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Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa:  
Budżet  2018 łączy w racjonalny sposób potrzeby mieszkańców  
z ograniczonymi możliwościami finansowymi miasta
strony 12,13 
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www.belchatow.pl

Polonez odtańczony przez pary w szlacheckich strojach i bełchatowskich górników był jedną z atrakcji tegorocznego Orszaku 
Trzech Króli, który odbył się pod patronatem prezydenta Bełchatowa. Ulicami miasta przeszły tłumy bełchatowian

dzieje się w mieście

Pamiętamy o powstańcach
Nowy pomnik po-
wstańców stycznio-
wych został wybu-
dowany na cmenta-
rzu w Grocholicach. 
Jego umiejscowie-
nie nie jest przy-
padkowe – od lat 
znajduje się tam ta-

blica pamięci walczących i grób poległych. 
Budowa pomnika zakończyła się jeszcze 
przed obchodami 155 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. 

Walentynki w bibliotece
Książki kochają każ-
dego, o czym prze-
konają się wszyscy, 
którzy 14 lutego 
wybiorą się do Miej-
skiej Biblioteki Pu-
blicznej. Tego dnia 
będzie można wziąć 
udział w „Walentyn-

kowej randce w ciemno”, a już 16 lutego 
o godz. 18 odbędzie się walentynkowy kon-
cert poezji śpiewanej - „Z głowy, z serca i 
z szuflady”.

polub nas 

www.facebook.com/belchatow

Piłkarskie zmagania
Młodzi piłkarze po-
walczą o Puchar 
Prezydenta Miasta 
Bełchatowa. W Ha-
lowym Turnieju Piłki 
Nożnej „Bełchatów 
Cup 2018” zmie-
rzą się zawodnicy 

z roczników 2004 ( 4 lutego) i 2007 (25 
lutego). Dzieci zagrają w hali widowisko-
wej przy ul. 1 Maja.
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Przez ostatnie trzy lata jedną z rzeczy, o które walczyłam, było zachowanie wiary  
w ludzi. Mogę dziś powiedzieć, że mi się to udało, a udało się tylko dlatego, że tak wiele 
osób w tym mieście, mimo różnych dróg, ma ten sam cel - pracę na rzecz Bełchatowa 
i jego mieszkańców. Doskonale pokazuje to tegoroczny budżet, który został uchwalo-
ny jednogłośnie, choć w ostatnich miesiącach radni prezentowali w wielu kwestiach  
odmienne zdanie.

To budżet nastawiony na rozwój, optymalny i racjonalny. Zapisaliśmy w nim wiele inwe-
stycji. Cieszę się, że powstanie węzeł przesiadkowy, który będzie pełnił funkcję dworca, 
obiecałam to mieszkańcom. Ważna jest dla mnie rewitalizacja Placu Wolności. Jestem 
przekonana, że odmieni tę część Bełchatowa i ta zmiana wszystkim się spodoba. 

Z rewitalizacją wiąże się ważna dla nas wszystkich rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości  
i idea budowy posągu marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek należy do grona tych wybitnych Polaków, o których 
pamięć powinna być zachowana. Jestem przekonana, że ta postać może stać się dla wielu autorytetem, połączyć 
bełchatowian, bo w kwestii wolności nie jesteśmy podzieleni.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Poznaj historię Bełchatowa zapisaną na pocztówkach
7 lutego ukaże się album zatytułowany 

„Bełchatów na karcie pocztowej”. Znaj-
dzie się w nim kilkaset kart z Bełchato-
wem i o Bełchatowie od lat 20. do 90. 
ubiegłego stulecia. Jak mówi Marek To-
karek, dyrektor Muzeum Regionalnego, 
bełchatowianie będą mogli przypomnieć 
sobie urok starych pocztówek. - W dobie 
rewolucji informatycznej kartki poczto-
we odeszły niemal całkowicie do lamu-
sa, a szkoda, bo były nie tylko wyrazem 
pamięci o bliskich nam osobach, ale tak-
że historycznym zapisem zmian zacho-
dzących w mieście – tłumaczy dyrektor  
Tokarek. 

Karty do albumu zbierane były przez 
kilka lat, część z nich pochodzi z pry-
watnych zbiorów. Najmniej zachowa-
ło się tych z okresu międzywojennego  
i okupacji. W sumie w albumie wydawa-
nym przez Muzeum Regionalne znajdzie 
się ponad 300 kart ułożonych w formie 
spaceru ulicami Bełchatowa. Będzie moż-
na sprawdzić, jak wyglądały chociażby  
ul. Kościuszki, plac Narutowicza czy Plac 
Wolności. 

W bełchatowskim Urzędzie Miasta 
można obejrzeć wystawę poświęconą wy-
dawnictwu, na początku lutego zostanie  

ona wystawiona przy kościele farnym na 
ul. Kościuszki. 

W dniu premiery wydawnictwa,  
w bełchatowskim muzeum odbędzie się 
spotkanie promocyjne.  - Liczę na to, że 
nawet po wydaniu, ktoś przyniesie do nas 

kartę pocztową np. z okresu międzywo-
jennego i powie, że takiej jeszcze nie 
widzieliśmy – dodaje dyrektor Tokarek. 
Podczas spotkania będzie można także  
kupić album w promocyjnej cenie.

AP

Najcenniejsze są pocztówki z okresu międzywojennego
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Miasto kupiło budynek przy ul. Staszica. W biurowcu, gdzie kiedyś mieściła się spółka Energoinż, 
swoją siedzibę ma mieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS dostanie nową siedzibę na Staszica
Dawna siedziba spółki Energoinż koszto-
wała magistrat 1 mln zł plus VAT. W ostat-
nich dniach grudnia został podpisany akt 
notarialny. Kolejnym krokiem będzie do-
stosowanie budynku do potrzeb Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obecnie MOPS korzysta z pomieszczeń 
przy ul. Dąbrowskiego, gdzie mieści się 
także Dom Pomocy Społecznej. O zmia-
nie jego siedziby mówiło się od dawna, 
przede wszystkim ze względu na trudne 
warunki lokalowe. Dobrym rozwiązaniem 
okazała się, położona  w dogodnym miej-
scu – na ul. Staszica, nieruchomość spółki 
Energoinż.

Przy biurowcu znajdują się miejsca 
parkingowe, a obok przystanek, na któ-
rym zatrzymują się autobusy komunikacji 
miejskiej. Dodatkowo budynek jest wy-
posażony w podjazd, który z pewnością 
ułatwi wejście zarówno osobom z niepeł-
nosprawnością, jak i rodzicom z wózkami 
dziecięcymi. Klienci placówki mają być 
obsługiwani na parterze trzypiętrowego 
biurowca.

Zanim MOPS przeprowadzi się na 
Staszica, budynek trzeba odpowiednio 
zaadaptować. W budżecie na 2018 rok 
zarezerwowane są fundusze na zrobienie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Po jej wykonaniu będzie dokładnie wia-
domo, jakie zmiany potrzebne są w lo-

kalach. - Na pewno konieczne są roboty 
wewnątrz, aby przystosować pomiesz-
czenia do pracy biurowej i zapewnić 
miejsce do swobodnych rozmów z miesz-
kańcami, którzy korzystają ze świadczeń 
placówki. Trzeba też zamontować windę. 
Na jej zakup chcemy się ubiegać o środki 
zewnętrzne – mówi Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa.

Miastu zależy, aby MOPS przeprowa-

dził się do budynku przy ul. Staszica jak 
najszybciej. Wszystko uzależnione jest 
jednak od tego, jakie roboty adaptacyjne 
magistrat będzie musiał wykonać. – Być 
może uda się, aby pierwszych klientów  
w nowej siedzibie MOPS przyjął jesz-
cze w tym roku – dodaje wiceprezydent 
Owczarek.

AD-A

Do sklepów z alkoholem trafią edukacyjne ulotki i plakaty
Bełchatów przystąpił do ogólnopolskiej 
kampanii „Masz wpływ – wybierz ma-
rzenia nie ryzyko”. Do sklepów i lokali 
sprzedających alkohol trafią edukacyj-
ne plakaty, naklejki i ulotki. Dodatkowo 
przedstawiciele miasta będą rozmawiać 
z właścicielami sklepów oraz sprzedaw-
cami na temat konieczności ograniczania 
dostępności napojów alkoholowych oso-
bom niepełnoletnim.

Jak informuje Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
około 20 procent młodzieży między 15.  
a 18. rokiem życia nadużywa alkoholu, 
co wpływa destrukcyjnie na ich edukację,  
a także zwiększa ryzyko obniżenia zdol-

ności funkcjonowania na rynku pracy. 
Ogólnopolska kampania, do której przy-
stąpiło miasto, ma przeciwdziałać temu 

zjawisku. 
Jak wynika ze statystyk policyjnych, 

w Bełchatowie handlujący przestrzega-
ją obowiązującego w Polsce całkowite-
go zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim  
i weryfikują wiek klientów młodo wy-
glądających poprzez prośbę o okazanie 
dowodu osobistego. W 2016 roku policja 
wystąpiła do UM tylko z jednym wnio-
skiem o cofnięcie zezwolenia w związku 
ze sprzedażą alkoholu osobom poniżej 18. 
roku życia, w efekcie punkt został zlikwi-
dowany. W roku ubiegłym w mieście nie 
ujawniono ani jednego przypadku złama-
nia prawa w tym zakresie.

AP

Tak wyglądają plakaty informacyjne akcji
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W nowej siedzibie MOPS przyjmie pierwszych klientów być może już w tym roku 



Około 20 przejść dla pieszych w Bełchatowie zostanie doświetlonych w ramach budżetu obywatel-
skiego. Pierwsze, demonstracyjne przejście ma już dodatkowe oświetlenie

Na pasach będzie jaśniej i bezpieczniej
Prawie 15 tys. zł kosztowało nowe oświe-
tlenie pasów na ul. Wojska Polskiego  
w okolicach targowiska miejskiego. Ma 
ono pokazać mieszkańcom, jak profesjo-
nalnie wygląda doświetlone przejście dla 
pieszych. 

Dotychczas doświetlanie odbywa-
ło się z góry i światło padało tylko na 
samo przejście, a nie na pieszego, który 
nadal mógł być słabo widoczny dla nad-
jeżdżających aut. Nowość, którą miasto 
zastosowało, polega na użyciu opraw 
oświetleniowych z tzw. asymetrycznym 
rozproszeniem strumienia światła. Dzięki 
temu pieszy jest oświetlony także z boku. 
Dodatkowo poza oświetleniem samego 
przejścia, jaśniej będzie także w tzw. 
strefie oczekiwania.

Miasto wspólnie z policją wytypowało 
20 przejść, które mają zostać doświetlo-
ne. Jak przekonuje kom. Marcin Kucner, 
naczelnik Wydziału Ruchu  Drogowego 
KPP w Bełchatowie, inwestycja zdecydo-
wanie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

- Wszystkie wytypowane przez nas 
przejścia są w obszarze zabudowanym, 
więc pieszy nie ma obowiązku noszenia 
elementów odblaskowych. To sprawia, 
że na słabo oświetlonym przejściu nad-
jeżdżający kierowcy mogą go zobaczyć 

dopiero z odległości około 30-40 metrów. 
Przy obowiązującym w mieście ograni-
czeniu prędkości do 50 km na godz. kieru-
jący może nie zdążyć wyhamować, w re-
zultacie czego może dojść do potrącenia.  
Doświetlenie przejść jest więc bardzo 
ważne i znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców – dodaje 
kom. Kucner.

