemowego już po raz siódmy wspiera akcję 
charytatywną Radiowej Trójki  „Święta bez Granic”

PEC z radiową Trójką pomaga dzieciom z Aleppo

W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja 
przeznaczy środki zebrane podczas akcji 
na cele edukacyjne, pomagając dzieciom 
pochodzącym z Aleppo. Mieszka tam oko-
ło miliona dzieci, z których siedem na 
dziesięć żyje w skrajnym ubóstwie. 

Charytatywna akcja „Święta bez gra-
nic” pomaga dzieciom z Aleppo wrócić 
do szkoły i przywrócić normalność. Za 

zebrane środki Fundacja opłaci potrze-
bującym uczniom czesne w szkole, kupi 
im wyprawki, zapewni opiekę psycholo-
giczną, ufunduje stypendia i - jeśli środki 
będą wystarczające - wyremontuje lub 
odbuduje zniszczoną szkołę w Aleppo.

Trójkowa akcja od osiemnastu lat an-
gażuje sympatyków i słuchaczy tej stacji. 
Można wziąć udział  w licytacjach, które 

odbywają się na antenie Trójki w przed-
świąteczne piątki 1, 8, 15 i 22 grudnia. 
Jak co roku, do zdobycia będą niezwykłe 
przedmioty od wyjątkowych ludzi - oso-
bowości świata kultury, muzyki i sportu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do 
udziału w akcji. Więcej informacji na 
stronie:  www.cieplosystemowe.pl 

Ogrzejmy serca pomagając.

Spółka MZK testowała autobus z napędem hybrydowym
Miejski Zakład Komunikacji w Bełcha-
towie  testował niskoemisyjny, niskopo-
dłogowy autobus marki Solaris Urbino  
12 Hybrid. Autobus kursował na miejskich 
liniach od 10 do 23 listopada. Jego ze-
wnętrzny design spodobał się bełchato-
wianom. 

Napęd hybrydowy to połączenie silni-
ka spalinowego i elektrycznego. Silniki te 
mogą pracować na przemian lub jedno-
cześnie w zależności od potrzeb. Całość 
sterowana jest przez układ elektronicz-
ny, zapewniając optymalne wykorzysta-
nie. Testowany autobus wyposażony był 
w silnik spalinowy z normą emisji spalin 
Euro 6 i silnik elektryczny, sześciobiego-
wą,  zautomatyzowaną skrzynię biegów, 
oświetlenie typu LED, podświetlane pro-
gi. Miał także  fotokomórki w drzwiach, 
uniemożliwiające przytrzaśnięcie pasa-

żera oraz automatycznie wysuwany po-
dest ułatwiający wjazd wózkom, dla któ-
rych przewidziano dwa miejsca. 

Takim autobusem, jaki był na testach 
w Bełchatowie, może podróżować ponad 
90 osób – 25 miejsc siedzących, 67 stoją-
cych. Nowinką są zainstalowane dwa por-
ty USB, dzięki którym pasażerowie mogą 

podładować telefon podczas jazdy. 
Kierowcy MZK mieli możliwość pracy  
w kabinie nowej generacji, zapewnia-
jącej lepszą  ergonomię pracy poprzez 
regulację położenia kierownicy i usta-
wienia siedzenia. Zamontowana deska 
rozdzielcza to panel dotykowy i czytel-
ny centralny wyświetlacz z możliwością  
zmiany z cyfrowego na analogowy. 

Miasto planuje zakup nowego, nisko-
emisyjnego taboru dla MZK w ramach 
unijnego projektu. - Nie dotyczy on au-
tobusów hybrydowych, ale testowany po-
jazd miał wiele nowoczesnych rozwiązań, 
które zastosowano także w autobusach 
elektrycznych i  spalinowych z normą 
emisji spalin EURO 6 – mówi Renata Rut-
kowska, prezes MZK Bełchatów. - Teraz 
czekamy na autobus elektryczny, któ-
ry może jeszcze w tym roku przyjedzie  
do Bełchatowa na testy – dodaje prezes.