W lutym rozpocznie się procedura 

wyłonienia projektanta i wykonawcy 
prac, które powinny ruszyć na początku 
drugiego półrocza. Zgodnie z regulami-
nem budżetu obywatelskiego, w ramach 
którego realizowana będzie inwestycja, 
doświetlane będą przejścia na drogach, 
którymi zarządza miasto. Na realizację 
doświetlenia około 20 przejść dla pie-
szych miasto przeznaczy 200 tys. zł.

AP

W mieście przybywa miejsc do ćwiczeń pod chmurką
W Bełchatowie jest już jedenaście siłow-
ni plenerowych, z myślą o nieco bardziej 
wymagających na osiedlu Dolnośląskim 
miasto wybudowało plac do kalisteniki. 
Dzięki temu bełchatowianie mogą łączyć 
aktywność fizyczną z przebywaniem na 
świeżym powietrzu.

Pod koniec roku do użytku miesz-
kańców zostały oddane kolejne dwie si-
łownie zewnętrzne. Na ulicy Kujawskiej 
stanęło 8 kompletów urządzeń: wahadło 
i narciarz, wyciskacz, piechur i biegacz, 
orbitrek i prasa nożna, urządzenie do 
ćwiczenia przywodzicieli i odwodzicieli 
nóg, rower i jeździec, twister i steper 
oraz motyl klasyczny i wioślarz. Kolejna 
siłownia zewnętrzna powstała z tyłu od-
działu MCK w Grocholicach. Koszt jednej 

siłowni to około 90 tys. zł.
Bełchatowianie, którzy preferują 

street workout, czyli ćwiczenia oparte 
na ciężarze ciała ćwiczącego, mają już 
do swojej dyspozycji plac do kalisteniki, 
który został wybudowany w okolicach 

miejskiego lodowiska na os. Dolnoślą-
skim (w pobliżu bloku 104). Z placu mogą 
korzystać wszyscy, którzy chcą aktywnie 
spędzać czas wzmacniając kondycję. Do 
swojej dyspozycji mają drążki, drabinki 
poziome i pionowe czy poręcze równo-
ległe, dzięki czemu możliwe jest wyko-
nywanie treningu ulicznego. Inwestycja 
kosztowała niecałe 152 tys. zł.

Przybywa także miejsc do zabawy 
dla najmłodszych. Dzieci mogą spędzać 
wesoło czas na sześciu nowych placach 
zabaw. Wszystkie wyposażone są w ko-
lorowe bujaczki, karuzele, zjeżdżalnie  
i zestawy do zabaw dla dzieci w różnym 
wieku. Trzy z nich powstały w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

AP

Doświetlonych zostanie około 20 przejść dla pieszych

Siłownia zewnętrzna w Grocholicach
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Ponad 420 tys. zł przeznaczyło 
w tym roku miasto dla organi-
zacji pozarządowych

Dotacje czekają  
na stowarzyszenia

Ogłaszane co roku konkursy mają wyło-
nić najlepsze pomysły na realizację za-
dań publicznych. W tym roku magistrat 
zapisał w budżecie na ten cel ponad 748 
tys. zł.

Największa kwota została przekaza-
na na rozwój kultury fizycznej i sportu 

– 331,8 tys. zł, chodzi tu m.in. o organiza-
cję dużych zawodów jak Grand Prix w Te-
nisie Ziemnym, Piłce Siatkowej, Czwart-
ki Lekkoatletyczne czy Wyścig Kolarski  
o ,,Wielką Nagrodę Bełchatowa”. 295 
tys. zł to kwota przeznaczona na dota-
cję dla organizacji, które zajmą się za-
daniami z zakresu przeciwdziałania al-
koholizmowi i narkomanii. Dotacje przy-
znane zostaną też na ochronę zdrowia  
i pomoc społeczną (40,2 tys. zł), przed-
sięwzięcia z zakresu oświaty i wycho-
wania (ponad 21,6 tys. zł) oraz kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego 
(32,4 tys. zł). Stowarzyszenia czy funda-
cje mogą także starać się o pomoc przy 
wypełnianiu zadań z turystyki i rekreacji 
(4 tys. zł), bezpieczeństwa publicznego  
i ochrony przeciwpożarowej (4,8 tys. zł) 
oraz gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska (2,8 tys. zł). Na wsparcie ma-
gistratu mogą także liczyć organizacje  
i stowarzyszenia zajmujące się współpra-
cą z miastami partnerskimi (16 tys. zł).

Oferty  można składać do 31 stycz-
nia 2018 roku w Zespole ds. Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi Urzędu Miasta w Bełchatowie,  
ul. Czyżewskiego 7 pok. 220 lub 221,  
tel. 44 733 52 70. 

AP

Z dotacji organizowane są m.in. zajęcia 
z udzielania pomocy przedmedycznej

Miasto wyburzyło dwa budynki przy ul. Pabianickiej pod nowy 
gmach bełchatowskiego sądu. Przy ul. Kościuszki powstanie parking

Miejsca pod gmach sądu  
i parking przygotowane
Siedziba wymiaru sprawiedliwości po-
wstanie na działkach pomiędzy bu-
dynkami, w których obecnie urzęduje 
starostwo (dawnym Fazbudem i szkołą 
rolniczą). Niedawno stały tam komunal-
ne nieruchomości. W grudniu miasto je 
wyburzyło. 

- Wywiązujemy się z postanowień po-
rozumienia. Dzięki temu Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a dokładnie Sąd Apela-
cyjny w Łodzi, będzie mogło szybciej ru-
szyć z budową – mówi Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa. - Przygoto-
wania do niej są w toku. Ministerstwo 
ma za sobą odwierty geologiczne, trwają 
prace nad dokumentacją techniczną. 

W planach jest, aby nowy gmach 
powstał najpóźniej w drugiej połowie 
2020 roku. Ma to być budynek nie tylko 
z nowoczesną elewacją, ale także ze 
współczesnymi rozwiązaniami infrastruk-
turalnymi i wyposażeniem. – Być może 
projekt budynku będzie gotowy jeszcze 
w tym roku. Wtedy będziemy wiedzieć, 
kiedy może ruszyć budowa, ile potrwa 
oraz jakie koszty poniesie inwestor. Mi-
nisterstwo zapewnia, że chce uporać 
się ze wszystkim jak najszybciej, co nas 
bardzo cieszy, bo stary budynek sądu jest 
nam potrzebny – dodaje wiceprezydent 
Owczarek. 

 

Miasto planuje, aby zaadaptować go na 
mieszkania komunalne. Kiedyś mieścił się 
tam hotel robotniczy. Przystosowanie go 
do potrzeb mieszkaniowych nie będzie 
więc trudne. - Po jego zagospodarowa-
niu lista oczekujących na mieszkanie so-
cjalne bardzo się skróci. Właściwie to w 
pełni rozwiąże zapotrzebowanie na takie 
lokale. Szacujemy, że powstanie około 
sześćdziesięciu mieszkań – mówi Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa. 

Magistrat wyburzył też dwa swoje 
budynki z trzech, które znajdowały się 
na tyłach głównej siedziby urzędu przy 
ul. Kościuszki 1. Mowa o tzw. części B. 
O rozbiórce obiektów mówiło się od dłuż-
szego czasu - były w złym stanie tech-
nicznym. Nieszczelne okna, zarysowanie 
ścian, odpadający tynk, wilgoć, przecieki 
dachu czy osuwanie ścian – to tylko część 
stwierdzonych usterek. Stąd w ostatnich 
latach z pomieszczeń, sukcesywnie były 
wyprowadzane wydziały urzędu, Biuro 
Planowania Przestrzennego oraz straż 
miejska. 

Na miejscu wyburzonych nierucho-
mości powstaje parking. Wiadomo też, 
że miasto planuje wyburzyć trzeci, czy-
li ostatni segment części B stojący od  
ul. Mielczarskiego. 

AD-A

Nowa siedziba bełchatowskiego sądu powstanie przy ul. Pabianickiej 32
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Dziewięć rodzin wprowadziło się już do budynku przy ul. Sienkiewicza 40. Miasto wydzieliło w nim  
10 nowych mieszkań socjalnych, ale dwa zostały przyznane jednej rodzinie z piątką dzieci

Pani Anna z dziećmi już na swoim
Większość lokatorów odebrała klucze 
jeszcze w grudniu, wśród nich pani Anna, 
która razem z dwójką dzieci zamieszkała 
na niespełna 34 metrach kwadratowych. 
Pięcioletnią umowę z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki  Mieszkaniowej podpisała 27 
grudnia i tego samego dnia otrzymała 
klucze do swojego nowego lokum.

- Jestem bardzo zadowolona, na 
mieszkanie czekałam około dwóch lat. 
Jak tylko dostałam propozycję niemal w 
przeciągu pięciu minut podjęłam decyzję 
o obejrzeniu lokalu i później o zamiesz-
kaniu – wyjaśnia pani Anna.

Trzyosobowa rodzina mieszka w jed-
nym pokoju z kuchnią i łazienką. Ponie-
waż dzieci dzieli duża różnica wieku,  
w dość sporej kuchni wygospodarowany 
został „kącik” dla starszego syna. Dzięki 
temu ma zapewnioną odrobinę prywatno-
ści. Jak zapewnia pani Anna, mieszka im 
się bardzo dobrze.

- Standard wykończenia mnie zasko-
czył, wszystko urządzone na wysokim 
poziomie. Kiedy zobaczyłam mieszkanie 
pomyślałam: nic, tylko się wprowadzać - 
dodaje pani Anna.

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że w każdym z wydzielonych w budynku 
mieszkań znajduje się aneks kuchenny  
z kuchnią gazową i zlewozmywakiem oraz 
łazienka z armaturą sanitarną. Na podło-
gach położone zostały panele, łazienki 
natomiast wykończono glazurą i terakotą. 

Nie bez znaczenia jest też dość ni-
ski czynsz, który na Sienkiewicza będzie 
naliczany według stawki obowiązującej  
w lokalach socjalnych, czyli 62 gr za 
mkw., co w przypadku pani Anny ozna-
cza, że za czynsz będzie płacić niecałe  
21 zł miesięcznie. Do tego oczywiście do-
chodzą opłaty za media, czyli prąd, wodę 
oraz ścieki  i gaz.

Przebudowa budynku, który miasto 
przejęło od PGNiG zakończyła się w po-
łowie grudnia ubiegłego roku. Remont 
kosztował blisko 1 mln 160 tys. zł, miasto 
pozyskało dofinansowanie w wysokości 
ponad 523 tys. zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Na tym nie koniec. Jeszcze 
w tym roku miasto planuje rozpocząć bu-
dowę kolejnego budynku na ul. Sienkie-
wicza, w którym będą mogły zamieszkać 

dwie lub trzy wielodzietne rodziny. Warto 
nadmienić, że obecnie w Bełchatowie na 
mieszkania socjalne czeka sześć rodzin, 
a na komunalne - szesnaście. Czas ocze-
kiwania na lokale wynosi maksymalnie 
1,5 roku. Miasto ma w swoich zasobach 
2 tys. 254 mieszkania komunalne i około 
90 mieszkań socjalnych (dane na koniec 
2016 roku). 

AP

Jeszcze w tym roku ruszy budowa kolejnego budynku socjalnego

Po przeprowadzce lokatorzy urządzają mieszkania

Mieszkańcy zadomowili się na Sienkiewicza
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Koncert Noworoczny to nie tylko oficjalna inauguracja nowego roku, ale także okazja do podsumo-
wań i wyróżnień dla firm oraz osób działających na rzecz miasta i jego mieszkańców

Znamy Dobrodzieja i Wolontariusza Roku 2017
Wręczenie nagród odbyło się podczas 
Koncertu Noworocznego. Zanim jednak 
statuetki powędrowały do wyróżnionych, 
Mariola Czechowska, prezydent Bełcha-
towa, podziękowała zaproszonym go-
ściom za trud i zaangażowanie w życie 
miasta, a także złożyła życzenia. - Na 
progu roku 2018 proszę przyjąć najlepsze 
życzenia wiary, nadziei i miłości, życzę 
spokoju i wszelkiej pomyślności. Szczę-
śliwego Nowego Roku.

Ideą obu wyróżnień jest uhonorowa-
nie osób, firm czy instytucji, które prowa-
dząc działalność dobroczynną i społeczną, 
wspierają potrzebujących. Taka formuła 
wyróżnienia utrwala ich pozytywny wize-
runek i zachęca do większej działalności 
sponsorskiej. Tytuł „Dobrodzieja Roku 
2017” powędrował do Społecznej Akade-
mii Nauk za wspieranie wielu lokalnych 
inicjatyw, imprez sportowych, kultural-
nych, czy społecznych.

- To wyróżnienie będzie nas motywo-
wało do jeszcze cięższej pracy, do jesz-
cze większego rozwoju w Bełchatowie. 
Cieszę się, że nasza uczelnia współpracu-
je z wieloma instytucjami społeczno-go-
spodarczymi w Bełchatowie, bez których 
rozwój uczelni nie byłby możliwy – mówił 
Mirosław Olszewski, dyrektor bełchatow-
skiego oddziału SAN.

Podczas Koncertu Noworocznego 
przyznany został także tytuł „Wolon-
tariusza Roku 2017”, który otrzymała 
Akademia Pana Grześka, stowarzyszenie, 
które m.in. od pięciu lat organizuje akcję 

„Zdobywamy Górę Kamieńsk”. Założyciel 
akademii, Grzegorz Gryczka, wielokrot-
nie podkreślał, że zdrowy tryb życia, ak-
tywność ruchowa i odpowiednie odżywia-
nie to sposób na trudny, otaczający nas 
świat oraz że współpraca wielu ludzi, sto-
warzyszeń, klubów i przedsiębiorców jest 
kluczem i sposobem na zdrowy tryb życia.

Motywem tegorocznego koncertu były 
,,Opowieści lasku wiedeńskiego”. Naj-
wspanialsze utwory głównie wiedeńskich 
klasyków zagrała Warszawska Orkiestra 
Kameralna Impressione, której towarzy-
szyli śpiewacy operowi i tancerze.

AP

Mirosław Olszewski odebrał statuetkę i certyfikat dla Społecznej Akademii Nauk

Podczas wieczoru rozbrzmiały najwspanialsze utwory wiedeńskich klasyków

Akademia Pana Grześka to m.in. imprezy dla dzieci i młodzieży
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Z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja 
Dudy rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W całym kraju będą odbywać się 
różnorodne uroczystości związane z tą hi-
storyczną datą. W narodowe świętowanie 
włączył się również Bełchatów.

- Planujemy wiele działań, które będą 
się wpisywać w propozycję prezydenta RP 
Andrzeja Dudy - mówi Mariola Czechow-
ska, prezydent Bełchatowa. - To rocznica, 
która przypomina nam wszystkim, jak 
wielką wartością jest wolność.

Miasto planuje m.in. koncert pie-
śni patriotycznych i wydanie śpiewnika  
z utworami o charakterze narodowym. Ży-
czenia z okazji jubileuszu bełchatowianie 
będą mogli wpisywać do specjalnej księgi 
okolicznościowej. Ma być także ogłoszo-
ny międzyszkolny konkurs plastyczny na 
kartkę niepodległościową. Zwycięski pro-
jekt zostanie wysłany do prezydenta RP. 
Sto róż na setną rocznicę to kolejna ak-
cja związana z narodową rocznicą. Przy 
okazji różnorodnych, patriotycznych wy-
darzeń będą rozdawane biało-czerwone 
kwiaty z bilecikami, gdzie będą wypisane 
cytaty z Piłsudskiego. 

Kulminacyjnym punktem jubileuszu 
będzie 11 listopada, czyli Narodowe 
Święto Niepodległości. Na ten dzień  
w Bełchatowie planowane jest odsłonię-
cie posągu Józefa Piłsudskiego, który jest 
Honorowym Obywatelem miasta. Monu-
ment stanie w centralnej części wkrótce 
rewitalizowanego Placu Wolności - od 
strony ul. Piłsudskiego. Miejsce to nie jest 

przypadkowe. Przed wojną Plac Wolności 
nosił imię właśnie Józefa Piłsudskiego.

- W naszej historii pojawiło się kilka 
osób bardzo wybitnych i dla przyszłych 
pokoleń musimy zachować pamięć  
o nich. Marszałek to jedna z takich posta-
ci - mówi Mariola Czechowska.

Projekt posągu został przygotowa-
ny przez artystów z węgierskiego Cson-
grádu, czyli jednego z miast partnerskich 
Bełchatowa. Licząca 2,2 metra rzeźba 
ma być wykonana z brązu. Marszałek 
pokazany zostanie w galowym mundu-
rze, wsparty o szablę, a umieszczona na 
granitowym cokole sylwetka wydawać się 
będzie naturalnej wielkości.

Koszt posągu szacowany jest na 
około 100 tys. zł. Społeczny Komi-
tet Budowy Posągu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który zbiera fundusze 
na odlew postaci marszałka, powstał  
w czerwcu ubiegłego roku. Oprócz po-
zyskania darczyńców i sponsorów komi-
tet organizuje również zbiórki publiczne  
i różnorodne akcje.

AD-A

Bełchatów włączył się w narodowe obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  
11 listopada będzie odsłonięty posąg marszałka Piłsudskiego

Na stulecie spotkania, koncerty i kwiaty

Gipsowa figura – pierwowzór posągu mar-
szałka Józefa Piłsudskiego

Internauci docenili miejskie iluminacje
Bełchatów jest drugim najpiękniej oświe-
tlonym miastem w województwie – tak 
zdecydowali internauci głosujący w ogól-
nopolskim plebiscycie „Świetlna stolica 
Polski”. Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom, którzy oddali na Bełchatów 
swój głos – to właśnie dzięki nim miasto 
uplasowało się na zaszczytnym, drugim 
miejscu.

Szesnastu laureatów wojewódzkich,  
a wśród nich Aleksandrów Łódzki,  prze-
szło do etapu ogólnopolskiego i otrzyma 

nagrody w postaci sprzętu AGD o warto-
ści 10 tys. złotych brutto, który zostanie 
przekazany na cel charytatywny. Miasto, 
które w głosowaniu uzyska największą 
liczbę głosów, otrzyma tytuł Świetlnej 
Stolicy Polski oraz nagrodę w postaci 
sprzętu AGD o wartości 40 tys. złotych, 
która może być przekazana wyłącznie na 
cel charytatywny. Warto przypomnieć, że 
tytuł Świetlnej Stolicy Polski w roku ubie-
głym trafił do Zamościa.

AP
Nowe ozdoby rozświetliły miasto
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- Od samego początku zapewnialiśmy, że zrobimy wszystko, aby nauczyciele oraz pracownicy oświa-
ty zachowali swoje etaty i tak też się stało – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa

Nie zostawiliśmy nauczycieli bez pracy
Od pół roku szkoły podstawowe działa-
ją w nowym, zreformowanym systemie. 
Jak pan i pracownicy szkół oceniacie te 
zmiany? 
Gdy rozmawiam z dyrektorami i na-
uczycielami mówią, że przed reformą 
strachu było sporo. Zwyczajnie nie byli 
pewni swojego losu. Jednak dziś, kiedy 
wszystko się ustabilizowało, przyznają,  
że ze spokojem patrzą już w przyszłość. 
Nie mamy ze szkół niepokojących sygna-
łów odnośnie zmian.Są drobne sugestie, 
ale dotyczą raczej remontów i moderni-
zacji, jakie placówki chciałyby przepro-
wadzić. 

Można więc powiedzieć, że reforma 
przebiegła sprawnie. Wynika to głównie 
z tego, że to, co deklarowała prezydent 
Mariola Czechowska, zostało zrealizowa-
ne – szczególnie mam tu na myśli kwestie 
związane z zatrudnieniem. Od samego 
początku prezydent zapewniała, że zrobi 
wszystko, aby nauczyciele oraz pracow-
nicy oświaty zachowali swoje etaty i tak 
też się stało. Wykorzystaliśmy wszystkie 
ustawowe możliwości, aby zapewnić im 
pracę.

Czyli zachowanie dotychczasowej jako-
ści kształcenia i utrzymanie stanu za-
trudnienia było priorytetem.
Przygotowując się do zmian prezydent 
Czechowska zaznaczała, że mamy dzia-
łać tak, by rozwiązania reformy były jak 
najkorzystniejsze dla uczniów, ich rodzi-
ców oraz pracowników oświaty. Leży nam 
na sercu dobro i uczniów, i nauczycieli. 
Dlatego zanim wzdrożyliśmy reformę, by-
liśmy w każdej ze szkół, rozmawialiśmy 
z nauczycielami i obsługą, sprawdzaliśmy, 
jakie mamy możliwości. Zmiany budzą 
niepokój, dlatego staraliśmy się uspoka-
jać. Zapewnialiśmy, że zrobimy wszystko 
tak, aby reforma przeszła spokojnie, bez 
żadnego uszczerbku.

Bełchatów znalazł się w gronie niewie-
lu miast, które zapewniły pracę wszyst-
kim dotychczasowym pracownikom 
oświaty.
13 osób, które miały uprawnienia, prze-
szło na emeryturę albo skorzystało  
ze świadczenia kompensacyjnego na 

bardzo dobrych warunkach finansowych. 
Mniej jest także urlopów zdrowotnych 
niż w poprzednich latach. Pozostałe oso-
by, jeśli tylko chciały pracować, zacho-
wały etat. Musieliśmy nawet poszukiwać 
nauczycieli, m.in. matematyki, chemii 
czy fizyki. Okazało się również, że po-
trzebni są jeszcze pedagodzy posiadają-
cy uprawnienia do kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, czyli specjaliści 
z dziedziny oligofrenopedagogiki. Duża 
grupa nauczycieli ma też godziny po-
nadwymiarowe. 

W wyniku reformy nie zmniejszyła się 
liczba pomieszczeń, które trzeba przygo-
tować do zajęć czy ilość dokumentacji, 
jaką szkoły musz prowadzić. Dlatego nie 
było potrzeby redukcji etatów wśród pra-
cowników obsługi. 

Co ważne - z naszych analiz demogra-
ficznych wynika, że przez najbliższych 
pięć lat w miejskich podstawówkach 
utrzyma się podobna liczba oddziałów. 
Można więc optymistycznie spojrzeć  
w przyszłość.  

Sieć szkół, jaką przygotowało miasto, 
została uznana za wzorcową. Łódzki 
kurator oświaty nazwał Bełchatów lide-

rem przemian w oświacie. 
Jeszcze raz podkreślę - priorytetem dla 
prezydent Czechowskiej było wdrożenie 
reformy w taki sposób, aby jak najlepiej 
wpłynęła na bełchatowską oświatę. I oka-
zało się, że można reformować ewolucyj-
nie. 