Autobus podobał się mieszkańcom
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,,Wymiana ciepła” zawitała do Bełchatowa. W kilku miejscach w mieście stanęły spe-
cjalne wieszaki, na których można zostawić niepotrzebne, zimowe ubrania

Wymień się ciepłem z innymi

Akcję zorganizowały władze Bełchato-
wa wspólnie z Przedsiębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej. W pięciu miejscach  
w Bełchatowie zostały ustawione wie-
szaki na ubrania z dołączoną instrukcją: 
Masz niepotrzebne ubrania? Ciepłe kurtki, 
swetry, szaliki czy koce? Przekaż je po-
trzebującym. Mniej zamożni mieszkańcy 
mogą przyjść i wybrać dla siebie ciepłe 
okrycie. Ci zaś, którzy mają taką możli-
wość, mogą przynieść odzież, która może 
przydać się potrzebującym.

- Najważniejsze w całej akcji jest 
to, że tak naprawdę pomóc może każ-
dy. Uważam, że dzielimy się nie tylko 
ciepłem, ale przede wszystkim sercem 

- podkreśla Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa

Odzież, którą bełchatowianie będą 
chcieli zostawić na wieszakach, powin-
na nadawać się do noszenia, to znaczy 
być niezniszczona i czysta. Mieszkańcy, 
którzy chcieliby oddać ubrania, ale nie 
mają możliwości, by dojechać do jedne-
go ze wskazanych punktów, mogą tele-
fonicznie skontaktować z się z PEC pod  
nr tel. 44 633 33 36, wew. 412. Pracownik 
spółki przyjedzie we wskazane miejsce, 
odbierze rzeczy i powiesi je na jednym  
z wieszaków. Akcja potrwa do końca mar-
ca przyszłego roku.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Bełchatowa, aby dzielili się i sercem  
i ubraniamy z osobami, które tego po-
trzebują – mówi Grzegorz Zegarek, pre-
zes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Warto przypomnieć, że akcja „Wymiana 
ciepła” została zapoczątkowana przez 

Tu znajdziesz ciepłą odzież:
park przy placu Narutowicza (w po-
bliżu Miejskiego Centrum Kultury), 
jadłodajnia przy ul. Kwiatowej 6 (budy-
nek Fundacji Społecznej „Solidarni”), 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(ul. Dąbrowskiego 2), punkt Rejonowej 
Obsługi Mieszkańców nr 5 (ul. Czapli-
niecka 68).

Halinka to przyjazna suczka, która, 
jak każdy szczeniak, uwielbia się ba-
wić. Halinka ma niecałe pięć miesię-
cy, w schronisku jest od października 
tego roku. Bardzo dobrze dogaduje 
się z innymi psami.

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.

Marcel jest przyjaznym, lubiącym 
ludzi kocurem.  Idealny towarzysz 
dla  osoby przebywającej  dużo w 
domu. Typ  kota uwielbiającego wy-
legiwać się na kolanach.

jednego z mieszkańców Budapesztu.  
W ciągu pierwszych kilkudziesięciu go-
dzin na terenie Węgier pojawiło się po-
nad 200 wieszaków z ciepłymi ubraniami. 
Teraz akcja rozprzestrzenia się na tere-
nie naszego kraju, a 1 grudnia dołączył 
do niej Bełchatów.

W bełchatowskim schronisku czeka 
231 psów (w tym 23 szczenięta) oraz 
31 kotów (3 kocięta). Aby jednak 
uniknąć nieodpowiedzialnych „pre-
zentów świątecznych”, adopcja bę-
dzie możliwa dopiero po 27 grudnia. 
Pamiętajmy! adoptujemy zwierzaka 
z całym pakietem jego uczuć i kłopo-
tów związanych z opieką 

W punktach wymiany ciepła można zostawić ciepłe ubrania dla potrzebujących

Akcja rozpoczęła się 1 grudnia
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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

Miejska spółka WOD.-KAN. inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.- 
KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie każdego 
roku realizuje wiele zadań inwestycyj-
nych. Systematyczna rozbudowa i mo-
dernizacja infrastruktury wodociągowo-

-kanalizacyjnej zapewnia firmie ciągły 
rozwój oraz podnosi jakość świadczonych 
usług dla mieszkańców Bełchatowa.
 

W 2017 r. Spółka zrealizowała zadania  
z Planu Inwestycyjnego, zatwierdzonego 
przez Radę Miejską za ponad 3 mln zło-
tych. Środki zostały przeznaczone m.in. 
na: budowę i modernizację sieci wodno-

-kanalizacyjnych, modernizację budyn-
ków, budowli czy zakup urządzeń i środ-
ków transportu. 