Dostosowaliśmy możliwości, które 
dawał ustawodawca do potrzeb konkret-
nych placówek. Założyliśmy, że w więk-
szości gimnazjów lepszym rozwiązaniem 
będzie połącznie szkół. Inaczej reforma 
przeciągałaby się i utrwalała podział 
na tych z podstawówki i z gimnazjum. 
Gdyby obok siebie funkcjonowały dwie 
szkoły, z których jedna czekałaby na wy-
gaszenie, to jej kadra czułaby się zagro-
żona. Nie chcieliśmy wprowadzać takich 
niepokojów. Łącząc szkołę podstawową  
z gimnazjum sprawiliśmy, że nauczyciele 
gimnazjum stali się nauczycielami szkoły 
podstawowej. 

Od września miasto prowadzi więc 
siedem ośmioletnich szkół podstawowych, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Samo-
rządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2. W przypadku „Mickiewicza” gimna-
zjum pozostawiliśmy do wygaszenia. Mo-
gliśmy sobie na to pozwolić, bo w skład 
zespołu wchodzą gimnazjum i liceum. 

Zaproponowana przez nas sieć za-
funkcjonowała dobrze i została pozytyw-
nie oceniona przez łódzkiego kuratora, 
bowiem prace przygotowawcze objęły 
wszystkie możliwe sfery, m.in. pracowni-
czą, bazę lokalową, wyposażanie w od-
powiedni sprzęt czy pomoce dydaktyczne. 

Należy coś poprawić, aby bełchatow-
skie szkoły funkcjonowały jeszcze le-
piej? 
Zawsze można udoskonalać i popra-
wiać. Niewykluczone, że w przyszłości 
będziemy chcieli coś zmienić. Jednak 
na ten moment wszystko działa po-
prawnie. Planujemy przeprowadzić re-
monty w niektórych podstawówkach, 
aby zapewnić odpowiednie warun-
ki. Część robót już wykonaliśmy – m.in.  
w budynku przy ul. Edwardów czy  
w Szkole Podstawowej n 13. Czekamy też 
na sugestie od dyrektorów placówek.

AD-A
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O kolejne pomoce dydaktyczne, książki i sprzęt wzbogaciły się 
miejskie podstawówki. Doposażone zostały też gabinety pielę-
gniarskie, zaś uczniowie niepełnosprawni dowożeni są nowym sa-
mochodem

Szkoły z nowym doposażeniem

Reforma edukacji w bełchatowskich szko-
łach to nie tylko zmiana struktury czy 
programu nauczania. To także wyjście  
z dwuzmianowości i solidne doposażenie 
podstawówek. To właśnie dzięki dobrze 
przygotowanej sieci szkół w Bełchatowie 
lekcji na dwie zmiany nie ma. Rodzice 
mogą więc być spokojni o jakość kształ-
cenia swoich pociech. Przekonać ich  
o tym mogą również nowe pomoce dy-
daktyczne, książki i sprzęt, które trafiły 
do miejskich podstawówek. 

– Wyposażenie było uzupełniane zgod-
nie z potrzebami danej placówki. Szkoły 
samodzielne, czyli SP nr 3, 4, 5 i 8 nie 
miały lektur dla klas siódmych oraz sto-
lików i krzeseł w odpowiednim dla star-
szych uczniów rozmiarze. Ósemka na za-
kup książek otrzymała ponad 14 tys. zł, 
trójka ponad 9 tys. zł, a prawie 15 tys. 
zł na nowe krzesła i ławki. W szkołach 
łączonych z gimnazjami - nr 1, 12 i 13 
trzeba było utworzyć nowe bazy danych, 
scalić monitoring i sieć telefoniczną – 
mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału 
Oświaty w bełchatowskim magistracie. 

Aby odciążyć miejski portfel magi-
strat sięgnął po pieniądze zewnętrzne. 
Ponad 44 tys. zł pozyskano na zakup 

sprzętu do gabinetów pielęgniarskich. 
Szafki lekarskie, przenośne apteczki  
i podświetlane tablice do badania wzro-
ku to tylko część wyposażenia, o jakie 
wzbogaciły się wszystkie podstawówki.  
W ramach innego rządowego programu 
ZSP nr 9 kupiło ponad 900 różnych książek 
za 12 tys. zł. przy 3 tys. zł wkładu wła-
snego. Łącznie 9 interaktywnych tablic,  
11 projektorów i 2 głośniki trafiło do  
SP nr 4, 5, 12 i 13. Kosztowało to blisko 68 
tys. zł, gdzie tylko 13,5 tys. zł pochodziło 
z budżetu miasta. Dla uczniów zakupiono 
też podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
za 665 tys. zł. 

Miastu zależy, aby jak najlepszy 
rozwój zapewnić też uczniom niepełno-
sprawnym. Stąd chociażby integracyjne 
kształcenie na każdym poziomie eduka-
cji, z którego korzysta 50 osób. Ostatnio 
magistrat kupił drugi samochód dostoso-
wany do przewozu osób z niepełnospraw-
nością, również ruchową. Wszystko po 
to, aby uczniowie mogli bez problemów 
dojeżdżać do szkół. I tym razem samo-
rząd skorzystał ze środków zewnętrznych 

– zdobył ponad 72 tys. zł z PEFRON, czyli 
połowę całych kosztów. 

AD-A

Miasto dba, aby uczniowie korzystali z nowoczesnych pomocy edukacyjnych

Ruszył nabór  
do przedszkoli
Do 26 stycznia deklaracje składają ro-
dzice dzieci korzystających już z opieki 
przedszkolnej. 5 lutego rozpocznie się 
nabór maluchów, które po raz pierwszy 
pójdą do przedszkola. Podania placówki 
będą przyjmować do 2 marca. 

– W tym roku ruszamy wcześniej, żeby 
jak najszybciej wiedzieć, czy jest po-
trzeba utworzenia dodatkowych oddzia-
łów. Po zebraniu deklaracji od obecnych 
wychowanków będziemy wiedzieć, ile 
jest wolnych miejsc dla nowych pod-
opiecznych w kolejnym etapie rekrutacji 

– mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa. 

Zgodnie z ustawą będzie ona dwueta-
powa. Najpierw przyjmowane są maluchy 
z rodzin wielodzietnych, gdzie występuje 
niepełnosprawność, objętych pieczą za-
stępczą lub wychowywane przez samot-
nych rodziców. 

Jeśli kandydatów będzie więcej niż 
miejsc, w drugim etapie rekrutacji ko-
misje będą stosować kryteria lokalne: 
miejsce zamieszkania, fakt czy starsze 
rodzeństwo uczęszcza do tej placówki, 
czy rodzice pracują lub uczą się. 

W połowie marca przedszkola ogłoszą 
listy zakwalifikowanych. - Z miejscami 
nie powinno być problemów. Prezydent 
Czechowska zaakceptowała utrzymanie 
w miejskich przedszkolach 61 grup, do 
których teraz uczęszcza 1400 dzieci. Są 
też oddziały wychowania przedszkolnego 
w  podstawówkach. Tysiącem miejsc dys-
ponują placówki niepubliczne dotowane 
przez miejski samorząd – mówi Łukasz 
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

AD-A

Wkrótce Dni Otwarte w przedszkolach
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W 2018 roku na inwestycje miasto wyda prawie o 10 mln zł więcej niż w roku 2017.  Oprócz dużych przedsięwzięć, jak budowa dworca czy rewitalizacja Placu Wolności, budżet uwzględnia wiele drobnych  
zadań - budowę dróg, chodników, czy oświetlenia

Od wielkich, unijnych projektów po mniejsze prace na osiedlach: 34 miliony zł na inwestcje w budżecie

Dworzec, czyli węzeł przesiadkowy, Plac 
Wolności z nowoczesnymi rozwiązania-
mi architektonicznymi, zielone tereny nad 
Rakówką, szlaki turstyczne. Ten rok bę-
dzie finałem wielu inwestycji, do których 
przygotowania trwają od wielu miesięcy  
i na które miastu udało się zdobyć unij-
ne pieniądze. Kierowców z pewnością 
ucieszy rondo na skrzyżowaniu ulic Armii 
Krajowej, Wojska Polskiego i al. Wyszyń-
skiego, a mieszkańców bełchatowskich 
osiedli plany budowy oświetlenia, m.in. 
na os. Ludwików i Politanice, chodników 
czy miejsc parkingowych. Miasto planuje 
także wymianę okien w budynkach komu-
nalnych, na co ma 500 tys. zł.

Budżet miasta na 2018 rok po raz dru-
gi w historii przekracza 200 mln zł i po 
raz drugi uchwalony został jednoglośnie, 

choć w minionym roku miejscy radni  
w wielu kwestiach prezentowali od-
mienne zdanie. Prezydencki projekt 
Rada Miejska w Bełchatowie przyjęła 
22 grudnia, po wcześniejszych pozytyw-
nych opiniach wszystkich komisji. Wnio-
ski radnych, dotyczące głównie wydat-
ków majątkowych, zostały uwzględnione  
w drugiej autopoprawce zgłoszonej na sesji.

Dochody na 2018 rok określono na po-
ziomie 233 mln zł, po stronie wydatków 
zaś zapisano kwotę 241 mln zł, z czego 
14 procent stanowią wydatki majątkowe. 
Jak podkreśla Mariola Czechowska, pre-
zydent Bełchatowa, uchwalony budżet 
jest pod wieloma względami rekordowy, 
chodzi zarówno o kwoty przeznaczone 
na inwestycje, jak i pozyskane fundusze 

unijne. 
- Z pełną odpowiedzialnością mogę po-

wiedzieć, że jest to budżet proinwesty-
cyjny i prorozwojowy – mówi prezydent. 

- Realizujemy szereg znaczących inwesty-
cji w mieście, w tym pięć finansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej.

Miasto w tym roku zamierza niema-
ło. Bełchatów czeka kontynuacja dużych 
projektów unijnych. W kwestii transpor-
tu to nie tylko budowa długo wyczekiwa-
nego węzła przesiadkowego w pobliżu 
szpitala, ale też plany zakupu autobusów 
niskoemisyjnych, które na ulicach Beł-
chatowa pojawić się mogą na przełomie 
2018 i 2019 roku. Przybędzie miejsc do wy-
poczynku dzięki projektowi „Bełchatów  
w zieleni”, a projekt „Energia, Natura na 
bełchatowskim szlaku” uczyni miasto bar-

Prezydent Mariola Czechowska podkreśla, że zakup niskoemisyjnych autobusów to 
jeden z priorytetów. Niedawno testowy Solaris jeździł po mieście

Rewitalizacja Placu Wolności to część dużego projektu, który ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego śródmieścia Bełchatowa. Miasto 
dostało na niego blisko 6 mln zł unijnych funduszy

Na kolejnym skrzyżowaniu powstanie  
w tym roku rondo

Punkt przesiadkowy zostanie wybudowa-
ny przy ulicy Czaplinieckiej
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W 2018 roku na inwestycje miasto wyda prawie o 10 mln zł więcej niż w roku 2017.  Oprócz dużych przedsięwzięć, jak budowa dworca czy rewitalizacja Placu Wolności, budżet uwzględnia wiele drobnych  
zadań - budowę dróg, chodników, czy oświetlenia

Od wielkich, unijnych projektów po mniejsze prace na osiedlach: 34 miliony zł na inwestcje w budżecie
Na parkingi, 
chodniki i ulice
Nowością jest propozycja 
prezydent Marioli Czechow-
skiej podziału wydatków 
bieżących związanych z 
modernizacją i utrzymaniem 
dróg (4 mln 370 tys. zł).  
W tym roku po raz pierwszy 
podzielono je na 7 kategorii, 
którym przypisano określone 
kwoty. W planach są prace 
m.in. na ulicach: Reymon-
ta, Granicznej, Św. Barbary, 
Grażyny, remonty chodników 
na Przytorzu, ul. Matejki, 
budowa miejsc parkingo-
wych na os. Dolnośląskim,  
ul. Paderewskiego, utrzyma-
nie dróg gruntowych na os. 
Ludwików, Politanice  
i Binków.

dziej przyjaznym dla turystów - powstaną 
trzy szlaki turystyczne i Jabłoniowy Sad.  
I wreszcie najważniejsza inwestycja naj-
bliższych lat – rewitalizacja. Rozpocznie 
się od Placu Wolności. Uporządkowanie 
zieleni, fontanna, miejsca wypoczynku  
i plac zabaw mają nie tylko przyciągnąć tu 

mieszkańców, ale także ożywić gospodar-
czo ten rejon miasta.

Co w kwestii komunikacji? Zakończo-
na zostanie budowa ul. Kopeckiego, a na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii 
Krajowej i al. Wyszyńskiego powstanie 

kolejne rondo. Te dwie inwestycje pomo-
gą rozładować korki w tej części miasta  
i niewątpliwie usprawnią ruch. W planach 
jest także budowa dróg na os. Binków, Lu-
dwików i Olsztyńskie. Będzie także lepiej 
z parkowaniem – w centrum powstanie 
parking śródmiejski na około sto miejsc.

Ważną częścią przyszłorocznego 
budżetu są pieniądze na zasiłki, do-
datki mieszkaniowe i pomoc dla mniej 
sytuowanych mieszkańców. Rządowy  
program „Rodzina 500+” pochłonie 
ok. 30 mln zł. W sumie na rodzinę  
i pomoc społeczną miasto przeznaczy pra-
wie 65 mln zł, co stanowi blisko 27 pro-
cent wszystkich planowanych wydatków.  
W budżecie wydzielone zostały także fundu-
sze na realizację ośmiu zwycięskich projek-

tów tegorocznego budżetu obywatelskiego.
Jak co roku znaczna część budżetu to 

oświata. W 2018 roku zapisano na ten cel 
blisko 77 mln zł, to około 32 procent wy-
datków budżetowych. Niemal połowę tej 
kwoty (ok. 48 procent) pokryje subwen-
cja oświatowa, reszta – 39 mln zł pocho-
dzić będzie ze środków własnych miasta.

Miasto planuje zaciągnięcie długoter-
minowego kredytu bankowego w wysoko-
ści 17 mln 600 tys. zł. 

- Chcę zapewnić, że kredyt nie jest za-
ciągany na bieżącą konsumpcję, tylko na 
rozwój naszego miasta, na zadania inwe-
stycyjne. Jego wysokość jest dość znaczą-
ca, ale biorąc pod uwagę wskaźniki, mogę 
powiedzieć, że jest to zadłużenie bez-
pieczne – wyjaśnia Mariola Czechowska.

Al

Rewitalizacja Placu Wolności to część dużego projektu, który ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego śródmieścia Bełchatowa. Miasto 
dostało na niego blisko 6 mln zł unijnych funduszy

11 mln zł 
tyle zapisano w budżecie 
na budowę dróg i parkingów 
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Wschodnia obwodnica Bełchatowa coraz bliżej. W tym roku na wykup gruntów miasto przeznaczy 
1 mln 300 tys. zł. Budowa rozpocznie się w 2021 roku od strony południowej

Miasto kupuje działki pod obwodnicę
Miasto wykupiło już około 80 procent działek potrzeb-
nych pod budowę wschodniej obwodnicy miasta. W tym 
roku będzie kontynuować wykupy. Do tej pory na ten 
cel samorząd wydał 4 mln 400 tys. zł, w tym roku w 
budżecie zabezpieczono 1 mln 300 tys. zł. 

Po zakończeniu tego etapu, przygotowany zostanie 
projekt i wydana decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, tzw. „decyzja ZRID” zatwierdza-
jąca podziały nieruchomości oraz określająca działki, 
które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu 
Państwa. Zgodnie z nią osoby, które nie sprzedadzą 
miastu gruntów po cenie zgodnej z operatem szacun-
kowym, otrzymają odszkodowanie, działki przejdą na 
własność miasta.

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, pod-
pisała porozumienie w sprawie budowy wschodniej 
obwodnicy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi  
w 2016 roku. Zgodnie z nim ZDW uzyskał decyzję śro-
dowiskową, poza tym sfinansuje opracowanie projek-
tu technicznego i zrealizuje samą budowę. Po stronie 
Bełchatowa leży pozyskanie terenów pod obwodnicę   
i przekazanie dotacji na pokrycie kosztów odszkodo-
wań za nieruchomości przejęte pod jej budowę. Ten 
etap prac rozpoczął się już w 2009 i dotychczas wyku-
pionych zostało 80 procent gruntów. 

- Mieszkańcy rozumieją potrzebę rozwoju miasta  
i w większości nie blokują wykupu gruntów. Dzięki tej 
inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyeliminowany 
z ulicy Wojska Polskiego, jednocześnie komunikacja 
między osiedlami Olsztyńskim, Binków i Grocholice,  
a także na innych ulicach w tej części Bełchatowa bę-
dzie doskonała - mówi Elżbieta Rawicka-Radwańska, 
dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury UM Bełcha-
towa.

AP

Jeszcze możesz dostać dofinansowanie do wymiany pieca
Dopłata w ramach Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji będzie wynosić do 40 
procent kosztów. Jeden wnioskodawca 
może liczyć na dotację w wysokości do 
kilku tys. zł. W Bełchatowie przystąpie-
nie do programu zadeklarowało 171 osób, 
część z nich jednak się nie zakwalifiko-
wała, stąd możliwość skorzystania z do-
tacji przez kolejnych mieszkańców. Do 
programu może dołączyć jeszcze około 
15 osób.

Program Ograniczania Niskiej Emisji 
umożliwia likwidację lokalnych źródeł 

ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub 
palenisk węglowych, kotłowni zasilają-
cych kilka budynków lub kotłowni osie-
dlowych oraz ich zastąpienie przez źródło 
o wyższej niż dotychczas sprawności wy-
twarzania ciepła. Aby otrzymać dotację, 
inwestycja musi zostać zrealizowana do 

30 sierpnia 2018 roku, po jej zakończeniu 
należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet 
dokumentów to poświadczających.

Miasto podpisało umowę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowa-
nie wymiany starych pieców grzewczych  
i podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, mowa o kwocie 1 mln 116 tys. 458 
złotych. Warto wspomnieć, że jest to 
stuprocentowe dofinansowanie, o jakie 
wnioskowały władze miasta.

AP

Wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 484 i liczyć będzie 8,120 kilometra
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Pierwsze w tym roku dziecko w bełchatowskim szpitalu przyszło na świat 1 stycznia o godz. 11.55,  
ale dopiero 2 stycznia urodziła się nowa mieszkanka Bełchatowa

Pierwsza bełchatowianka urodzona w 2018 roku
Na pierwszą mieszkankę Bełchatowa, 
urodzoną w nowym roku w bełchatow-
skim Szpitalu Wojewódzkim trzeba było 
czekać dłużej niż zwykle. Dziewczynka 
przyszła na świat we wtorek, 2 stycznia, 
o godz. 17.55. Zuzanna, bo takie imię 
otrzymała, ważyła 2950 gramów i mie-
rzyła 53 centymetry. 

Jej mama, Kamila, przyznaje, że czu-
je się trochę zmęczona, ale jest bardzo 
zadowolona. - Zuzia urodziła się przed 
terminem, który wyznaczony miałam na 
20 stycznia, ale widać, spieszyło jej się 
do nas. 

Zuzanna jest pierwszym dzieckiem 
państwa Kamili i Mateusza Orzechow-
skich, rodzice nie boją się jednak nowych 
wyzwań, które przed nimi stanęły. 

- Powoli uczę się bycia mamą, na 
szczęście córka jest zdrowa i spokojna, 
więc wszystko przebiega bezproblemowo 

– dodaje pani Kamila. Szczęśliwy tata nie 
kryje wzruszenia. - Jestem dumny z żony  
i córki. To moje pierwsze dziecko, dlate-
go cały czas staram się, żeby nie zrobić 
Zuzi krzywdy.

Tradycja nakazuje, by noworodka nie 
witać z pustymi rękami, dlatego Mario-
la Czechowska, prezydent Bełchatowa, 
przygotowała i podarowała rodzicom wy-
prawkę dla ich pociechy.

Pierwszym dzieckiem, które przyszło 
na świat w powiecie bełchatowskim w 
nowym roku, jest Filip. Chłopiec urodził 
się 1 stycznia 5 minut przed południem, 

ważył 3500 gramów i mierzył 55 centy-
metrów. To drugie dziecko państwa Tar-
ków ze Szczercowa. Rodzice otrzymali 
tradycyjną wyprawkę noworoczną od 
prezydent Bełchatowa - ubranka i zabaw-
ki dla dzieci.

Zuzannie i Filipowi życzymy zdrowia, 
a ich rodzicom wytrwałości i czerpania 
radości z każdej chwili z dziećmi.  

Rośnie liczba dzieci rodzących się  

w Bełchatowie. W roku 2015 przyszło na 
świat 1024 bełchatowian, w roku ubie-
głym – 1091. W ciągu ostatniej dekady  
w Bełchatowie liczba mieszkańców 
zmniejszyła się o blisko 7 tysięcy -  
z 65,1 tys. do 58,2 tys. na koniec  
2017 roku. Prawie 52 proc. mieszkańców 
Bełchatowa to kobiety.

AP

Zuzia jest największym szczęściem swoim rodziców

Od nowego roku działa e-meldunek
Od 1 stycznia nie musimy osobiście od-
wiedzać urzędu, aby zameldować się 
na pobyt stały lub czasowy, dodatkowo 
możliwe jest też przemeldowanie, za-
meldowanie i przemeldowanie niepełno-
letniego dziecka. Do Wydziału Ewidencji 
Ludności bełchatowskiego magistratu 
wpływają już pierwsze wnioski. Aby sko-
rzystać z nowej e-usługi należy wejść 
na stronę www.obywatel.gov.pl, wybrać 
usługę i potwierdzić swoją tożsamość tzw. 
Profilem Zaufanym.

Nowością jest wprowadzenie jednego 

formularza meldunkowego. Za jego po-
mocą  można zameldować się na pobyt 
stały i jednocześnie wymeldować z po-
bytu czasowego i odwrotnie. Dzięki temu 
procedury meldunkowe zostały uprosz-
czone, a dokumentacja ograniczona.

Warto pamiętać o wcześniejszym 
przygotowaniu odpowiednich dokumen-
tów, mogą się przydać m.in.: skany peł-
nomocnictw lub dokumentów potwier-
dzających tytuł prawny do lokalu. Wnio-
sek o zameldowanie wysyłamy online do 
urzędu odpowiedniego dla miejsca za-

meldowania stałego lub czasowego. Jeśli 
dołączyliśmy wszystkie potrzebne doku-
menty, meldunek nastąpi natychmiast po  
otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku do-
łączenia skanów dokumentów, urzędnicy 
mogą poprosić o ich oryginały. 

Pamiętajmy, że usługa e-meldunku 
jest darmowa. Bezpłatnie zostanie rów-
nież wydane zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały. Płatne jest tylko 
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
czasowy, jego koszt to 17 zł.