Kluczowe zadania jakie zrealizowała 
Spółka w 2017r. to: 
● renowacja dachów i elewacji oraz wy-
miana okien, drzwi na obiektach Oczysz-
czalni Ścieków;
● modernizacja wlotów powietrza do 
dmuchaw w budynku na Oczyszczalni 
Ścieków;
● modernizacja dachu na budynku głów-
nym Spółki, zlokalizowanym przy ulicy Św. 
Faustyny Kowalskiej 9;
● modernizacja przepompowni ścieków  
w ul. Mostowej;
● wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej na Oczyszczalni Ścieków; 
● modernizacja rurociągów wody uzdat-
nionej pomiędzy zbiornikami a pompow-
nią na Ujęciu Wody Myszaki;
● bezwykopowa modernizacja wodociągu 
DN 200 metodą przewiertu sterowanego 
na osiedlu Dolnośląskim; 
● modernizacja studni głębinowych, bu-
dynków rozdzielni na studniach oraz wy-
miana ogrodzeń terenu studni głębino-
wych;
● modernizacja ogrodzenia Ujęcia Wody 

Myszaki, Oczyszczalni Ścieków oraz ogro-
dzenia głównej siedziby Spółki;
● wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ulicy Wichrowej obręb Poręby;
● przebudowa sieci wodociągowej DN 150 
w rejonie działek nr 626/1, 627/1 i 627/2 
w rejonie ulicy Okrzei;
● budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w rejonie ulicy Sienkiewicza;
● wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
z przepompowniami w ulicy Piotrkow-
skiej;
● modernizacja przyłącza kanalizacji sa-
nitarnej wykładziną CIPP utwardzaną na 
miejscu promieniami UV do Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Bełchatowie;
● wykonanie dokumentacji projektowej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
budowa części sieci wodociągowej w re-
jonie ulicy Jasińskiego;
● budowa sieci kanalizacji sanitarnej do 
działek ROD „Relaks”;
● wykonanie projektów wraz z budową 
komór wodomierzowych na wykonanie 
połączeń  wodociągowych w rejonie ulic 
Grabowej, Brzozowej oraz Tylnej;
● modernizacja pól zasilających transfor-
matory i studnie głębinowe w rozdzielni 
SN 15kV na UW;
● modernizacja odżelaziaczy na obiekcie 
Ujęcia Wody;
● przebudowa systemu monitoringu na 
Ujęciu Wody i na studniach głębinowych 
oraz rozbudowa systemu automatyki na 
Oczyszczalni Ścieków;
● modernizacja pomp głównych ścieków 
surowych;
● zakup urządzeń laboratoryjnych.

Spółka zakupiła również grunty pod prze-
pompownię w rejonie ul. Mostowej oraz 
studnią głębinową nr 4 w rejonie miej-

scowości Myszaki. 
Część ww. inwestycji Spółka wykonała si-
łami własnymi. Zrealizowała również pra-
ce zlecone z zewnątrz jak m.in.: moder-
nizację bezwykopową sieci kanalizacji 
sanitarnej czy też wykonanie przyłączy 
do posesji. 
Jednocześnie Spółka sukcesywnie pracuje 
nad pozyskiwaniem środków finansowych 
z Funduszu Spójności na budowę nowych 
obiektów oraz modernizację i budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnych. Głównym 
założeniem Spółki było złożenie  do NFO-
ŚiGW do końca lutego 2017 roku wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Spójności na okres progra-
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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

Miejska spółka WOD.-KAN. inwestuje w rozbudowę i modernizację sieci

mowania 2014-2020 projektu, po nazwą: 
„Budowa i modernizacja systemu sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa – etap II”. Opiewający na 20 
mln złotych dotacji wniosek Spółki został 
pozytywnie oceniony oraz zatwierdzony 
do realizacji przez NFOŚiGW. W ramach 
projektu, objętego wnioskiem do NFO-
ŚiGW, którego wartość ogółem wynosi 31 
mln złotych netto, znalazły się następu-
jące zadania:
● budowa instalacji stabilizacji osadów 
ściekowych w Zamkniętych Komorach 
Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ście-
ków w Bełchatowie;
● budowa nowych odcinków sieci kanali-

zacji sanitarnej na terenie Miasta Bełcha-
towa,
● modernizacja poprzez przebudowę 
metodą bezwykopową istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta 
Bełchatowa;
● modernizacja poprzez przebudowę 
metodą bezwykopową istniejącej sieci 
wodociągowej na terenie Miasta Bełcha-
towa.