AP

LUDZIE



Ferie zimowe w mieście – będzie się działo!
Nie masz pomysłu, jak spędzić ferie? Sprawdź, jakie atrakcje przygotowały miejskie placówki kultury. 
O nudzie nie ma mowy, na chętnych czeka wiele różnorodnych warsztatów i zajęć

Warsztaty i kino z MCK
Warsztaty kreatywne, naukowe i 
rękodzielnicze – to tylko część propozycji 
Miejskiego Centrum Kultury. Jest też coś 
dla amatorów budowania i tworzenia 
ozdób. Tegoroczną ofertę MCK wzbogacił 
o  bezpłatne zajęcia w ramach Świetlicy 
Artystycznej. Będą więc seanse 
filmowe, spotkania taneczne, teatralne, 
ceramiczne i komputerowe. Na zajęcia 
trzeba się zapisać – telefonicznie (44 635 
00 48) lub osobiście w sekretariacie 
placówki przy Pl. Narutowicza 1a. 

MCK
• 31 stycznia – 1 lutego godz. 

10:00-12:00; wiek uczestni-
ków: 7-9 lat; odpłatność: 20 zł 

- „Zaczarowane ferie” to zabawy  
i ćwiczenia muzyczno-ruchowe,  
quizy muzyczne, poznanie instru-
mentów i muzyki z różnych zakąt-
ków świata.

• 2 lutego godz. 10:00-12:00; wiek 
uczestników: 10-13 lat; odpłatność: 
15 zł - „Szyjemy breloczki” filc, kor-
donek, igła i trochę wyobraźni – to 
wszystko potrzebne jest, by uszyć 
sobie fajny gadżet.

• 2 lutego godz. 12:00-13:00; wiek 
uczestników: 8-12 lat; odpłatność: 
17 zł - „Glutomania”, czyli warszta-
ty naukowe dla wszystkich lubiących 
bawić się tajemniczymi substancja-
mi. 

• 5-6 lutego godz. 10:00-12:00; wiek 
uczestników: 7-9 lat; odpłatność: 20 
zł - „Akademia ozdabiania” uczest-
nicy wykonają ozdoby i przedmioty, 
które będzie można praktycznie wy-
korzystać.

• 6 lutego godz. 12:00-13:30; wiek 
uczestników: 6-9 lat; odpłatność: 17 
zł „Zimowe miasteczko” to znaczy 
kreatywne warsztaty, podczas któ-
rych uczestnicy samodzielnie wyko-
nają papierowe, zimowe miasto oraz 
gadżety.

• 7 lutego godz. 12:30-13:30; wiek 
uczestników: 6-10 lat; odpłatność: 
17 zł „Kartonowy świat Minecraft’a” 
to okazja, aby zbudować własne 
światy Minecraft za pomocą kartono-
wych pudełek.

Świetlica artystyczna
• 29 stycznia i 5 lutego godz. 12:00 - 

„Kino feryjne”.
• 29-30 stycznia godz. 10:00-11:30; 

wiek uczestników: 9-13 lat - „Roz-
tańczona zima” zajęcia wprowadza-
jące do techniki tańca współczesne-
go i jazzowego. Poznanie podstaw 
oraz nauka krótkich układów chore-
ograficznych.

• 30-31 stycznia godz. 10:00-12:00; 
wiek uczestników: 10-15 lat - „Warsz-
taty ceramiczne” to dobra okazja, 
aby stowrzyć z gliny niepowtarzal-
ne naczynia, biżuterię oraz rzeźbę. 
Podczas warsztatów instruktorzy po-
każą podstawowe techniki lepienia z 
gliny,  modelowania w glinie, szkli-
wienia ceramiki.

• 7-8 lutego godz. 10:00-12:00; wiek 
uczestników: 10-13 lat - „Za kurty-
ną”, czyli zajęcia teatralne.

• 9 lutego godz. 12:00-13:00; wiek 
uczestników: 9-13 lat - „Dzieci  
w sieci” warsztaty komputerowe po-
święcone bezpiecznemu korzystaniu 
z Internetu przez dzieci i młodzież.

Warsztaty w muzeum
Równie ciekawie zapowiadają się ferie  
w Muzeum Regionalnym. Najmłodsi beł-
chatowianie będą mieli okazję, aby ule-
pić bałwana, poznać historię karnawa-
łowych masek, czy zbudować makietę 
zamku. Na zajęcia można się zapisywać 
telefonicznie (44 633 11 33) lub bezpo-
średnio w sekretariacie placówki. Opłata 
to symboliczna złotówka. 
• 29-31 stycznia, 1-2, 5-9 lutego 

- „Moja nowa twarz” niegdyś maski 
były używane w celach magicznych; 
występują w różnych kulturach. Pod-
czas warsztatów dzieci własnoręcz-
nie wykonają maski karnawałowe 

–  w sam raz na maskaradę!
• 29-31 stycznia, 1-2 lutego - „Zróbmy 

sobie bałwanka” podczas warszta-
tów skierowanych do najmłodszych 
uczestników powstaną puchate bał-
wanki.

• 1-2, 8-9 lutego - „Mój mały zamek”, 
czyli warsztaty modelarskiego ABC. 
Uczestnicy wykonają makiety zam-

ku z uwięzioną w wieży królewną  
i dzielnym rycerzem na białym koniu.

• 5-9 lutego - „Nowe szaty łyżki  
i widelca” zajęcia nauczą, jak 
wykorzystać popularną technikę 
zdobienia decoupage, aby nadać 
przedmiotom „drugie życie”.  

Biblioteka na ferie
Biblioteka to nie tylko książki – przekona-
ją się o tym ci, którzy odwiedzą ją w fe-
rie. Na głośne czytanie bajek połączone 
z zajęciami plastycznymi zaprasza dział 
dla dzieci w siedzibie głównej oraz Filia 
nr 4, 3 i 2. Z kolei Filia nr 1 proponuje 
spotkania z grami planszowymi i ćwiczą-
cymi umysł. Uczestnictwo we wszystkich 
warsztatach jest bezpłatne.   
• 30 stycznia godz. 11:00-13:00 siedzi-

ba główna: Przygotowanie masek i 
strojów karnawałowych.

• 31 stycznia godz. 10:00-12:00 Filia nr 
2 os. Dolnośląskie: „Zimowa Puzzo-
landia”, czyli gry i zabawy z puzzla-
mi dla dzieci w wieku 6-12 lat.

• 1 lutego godz. 11:00-13:00 siedziba 
główna: „Zabawa karnawałowa z kara-
oke” oraz Filia nr 4 os. Binków w godz. 
11:00-13:00: „Kartki na różne okazje” – 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-12 lat.

• 2 lutego godz. 14:00-15:30 Filia nr 1 
Grocholice: „Pomyśl i zagraj” gry i 
zabawy umysłowe z wykorzystaniem 
gier planszowych dla dzieci w wieku 
7-12 lat.

• 6 lutego godz. 11:00-13:00 siedziba 
główna: „Odkrywamy bieguny – śla-
dami wypraw Amundsena i Neli” – 
głośne czytanie książek „Nela na 
kole podbiegunowym”, „Moje życie 
polarnika”.

• 7 lutego godz. 10:00-12:00 Filia nr 2 
os. Dolnośląskie – „Hu, hu, ha nasza 
zima zła” czyli zajęcia plastyczne 
dla dzieci od 6 do 12 lat. 

• 8 lutego godz. 11:00-13:00 siedziba 
główna: tworzymy grę edukacyjną 
pt. „Zdobywamy bieguny”. 

• 9 lutego godz. 14:00-15:30 – Filia nr 
1 Grocholice: „Pomyśl i zagraj” gry  
i zabawy umysłowe z wykorzysta-
niem gier planszowych dla dzieci  
w wieku 7-12 lat. 

AD-A
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Blisko 20 mln zł unijnego dofinansowania oraz 11 mln pożyczki z budżetu 
NFOŚiGW otrzyma Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Sp. z o.o. 
w Bełchatowie na realizację projektu pn.: Budowa i modernizacja syste-
mu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II

Ponad 30 milionów złotych dla spółki WOD.-KAN.!!!
12 stycznia w siedzibie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej została podpisana umowa o do-
finansowanie projektu ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach działania 2.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach”, Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 

Umowę podpisali: Prezes NFOŚiGW Ka-
zimierz Kujda oraz w imieniu WOD.-KAN.  
Sp. z o.o. Prezes Zarządu Piotr Kopek  
i Wiceprezes Zarządu Piotr Pierzchała.

W ramach przedmiotowego Projektu 
zostaną zrealizowane cztery Kontrakty  
o łącznej wartości 31 mln zł netto.

Najbardziej oczekiwaną inwestycją, 
która przyczyni się do wyeliminowania 
uciążliwego dla mieszkańców Bełchato-
wa odoru, będzie budowa Zamkniętych 
Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni 
ścieków (Kontrakt 01), które mają zastą-
pić przestarzałą technologię fermentacji, 
opartą na Otwartych Basenach Fermen-
tacyjnych. 

Kolejną korzyścią wynikającą z za-
mkniętego procesu fermentacji jest 
możliwość  ujęcia i wykorzystania po-
wstającego w komorach biogazu. Będzie 
on wykorzystywany jako paliwo do pro-
dukcji skojarzonej energii elektrycznej 
i cieplnej, która następnie będzie wyko-
rzystywana na potrzeby własne oczysz-
czalni. Ogłoszenie przetargu na budowę 
Zamkniętych Komór Fermentacyjnych 

planowane jest na przełomie stycznia  
i lutego tego roku, a przewidywany ter-
min zakończenia inwestycji to II kwartał 
2020 roku. 

Oprócz budowy nowoczesnej in-
stalacji obejmującej Zamknięte Ko-
mory Fermentacyjne, projekt zakłada:  
budowę nowych odcinków sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach: Groszkowskiego, 
Jasińskiego, Kolejowej i Mokrej (Kontrakt 
02), bezwykopową modernizację głów-
nego kolektora sanitarnego Bełchato-
wa o długości ok. 3 km, na odcinku od 
ul. W. Pileckiego (dawna ul. 9 Maja) do 

oczyszczalni ścieków na ul. Piotrkowskiej 
(Kontrakt 03) oraz bezwykopową moder-
nizację głównej magistrali wodociągowej 
o długości 2,5 km, na odcinku od Ujęcia 
Wody na Myszakach do ul. Sienkiewicza 
(Kontrakt 04). 

Projekt, którego realizację prze-
widziano do końca czerwca 2020 roku 

– zgodnie z polityką ekologiczną kreowa-
ną przez Ministerstwo Środowiska – przy-
czyni się do polepszenia warunków życia  
i zdrowia mieszkańców Bełchatowa.

Zarząd WOD.-KAN. z prezesem NFOŚiGW  Kazimierzem Kujdą

Mieszkańcy bloków Bełchatowskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Chmielowskiego korzystają już 
z nowej drogi dojazdowej na parking. 
Została ona wybudowana z kostki bru-
kowej pod koniec ubiegłego roku. 
Ta drobna inwestycja, którą wykonało 
miasto, z pewnością poprawi komfort 
dojazdu do wspomnianych punktowców.  

BTBS

Nowy wjazd  
na parking
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 00
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  
44 733 51 91
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta 
44 733 52 34
Wydział Organizacyjny 44 733 51 75
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 69

Archiwum zakładowe 44 733 51 92
Kadry 44 733 51 94
System Zarządzania Jakością 44 733 51 96
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

SPÓŁKI MIEJSKIE

Spółka PGM, odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg w mieście, kupiła pługosolarki i minipługi 
do odśnieżania chodników

Dodatkowy sprzęt i specjalny numer telefonu
Pół mln zł wyda w tym sezonie miasto na 
zimowe utrzymanie dróg. O to, aby miej-
skie ulice były odśnieżone, zadba Przed-
siębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 
które wygrało przetarg. Spółka kupiła 
dodatkowy sprzęt i uruchomiła specjal-
ny numer telefonu, pod którym zgłaszać 
można problemy z nieodśnieżoną ulicą 
czy chodnikiem.