Priorytetowym zadaniem w ramach pro-
jektu będzie budowa na obiekcie Oczysz-
czalni Ścieków Zamkniętych Komór Fer-
mentacyjnych (ZKF). Korzyści wynikające 
z realizacji inwestycji.
● W wyniku realizacji inwestycji zostanie 
wyeliminowana przestarzała technologia 
stabilizacji osadów w Otwartych Base-
nach Fermentacyjnych (OBF) – fermenta-
cja psychrofilowa – a w jej miejsce po-
wstanie nowa technologia, prowadzona 
w Zamkniętych Komorach Fermentacyj-
nych, gdzie zachodziła będzie fermenta-
cja mezofilowa.
● Zastosowanie zamkniętego procesu 
fermentacji pozwoli na ujęcie i wykorzy-
stanie powstającego biogazu, który wy-
korzystywany będzie jako paliwo do pro-
dukcji skojarzonej energii elektrycznej  
i cieplnej (spalanie w agregatach koge-
neracyjnych), przeznaczonej na potrzeby 
własne oczyszczalni.
● Zmniejszenie oddziaływania odorowe-
go na środowisko poprzez wyeliminowa-
nie drugiego co do wielkości źródła odo-
rów na oczyszczalni ścieków, tj. OBF-ów,  

a także dzięki zmianie sposobu fermenta-
cji osadów z psychrofilowej na mezofilo-
wą oraz hermetyzacji procesu stabilizacji 
osadów.
● Zmniejszenie zawartości związków 
organicznych w osadzie, co docelowo  
w procesie ich suszenia w halach spowo-
duje zmniejszenie ilości związków zło-
wonnych, uwalnianych wraz z parą wod-
ną do powietrza.

Inwestycja ta w znacznym stopniu 
pozwoli ograniczyć emisję odorów emito-
wanych przez OBF-y, co znacząco wpłynie 
na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Obecnie trwają prace nad przygotowa-
niem nowego planu inwestycyjnego na 
lata 2018-2021. Nowe zadania inwesty-
cjne umożliwią mieszkańcom miasta 
Bełchatowa łatwiejszy dostęp do infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej, jak rów-
nież poprawią stan techniczny obiektów 
i urządzeń Spółki. Ustalając zadania 
rzeczowe Spółka kieruje się  głównie 
potrzebą utrzymania w pełnej sprawno-
ści obiektów i urządzeń, zapewniających 
dostawę wody oraz odbiór ścieków. Mo-
dernizacje sieci i obiektów wodno-ka-
nalizacyjnych mają na celu ulepszenie 
posiadanej przez Spółkę infrastruktury 
i zwiększenie ich walorów użytkowych. 
W ten sposób Spółka dostosowuje urzą-
dzenia do zmieniających się potrzeb do-
staw wody i odbiorów ścieków,  oraz po-
prawia się warunki korzystania z infra-
struktury przez naszych Klientów.

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Wystawę zdjęć członków i przyjaciół Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego można oglądać 
w MCK PGE Giganty Mocy. Na zwiedzanie ekspozycji amatorzy fotografii mają czas do końca roku

Ponad pięćdziesiąt zdjęć na wystawie

To już dziesiąta wystawa przeglądowa  
w historii Bełchatowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Po raz kolejny jest ona 
okazją, aby zobaczyć twórczość lokal-
nych artystów, ale nie tylko. Na ekspozy-
cji można znaleźć również prace zaprzy-
jaźnionych z towarzystwem fotografów  
z różnych stron Polski, a nawet zagrani-
cy – m.in. partnerskich miast Bełchatowa.  
W sumie swoje zdjęcia prezentuje dwu-

dziestu dwóch autorów.
– Każdy z nich pokazał to, co lubi fo-

tografować. Dzięki temu ekspozycja nie 
jest monotematyczna, a wręcz prze-
ciwnie różnorodna i ciekawa. Na ponad 
pięćdziesięciu zdjęciach można zobaczyć 
krajobrazy portrety, street foto – mówi 
Andrzej Juchniewicz, prezes Bełchatow-
skiego Towarzystwa Fotograficznego.

Tegoroczna wystawa przeglądo-
wa była wyjątkowa nie tylko przez wzgląd 

na jubileusz. Bełchatowskie Towarzystwo 
Fotograficzne po raz pierwszy wystawiło 
ekspozycję we własnej galerii fotografii 

„Na piętrze”. – Do tej pory wystawialiśmy 
się w Muzeum Regionalnym. W tym roku 
korzystamy z gościnności Miejskiego Cen-
trum Kultury i PGE Gigantów Mocy, gdzie 
działa galeria, która powstała właśnie  
z myślą o wystawach zdjęć – podsumowu-
je Andrzej Juchniewicz.

AD-A

W muzeum o polskim, tradycyjnym świętowaniu
Szopki krakowskie i betlejemskie, trady-
cyjne drzewka bożonarodzeniowe i ozdo-
by, a także oryginalne stroje kolędników 
i grup ostatkowych można zobaczyć na 
wystawie „Rok polski – koniec i począ-
tek”. Barwną ekspozycję etnograficzną  
o polskim świętowaniu można zwiedzać 
w Muzeum Regionalnym do 11 lutego. 

A warto – w ciekawy sposób pokazuje 
bowiem, jak tradycyjnie obchodzone były 
jesień i zima. Dokładnie prezentuje czas 
adwentu, przygotowania do Godnych Dni 

– tak niegdyś nazywano Boże Narodzenie, 
święta Trzech Króli. Ekspozycja kończy 
się na radosnych zwyczajach związanych 
z ostatnimi dniami karnawału, czyli tłu-

stym czwartkiem i ostatkami. 
Można zobaczyć obrzędowe pieczy-

wo na nowy rok, czyli tzw. „nowe latko”  
w kształcie zwierząt z inwentarza i sa-
mych gospodarzy. Nie brakuje też symbo-
li świątecznych, takich jak: stół wigilijny, 
choinka i tzw. światy, czyli wytwarzane 
tylko w Polsce ozdoby z opłatka. Wśród 
barwnych eksponatów są szopki – zarów-
no krakowskie, jak i z kukiełkami, orygi-
nalne stroje grup zapustnych – bociana, 
marszałka, diabłów, konika zapustne-
go. Bełchatowskie muzeum może się 
również pochwalić misiem – słomianą 
miniaturą, która została wypożyczona  
z Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego z Łodzi, skąd  pochodzi również 

Na wystawie można zobaczyć zdjęcia dwudziestu dwóch fotografów

większość eksponatów znajdujących się 
na wystawie „Rok polski – koniec i począ-
tek”.

AD-A

Ekspozycja w różnorodny i ciekawy 
sposób pokazuje polską obrzędowość
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Reprezentacja Polski w futsalu zagrała w Bełchatowie. 4 grudnia piłkarze Błażeja Korczyńskiego 
rozegrali jedno z ostatnich spotkań kontrolnych przed przyszłorocznymi mistrzostwami Europy

Biało-czerwoni rozgromili Gruzinów
Po 17 latach przerwy reprezentacja Pol-
ski w halowej piłce nożnej zagra na mi-
strzostwach Europy. Jednym z ostatnich 
etapów przygotowań był dwumecz z Gru-
zją. Pierwsze z dwóch spotkań rozegra-
ne zostało w Bełchatowie przed niemal 
1,5 tysiącem kibiców. Bełchatowska hala 
Energia okazała się szczęśliwa dla futsalo-
wej kadry narodowej – Polacy wygrali 4:2.

Mecz poprzedziło wspólne odśpiewa-
nie „Mazurka Dąbrowskiego”, któremu to-
warzyszyła biało-czerwona kartoniada na 
obu trybunach. Pojedynek był niezmier-
nie wyrównany, dzięki czemu bełchatow-
ska publiczność była świadkiem niezłego, 
sportowego widowiska. Przed przerwą na 
tablicy widniał remis 2:2. Drugą odsłonę 
gry lepiej rozpoczęli Polacy, którzy z de-
terminacją dążyli do zdobycia trzeciego 
gola. Tej sztuki dokonali dopiero w koń-
cówce spotkania, w 34. minucie. Cztery 
minuty później padła czwarta bramka, 
która ustaliła wynik spotkania na 4:2.