Od kilku lat Bełchatów należy do 
miast z najlepiej utrzymanymi zimą dro-
gami. Jak zapewniają pracownicy Wy-
działu Infrastruktury Technicznej Miasta 
UM, podobnie będzie także w tym sezo-
nie.  PGM kupiło dodatkowy sprzęt - ma 
13 jednostek do odśnieżania chodników  
i jezdni. Chodzi o pługosolarki, minipłu-
gi do odśnieżania chodników. Dodatkowo 
PGM dysponuje równiarką i ładowarką, 
które niezbędne są w przypadku zamieci 
i zawiei śnieżnych. 

Spółka zobowiązała się także do za-
bezpieczenia dwóch samochodów na 
wypadek konieczności wywozu zalega-
nia w mieście śniegu. W razie nagłego 
ataku zimy najpierw odśnieżane będą 
drogi najważniejsze dla komunikacji  
w mieście.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszka-
niowej uruchomiło specjalny numer tele-
fonu, pod który mogą dzwonić mieszkań-
cy Bełchatowa i zgłaszać problem nieod-
śnieżonej ulicy czy chodnika. Pod nr tel. 
509 361 264 dyżuruje osoba koordynują-
ca akcję „Zima”. Dzwonić można przez 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Umownie sezon zimowy zaczął się 
15 grudnia, a zakończy 15 kwietnia. Na 
utrzymanie dróg w tych miesiącach za-

bezpieczono kwotę 500 tys. złotych (125 
tys. na 1 miesiąc).

Miasto odpowiada za utrzymanie 175 
kilometrów ulic, chodzi o drogi gminne  
i powiatowe. Za zimowe utrzymanie dróg 
na osiedlach odpowiedzialni są zarządcy 
terenu. Na osiedlach Okrzei i Słonecznym 

- BSM. Z kolei na osiedlach: Dolnośląskim, 
Budowlanych, POW, Wolności, czy Tysiąc-
lecia miasto lub zarządcy nieruchomości.

AP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oferuje:
➢ zarządzania  i administrowania nieruchomościami,

➢ wynajmu lokali użytkowych,

➢ robót ogólnobudowlanych,

➢ inwestycji i remontów,

➢instalacji elektrycznych, wod-kan ,cieplnych,

➢ usługi transportu,

➢ kosztorysowanie robót,

➢ zamiatanie ulic, dróg dojazdowych, parkingów,

➢ prace melioracyjne : kopanie, czyszczenie,  

➢ pogłębianie stawów i rowów, drobne prace ziemne,

➢ ciśnieniowe mycie i czyszczenie kostki brukowej,

➢ opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

Tel. 44 632-37-73 , fax. 44 632- 62-33
www.pgmbelchatow.com
e-mail: pgm@pgmbelchatow.com

PGM kupiło nowy sprzęt do odśnieżania 

18



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
Rewidenci 44 733 52 65
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
Audytor Wewnętrzny 44 733 52 66 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 44 733 52 39

SPÓŁKI MIEJSKIE

Komunikacja miejska staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Co roku rośnie liczba 
pasażerów MZK

Coraz więcej osób jeździ darmowymi emzetkami

Z danych spółki MZK wynika, że z roku na 
rok pasażerów przybywa. Liczba bełcha-
towian korzystających z autobusów ko-
munikacji miejskiej w 2017 roku wzrosła 
o 125 tys. W  2016 roku miejski przewoź-
nik przewiózł 1 mln 468 tys. pasażerów,  
a w 2017 roku już 1 mln 593 osób. 

Bezpłatna komunikacja funkcjonuje 
w mieście od lipca 2015 roku. Została 
wprowadzona bez ograniczeń – to znaczy, 
że bełchatowskimi emzetkami bez biletu 
może jeździć każdy. Darmowy transport 
publiczny zachęcił mieszkańców do rezy-
gnacji z samochodów, jak również wpły-
nął na oszczędności finansowe rodzin 
wielodzietnych i seniorów.

- Wprowadzając bezpłatną komuni-

kację chcieliśmy pomóc naszym miesz-
kańcom, szczególnie osobom starszym 
i uczniom. To wygoda i realne oszczęd-
ności w domowych budżetach – mówi 
Mariola Czechowska, prezydent Bełcha-
towa. - Z drugiej strony przyczynia się 
do zmniejszenia ruchu na ulicach. Beł-
chatów nie należy do miast, które mają 
problemy ze smogiem, co nie znaczy, że 
nie prowadzimy gospodarki sprzyjającej 
ochronie czystości powietrza. Bezpłatna 
komunikacja miejska okazała się bardzo 
dobrym rozwiązaniem – dodaje prezydent 
Czechowska.

MZK obsługuje w Bełchatowie 9 linii 
komunikacyjnych, dowożąc pasażerów 
do pracy, szkół, instytucji publicznych. 

Pomiary napełnienia dla poszczególnych 
linii komunikacyjnych pozwoliły określić, 
że strategiczna jest linia nr 2. Dziennie 
średnia liczba pasażerów, przewożonych 
na tej trasie, wynosi  2.180. Średnio na 
jeden kurs przypada 45 pasażerów.

Miejska spółka zapewnia, że dokłada 
wszelkich starań, by komunikacja miej-
ska w Bełchatowie była przyjazna dla 
każdego pasażera. – Cały czas obserwu-
jemy tendencję wzrostową i cieszymy 
się, że z roku na rok coraz więcej osób 
korzysta z naszych usług. Będziemy na-
dal dostosowywać linie i rozkłady jazdy 
do potrzeb mieszkańców – mówi Renata 
Rutkowska, prezes MZK Bełchatów.

MZK

Linia nr 2 jest najbardziej popularna. Średnio dziennie na tej trasie jeździ ponad dwa tysiące osób
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Podsumowanie realizacji projektu dofinansowanego z NFOŚiGW 
oraz plany na 2018 rok

PEC podsumowuje i planuje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. w Bełchatowie w roku 2017 
otrzymało ponad 10 milionów zł na re-
alizację projektu „Przebudowa i moder-
nizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych  
w Bełchatowie”.
Projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 (POIiŚ),
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno-
ści gospodarki Działanie 1.5. Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu.

W roku 2017 wykonano następujące 
zadania:

- kompleksowo przebudowano i zmoder-
nizowano ok. 300 m sieci ciepłowniczej  
w rejonie ul. Sikorskiego i Bema

- zmodernizowano wyeksploatowane wę-
zły cieplne w blokach 128, 129 i 137A na 
osiedlu Dolnośląskim 

- na magistrali ciepłowniczej w okolicach 
Grocholic na odcinku około 400 metrów 
usunięto stare powłoki malarskie ze 
skorodowanych elementów konstrukcji 
stalowych i betonowych oraz ponownie 
je zabezpieczono. Na całym odcinku wy-
mieniono również izolację. 

Na rok 2018 PEC zaplanował wykona-
nie następujących zadań:

- budowa i przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów 
grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego 
oraz na os. Budowlanych do bloków nr 3, 

4, 5, 10,11, 12,
- budowa i przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 
(rejon nowo projektowanej ulicy Kopec-
kiego),

- likwidacja wyeksploatowanych węzłów 
grupowych oraz modernizacja węzłów in-
dywidualnych w blokach 137B, C, D, E na 
osiedlu Dolnośląskim.
Zakończenie prac jest planowane przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu grzew-
czego.

PEC

6-letni piesek, bardzo przyjazny dla 
człowieka. Lubi być blisko. Umie 
chodzić na smyczy, nie akceptuje in-
nych zwierząt. W schronisku mieszka 
od niecałych dwóch miesięcy. Jest 
zaszczepiony, wykastrowany i ma ak-
tualną książeczkę zdrowia.

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.

Bronka to bardzo spokojna, lekko 
wycofana kocica. Potrzebuje domu, 
w którym będzie miała ciszę i spokój, 
bez małych dzieci. Bronka ma nieca-
ły rok, jest zaszczepiona, odrobaczo-
na i wysterylizowana.

SPÓŁKI MIEJSKIE

Modernizacja magistrali ciepłowniczej 
w okolicach Grocholic

Magistrala ciepłownicza po przebudowie
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KULTURA

Najpiękniejsze świąteczne utwory można było usłyszeć podczas koncertu laureatów XVII Regional-
nego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Nagrody otrzymało kilkudziesięciu artystów

Wyśpiewali nagrody na festiwalu
Tegoroczna edycja festiwalu cieszyła się 
wyjątkowym zainteresowaniem. Podczas 
przesłuchań, które odbyły się jeszcze  
w grudniu, wystąpiło ponad 120 solistów, 
duetów, zespołów i chórów z przedszkoli, 
szkół i scholi. Ostatecznie jury wybrało 
kilku zwycięzców w każdej z pięciu ka-
tegorii. I tak wśród przedszkolaków i klas 

„0” pierwsze miejsce zajęły: Michalina 
Załęczna, Wiktoria Grębosz i Wesołe Sió-
demeczki. Najlepsze z klas I-III okazały 
się: Pola Gągała, Zosia Brzezińska, Maja 
Frączkowska, Martyna Kruk oraz Talen-
ciaki, zaś w oddziałach IV-VII: Zuzanna 
Rychlik, Kacper Stanisławski, Klaudia Si-
wiaszczyk, Gabriela Kruk i chór Jedynki. 
Swoim śpiewem jury zachwycili również 
gimnazjaliści: Adrianna Matyja, Gabriela 
Zatorska, Zofia Kołatek oraz zespół A’vi-
sta. W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych laureatami zostali: Sandra Kruk, Ka-
tarzyna Cygan, Weronika Kucharska i chór 
parafii NNMP w Szczercowie. 

Część wykonawców zaprezentowa-
ła się 14 stycznia podczas specjalnego 
koncertu kolęd. Tradycyjnie odbył się on  
w kościele na os. Binków. To właśnie pa-
rafia pw. Miłosierdzia Bożego oraz Szko-
ły Podstawowe nr 13 i 12, a dokładnie 
uczniowie oddziałów gimnazjalnych daw-
nego PG 4 wspólnie organizują festiwal. 

Występy laureatów otworzyła prezydent 
Mariola Czechowska, która tradycyjnie 
objęła go honorowym patronatem. - Ten 
festiwal to piękne podsumowanie świą-
tecznego okresu - mówi prezydent mia-
sta. - Dlatego cieszę się, że każdego 
roku tak wiele osób chce wspólnie ko-
lędować. Serdecznie gratuluję wszyst-

kim – zarówno tym, którzy wzięli udział  
w przeglądzie, jak i organizatorom za 
trud, jaki włożyli w jego przygotowanie.

Organizatorzy Regionalnego Festi-
walu Kolęd i Pastorałek planują, aby  
w przyszłości jeszcze rozszerzyć zasięg 
konkursu. Być może wtedy przesłuchania 
potrwają trzy dni.