Dzień później, czyli 5 grudnia, obie 
drużyny ponownie stanęły naprzeciw-
ko siebie, tym razem w Częstochowie. 
Biało-czerwoni po raz kolejny pokaza-
li, że w mistrzostwach Europy zagrają 
w pełni zasłużenie. Po zaciętej wal-
ce, mecz zakończył się wynikiem 3:1,  

a w dwumeczu Polacy wygrali 2:0.
Przypomnijmy, że mistrzostwa Europy 

w futsalu rozpoczną się 30 stycznia 2018 
r. i potrwają do 10 lutego. Polacy, loso-
wani z trzeciego koszyka, trafili do „gru-
py śmierci”, gdzie przyjdzie im zmierzyć 
się z Rosją i Kazachstanem. Do kolejnej 
rundy turnieju awansują dwie najlepsze 
drużyny. Rosjanie to obecni obrońcy tytu-
łu wicemistrza Europy, który zdobyli trze-
ci raz z rzędu. „Sborna” to obok Hiszpanii 
najbardziej utytułowana reprezentacja 

Starego Kontynentu, zaś Kazachowie na 
ubiegłorocznych zawodach w Serbii za-
jęli miejsce trzecie. Przed wylotem do 
Słowenii nasza reprezentacja weźmie 
jeszcze udział w dwóch zgrupowaniach  
w dniach 12-20 i 22-28 stycznia 2018 roku.
Organizatorem meczu był PZPN,  
a współorganizatorami Łódzki Zwią-
zek Piłki Nożnej, miasto Bełcha-
tów i Miejskie Centrum Sportu. 

AP, MCS

Biało-czerwonych dopingowało niemal 1,5 tysiąca kibiców

Znasz historię bełchatowskiej siatkówki?
Ukazała się długo wyczekiwana przez ki-
biców Skry książka o historii klubu. Trudu 
spisania 85 lat  bełchatowskiej siatkówki 
podjął się Bolesław Bojanowski, nauczy-
ciel i dziennikarz sportowy, który przez 
osiem sezonów prowadził kronikę Skry 
Bełchatów. Zebrane przez lata materia-
ły i informacje posłużyły do napisania 
książki o historii klubu i przybliżenia dro-
gi, jaką przez 85 lat przeszła bełchatow-
ska siatkówka – od rozgrywek klasy B do 
ośmiokrotnego mistrzostwa Polski i mię-
dzynarodowych sukcesów. 

Oficjalna prezentacja monografii od-
była się 1 grudnia w Muzeum Regional-
nym. W „Historii piłki siatkowej w Beł-
chatowie w latach 1930-2015” czytelnicy 

znajdą najważniejsze osiągnięcia, wy-
darzenia oraz tabele, nie brakuje także 
wypowiedzi trenerów, działaczy i zawod-
ników. Jak mówi Bolesław Bojanowski, 
historię miast i społeczeństw tworzą wła-

śnie ludzie. 
- Mam nadzieję, że niejeden czytelnik 
znajdzie tu swoje przeżycia, swoich bli-
skich czy znajomych, uśmiechnie się, za-
myśli i wróci myślami do tamtych czasów 

- stwierdza.  
Wiele miejsca poświęcone zostało 

także drużynom juniorskim i żeńskim, 
które często pozostają w cieniu pierw-
szego męskiego składu Skry. Po przeczy-
taniu książki jasne stanie się dla czytel-
nika  jak długą drogę przeszła bełcha-
towska siatkówka, by stać się najlepszą  
w Polsce i liczącą się drużyną na świecie, 
a Bełchatów był nazywany „Stolicą pol-
skiej siatkówki”.

AP
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43 osoby odebrały w tym roku nagrody za osiągnięcia sportowe. Podczas Inauguracji Roku Spor-
towego 2017/2018 docenieni zostali zarówno zawodnicy, jak i trenerzy. Ze sportowcami prezydent 
Czechowska spotkała się ósmego grudnia

Rok sportowy rozpoczęty, najlepsi nagrodzeni
Uroczystość była doskonałą okazją do 
tego, by podziękować wszystkim osobom 
działającym na rzecz bełchatowskiego 
sportu. To właśnie dzięki nim, ich cięż-
kiej pracy, a w konsekwencji sukcesom 
na zawodach rangi nie tylko krajowej, 
ale także międzynarodowej, Bełchatów 
coraz częściej jest na ustach sportowego 
świata. 