AD-A

Anita Lipnicka zaśpiewa w Bełchatowie
Już 17 lutego w MCK PGE Gigantach Mocy 
przed bełchatowską publicznością wystą-
pi jedna z największych gwiazd polskiego 
popu. Zaczynała jako wokalistka w ze-
spole Varius Manx, dzięki czemu stała się 
jednym z bardziej popularnych głosów  
w Polsce. Kolejnym etapem kariery Anity 
Lipnickiej była współpraca z Johnem Por-
terem. Ich pierwszy projekt "Nieprzyzwo-
ite piosenki", okazał się sukcesem - uzy-
skał status platynowej płyty. 2009 rok to 
wielki powrót Anity Lipnickiej z solowym 
projektem, wystąpiła w nim w roli kom-
pozytora oraz producenta.

Na koncercie w Bełchatowie obok 
artystki pojawi się jej stały skład - The 
Hats. Muzycy zaprezentują piosenki z naj-

nowszego albumu zatytułowanego „Miód  
i dym”. Lipnicka przyznaje że, to pierw-
sza od lat płyta w całości nagrana w Pol-
sce. -  To, co się na niej wydarzyło, jest 
wynikiem pracy zespołowej, z grupą tych 
samych ludzi, z którymi od ponad dwóch 
lat występuję na scenie – tłumaczy artyst-
ka.

Podczas koncertu w MCK PGE Gigan-
tach Mocy będzie można posłuchać no-
wych utworów, ale nie zabraknie także 
starszych, doskonale znanych fanom Anity 
Lipnickiej kompozycji.

Koncert rozpocznie się o godzinie 18. 
Bilety dostępne są w kasie Gigantów Mocy 
oraz na stronie http://bilety.mckbelcha-
tow.pl

AP

Anita Lipnicka z zespołem promuje swój 
najnowszy album

Kolędy i pastorałki zaśpiewali soliści, a także duety i chóry
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Jazda na łyżwach to dobra zabawa za-
równo dla dzieci, jaki i młodzieży. Lo-
dowisko na os. Dolnośląskim czeka na 
łyżwiarzy siedem dni w tygodniu w godz. 
9 – 21. Wejścia odbywają się co pół-
torej godziny. W dni, kiedy odbywają 
się treningi drużyny hokejowej (wtorki  
i czwartki w godz. 19:30-21) oraz szkoły 
łyżwiarskiej (soboty godz. 12-15) – tafla 
jest niedostępna. 

Za jednorazowe wejście dzieci, 
młodzież i studenci zapłacą  2 zł, do-
rośli 5 zł, za wypożyczenie łyżew 5 
zł. Lodowisko zaprasza też zorgani-

zowane grupy z miejskich szkół – dla 
wszystkich, które będą mieć opiekuna  
i wcześniej zarezerwowane wejście (nr 
kontaktowy: 44 737 81 29) ślizgawka bę-
dzie bezpłatna.  

Z kolei 10 lutego miejska tafla zamie-
ni się w wielki parkiet taneczny. O godz. 
16:30 rozpocznie się dyskoteka pod ha-
słem „Rozgrzejmy lodowisko w rytmie 
disco”. Taneczne wygiabasy, podczas któ-
rych będzie można wygrać kilka vouche-
rów tradycyjnie zorganizują wspólnie pre-
zydent Bełchatowa i miejska spółka PEC. 

AD-A

Bełchatowianie zagrali dla potrzebującej pomocy 18-letniej Patrycji. Charytatywnemu turniejowi 
piłki nożnej towarzyszyły licytacje i zbiórka nakrętek

„Zakręcona pomoc” piłkarzy dla chorej nastolatki
Dziesięć drużyn zmierzyło się w turnie-
ju „Piłkarze Dzieciom”, który 13 stycznia 
został rozegrany w bełchatowskiej hali 
Energia. Sportową rywalizację wygrała 
Elektrownia Bełchatów, ale prawdziwym 
zwycięzcą była Patrycja, dla której ze-
brano blisko 5 tys. złotych.

– Naszą główną ideą jest niesienie po-
mocy potrzebującym dzieciom, głównie 
małoletnim, które mają przed sobą jesz-
cze całe życie – tłumaczy Marcin Kowalski, 
jeden z organizatorów turnieju.

Patrycja Oszczyk cierpi na zanik mię-
śni, czyli uszkodzenie linii ośrodkowej 
mózgu, w wyniku czego doszło do niedo-
władu lewostronnego. W leczeniu tego 
schorzenia największe znaczenie ma 
ruch, jedną z najlepszych form aktywno-
ści, polecanych przez lekarzy, jest jazda 
na rowerze. Aby Patrycja mogła w pełni 
korzystać z tej formy rehabilitacji, po-
trzebny jest zakup roweru stacjonarnego, 
który kosztuje między 3 a 4 tys. zł.

Podczas turnieju prowadzone były au-
kcje m.in.: koszulek reprezentacji Polski, 
PGE Skry Bełchatów, gadżetów PGE GKS. 

– Dochód z licytacji oraz opłat związanych 
z uczestnictwem w turnieju pozwolił nam 
zebrać blisko 5 tys. zł. To duży sukces i 
cieszymy się, że taką kwotę będziemy 
mogli przekazać Patrycji – dodaje Marcin 
Kowalski. 

Osiemnastolatka jest podopieczną 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Bełchatowie. To właśnie 
wychowanków tego ośrodka wspiera „Za-
kręcona pomoc”. Żeby pomóc, wystarczy 
przynieść nakrętki do siedziby CKP w Beł-
chatowie (ul. Czapliniecka 96). W holu 
szkoły stoi specjalna skrzynka, do której 
można je wrzucić.

Styczniowe zmagania to już druga od-
słona Halowego Charytatywnego Turnie-
ju Piłki Nożnej. Warto przypomnieć, że 
pierwszą edycję wygrała reprezentacja 
NSZZ Policjantów z Bełchatowa, która 
tym razem uplasowała się na trzeciej 

pozycji. Zgromadzeni w hali Energia kibi-
ce mogli podziwiać w akcji m.in.: czyn-
nych piłkarzy III, IV ligi oraz niższych 
klas rozgrywkowych, a także dyrektora 
sportowego PGE GKS Bełchatów Marcina 
Węglewskiego. Ze zwycięstwa w turnieju 
cieszyli się piłkarze Elektrowni Bełcha-
tów, drugie miejsce zajęła ekipa Humaxu. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Bartosz Kaczorowski, a najlepszym bram-
karzem Zbigniew Rojek (obaj z drużyny 
Elektrownia).

AP, MCS

Patrycja Oszczyk cierpi na zanik mięśni. W rehabilitacji pomoże jej rower

Aktywne ferie na miejskiej ślizgawce zakończy dyskoteka

Ferie na lodowisku zakończy dyskoteka
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Edward Kaczkowski, właściciel Bełchatowa, gdy ocknął się rano w powstańczym obozie, nie wszyst-
ko pamiętał, ale jego spotkanie z kapitanem Józefem Oxińskim było niewątpliwie pamiętne

Z Bogaś się zjawił, panie szlachcic
W pamiętnym na zawsze roku 1863, w dzisiejszym powiecie beł-
chatowskim, miało miejsce kilka godnych uwagi epizodów po-
wstańczych. Jednym z nich było spotkanie właściciela Bełcha-
towa Edwarda Kaczkowskiego z dowódcą insurekcyjnej „partii”, 
kapitanem Józefem Oxińskim. Ten drugi wspominał później, że 
był to jedyny przypadek pomocy polskiego szlachcica dla insu-
rekcyjnego dzieła, jakiego doświadczył w całej swojej powstań-
czej działalności. O dość zabawnych szczegółach tego wydarze-
nia opowiadał następująco:

„(...) w pierwszej połowie lutego, daty szczegółowo nie pa-
miętam, leżąc obozem w lasach w okolicach Szczercowa i Beł-
chatowa, w szałasach bez ognisk, jakkolwiek wichura śnieżna 
z niezbytnią delikatnością postępowała z nami, zbliżył się do 
mnie służbowy podoficer straży wewnętrznej i doniósł mi, że 
z linii czat zewnętrznych doniesiono, iż zatrzymano na nich 
wdzierającego się do obozu pijanego szlachcica z parokonną 
bryczką i furmanem (…) po dobrej pół godzinie przyprowadzo-
no go do szałasu, a słysząc jego bełkot bez związku i czując 
zapach spirytualii - kazałem go jako niepoczytalnego ułożyć na 
mchu rozścielonym, pozostawiając jego badanie do dnia i prze-
budzenia się pijaka. Na dobrym świtaniu, kiedy rozpalono już 
ogniska i nastawiono kotły, mój gość nocny widocznie przejęty 
rozchodzącym się ciepłem, najprzód poruszył się, a następnie 
otwarłszy oczy cokolwiek namarszczył się; obserwowałem go 
leżąc koło niego, któren oprzytomniawszy i nie mogąc na razie 
zrozumieć, w jakim miejscu i jakim sposobem dostał się tutaj, 
wstał w końcu, aby ruchem odpędzić trapiącą go wizję, zoba-
czywszy jednak szałasy, ogniska i ludzi, wyraził miną i ruchem 
jakby sobie coś przypominał. Poprosiłem go tedy cicho, żeby się 
do mnie odwrócił, a wytłumaczę mu, gdzie jest i jakim sposo-
bem przybył. 

Oprzytomniawszy w tej chwili, z całą swobodą światowe-
go człowieka zwrócił się do mnie, a przedstawiając się jako p. 
Kaczkowski, właściciel dóbr Bełchatowa, przepraszał za kłopot, 
jaki mi sprawił swoją osobą (...) Opowiedział mi, iż wczoraj, po 
jakimś późniejszym obiedzie u siebie w towarzystwie cokolwiek 
liczniejszym jak zwykle, mówiono o mnie i o sposobie mego 
nocnego rekwirowania i po rozmaitych sprzeczkach i dysputach, 
zostawiwszy u siebie pod opieką brata pozostałe towarzystwo, 
wsiadł na bryczkę - żeby oddział, o którym powszechnie mó-
wią, odnaleźć. Że wsiadł na bryczkę, to sobie przypomina, lecz 
jakim sposobem obudził się w szałasie, pragnie się ode mnie 
dowiedzieć (…) Oświadczył mi, iż pragnie czymś się przyczynić 
dla oddziału, a na mój wykrzyk "z Bogaś się zjawił" zostawił 
mi zaraz 150 rs. (rubli) i objawił chęć przyczynienia się czym 
będzie mógł. 

Po napiciu się z nim kieliszka wódki, przekąszonej kawał-
kiem wędzonej słoniny, i wyprawieniu z nim Lütticha dla ode-
brania różnych rzeczy pod osłoną pełnego plutonu kawalerii, 
zająłem się jak zwykle mustrą żołnierzy, a po pięciogodzinnej 
nieobecności powitałem wracającego Lütticha obciążonego je-
dyny raz dobrowolnymi darami szlachcica polskiego dla oddzia-
łu pod mą komendą zostającego. Były to dary i znaczne i bardzo 

użyteczne, a mianowicie: do zostawionych już 150 rs. przysłał 
drugie 150 rs., 6 koni z umontowaniem (...), dalej kilka sztuk 
dobrych dubeltówek, pałaszy i pistoletów z 10 funtami przynaj-
mniej amunicji, dalej na jakie 20 ludzi dostatniego i ciepłego 
ubrania z odpowiednią ilością nowych butów, dużo innych rze-
czy dla obozu potrzebnych i naładowany wóz z wiktuałami do 
jedzenia i picia”.

Cytujemy relację Józefa Oxińskiego zawartą w jego „Wspo-
mnieniach z powstania polskiego 1863/64 roku”, Łódź 1939,  
s. 192-194. 

Opracował: Arkadiusz Kowalczyk

Co roku bełchatowianie idą szlakiem powstańców styczniowych
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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