Wybór najlepszych sportowców był 
niezwykle trudny. Powołana komisja, 
której zadaniem była analiza wszystkich 
kandydatur i wyłonienie nagrodzonych, 
zmierzyła się więc z nie lada wyzwaniem. 

Podczas Inauguracji Roku Sportowego 
2017 / 2018, która odbyła się w Miejskim 
Centrum Kultury, nagrody z rąk Marioli 
Czechowskiej, prezydent Bełchatowa, 
odebrało 36 zawodników, 4 trenerów i 3 
działaczy, którzy przyczynili się do roz-
woju sportu w mieście.

Wśród nagrodzonych zawodników 
znaleźli się: Krzysztof Brezyna (tenis 
ziemny na wózkach inwalidzkich), Filip 
Chrosta (lekkoatletyka), Amelia Dylew-
ska (taekwon–do), Julia Grzelewska (lek-
koatletyka), Ida Lis (trójbój siłowy), Piotr 
Niźnik (wspinaczka sportowa), Anna Ol-
czyk (lekkoatletyka), Adam Patrzyk (lek-
koatletyka), Igor Jasiński (zapasy), Kry-
stian Michalski (zapasy), Dominik Proszak 
(zapasy), Piotr Drygowski (zapasy), Kry-
stian Gortat (taekwon–do), Norbert Ku-
bik (zapasy), Magdalena Kulbat (taekwon 

-do),Wiktor Majda (zapasy), Alina Stasiak 
(kick–boxing), Szymon Woźniak (lekko-
atletyka), Marta Dudek (tenis ziemny), 
Henryk Kępiński (lekkoatletyka), Igor Le-
wandowski (lekkoatletyka), Maja Matyś-
kiewicz (lekkoatletyka), Nikola Niepsuj 
(tenis ziemny), Karolina Stępień (kolar-
stwo), Aleksandra Dawidziak (lekkoatle-
tyka), Filip Kazimierczak (zapasy), Piotr 
Klimczyk (zapasy), Daniel Stępień (zapa-
sy), Aleksander Szmigielski (piłka nożna), 
Mateusz Wojtasik (kolarstwo), Patrycja 
Hałubińska (kolarstwo), Zuzanna Macie-
jewska (taekwon–do), Krystian Mizeracki 
(zapasy), Joanna Osowska (taekwon–do), 
Jakub Rzepecki (zapasy), Kacper Wośko 

(lekkoatletyka). 
Ponadto nagrody prezydenta Bełcha-

towa odebrało czterech trenerów: Michał 
Benben (kick-boxing), Łukasz Mantyk 
(lekkoatletyka), Adrian Teodorczyk (pił-
ka nożna) i Michał Tybora (trójbój siło-
wy). Wyróżnione zostały także trzy osoby, 
działające na rzecz rozwoju bełchatow-
skiego sportu: Leszek Placek (kolarstwo), 

Janusz Włastowski (zapasy) oraz Tomasz 
Wojciechowski (koszykówka). 

Wyróżnieni odebrali także nagrody 
finansowe, których wysokości wahają się 
od 200 do 2 tys. złotych brutto. Wszyst-
kim nagrodzonym życzymy kolejnych suk-
cesów na sportowych arenach. 

AP

Nagrody prezydent Bełchatowa odebrało 43 sportowców

Wyróżnieni odebrali także stypendia sportowe, które pozwolą na rozwój kariery
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Pierwszym burmistrzem XIX-wiecznego Bełchatowa był Franciszek Woźniacki. Ten odpowiedzialny 
urząd pełnił trzy lata bez wynagrodzenia. Wypłacenia pensji odmawiał Józef Kaczkowski, właści-
ciel Bełchatowa, który sam miał ochotę zająć to stanowisko

Pierwszy burmistrz rządził... bez pensji
Mianowanie na urząd burmistrza otrzymał 
Franciszek Woźniacki w roku 1809, w cał-
kowitej zgodzie z Konstytucją Księstwa 
Warszawskiego, którą dwa lata wcześniej 
nadał nowemu państwu Napoleon Bona-
parte. Konstytucja stanowiła, że „w każ-
dej municypalności administracja będzie 
przy burmistrzu, czyli prezydencie”. 

O wcześniejszych losach „urodzone-
go” (posiadającego szlacheckie pocho-
dzenie) Woźniackiego wiemy tyle, co sam 
napisał w życiorysie z 1812 r. Podawał w 
nim, że na świat przyszedł w roku 1780, 
w Krośnie, łatwo zatem policzyć, że w 
chwili, gdy objął obowiązki bełchatow-
skiego burmistrza miał 29 lat. Nauki po-
bierał najpierw w Krakowie, potem - „dla 
wydoskonalenia się w językach obcych” 

– w gimnazjum wrocławskim. Gdy zakoń-
czył edukację, a było to w roku 1801, 
zamierzał powrócić do rodzinnej Galicji, 
lecz pod wpływem perswazji pruskich 
urzędników zdecydował się objąć posadę 
nauczyciela w Rzgowie. 

Po upływie 8 lat, w zupełnie zmienio-
nych realiach politycznych (gdy Prusacy 
zostali dotkliwie pobici przez Napoleona, 
na ziemiach zabranych przez nich Rze-
czypospolitej głównie w drugim i trzecim 
zaborze powstało Księstwo Warszawskie), 
został Woźniacki mianowany burmi-
strzem Bełchatowa, uzyskawszy wcze-
śniej rekomendację podprefekta powiatu 
piotrkowskiego. Akt mianowania podpisał 
Fryderyk August, Książę Warszawski i Król 
Saski w jednej osobie, któremu nowy 
burmistrz złożył przysięgę na wierność  
3 października 1809 r. 

Teraz Woźniacki mógł bez przeszkód 
objąć nowe obowiązki, do których nale-
żały m.in. nadzór nad majątkiem gmin-
nym i działającymi w mieście instytucja-
mi publicznymi, pobór podatków, a tak-
że prowadzenie ksiąg Stanu Cywilnego. 
Jak stanowiły ówczesne przepisy prawa, 

„szczególnieyszym” obowiązkiem burmi-
strza było „w obwodzie Gminy i gruntów 
do niey należących utrzymywać porzą-
dek, ochędóstwo, spokojność i bezpie-
czeństwo, tudzież powzięcie środków ku 
zabezpieczeniu zdrowia ludzi i zwierząt 

domowych, zgoła odbywać obowiązki 
miejscowego policyynego dozoru podług 
ogólnych przepisów policyj” (zachowano 
pisownię oryginalną). Do pomocy miał 
burmistrz otrzymać „pewną liczbę” ław-
ników, „z pomiędzy Obywateli Gminy 
czytać i pisać umiejących”. 

Woźniacki pozostał w Bełchatowie 
niespełna 3 lata. Już w marcu 1812 r. roz-
począł starania o przeniesienie do innego 
miasta, choć ciągle brał pod uwagę moż-
liwość pozostania, pod warunkiem, że 
jego praca zostanie wreszcie właściwie 
doceniona. W piśmie do prefekta depar-
tamentu kaliskiego uskarżał się, że peł-
niąc odpowiedzialny urząd burmistrza, w 
zasadzie nie otrzymał dotąd żadnego wy-
nagrodzenia, przez co nie jest w stanie 
utrzymać rodziny. Właściciel Bełchatowa, 
Józef Kaczkowski, odmawiał wyznacze-

nia burmistrzowi pensji, ba, sam wyrażał 
chęć zajęcia jego miejsca. W tej sytuacji, 
prosił Woźniacki o posadę burmistrza w 
Widawie, a gdy to okazało się niemożliwe, 
w Pleszewie. 

W świadectwie wystawionym mu 
przez podprefekta powiatu piotrkowskie-
go zapisano, iż na posadzie burmistrza 

„iest Konduity nienagannej”. Z innych 
zachowanych dokumentów wynika, że 
Woźniacki istotnie w roku 1812 opuścił 
Bełchatów. Dalsze jego losy są nieznane. 
Ufamy, że w nowej, ponapoleońskiej rze-
czywistości, potoczyły się jak najlepiej, 
albowiem Franciszek Woźniacki jest – nie 
licząc zaangażowanych w życie miasta 
właścicieli – pierwszym bełchatowskim 
samorządowcem, o którym pamięć za-
chowała historia.   
 AK

23

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww. HISTORIA



Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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