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Kilkadziesiąt warkoczy zebrano podczas wielkiego cięcia w Szkole Podstawowej nr 4. Była to już druga odsłona akcji „Dzieci Dzieciom 
na Dzień Dziecka”. Z przekazanych włosów zostaną zrobione peruki dla dzieci chorujących na raka

dzieje się w mieście

Poznaj Leśniewskiego „Orlika”
W Muzeum Regio-
nalnym przygotowa-
no wystawę planszo-
wą poświęconą kpt. 
Konradowi Leśniew-
skiemu ps. Orlik. Eks-
pozycja powstała w 
10. rocznicę śmierci 

zasłużonego bełchatowianina  i byłego żoł-
nierza AK. Wystawa będzie dostępna do koń-
ca lipca 2018 roku. 

Kolarska niedziela
W niedzielę, 1 lip-
ca, kolarze szosowi 
powalczą O Wielką 
Nagrodę Bełcha-
towa. Będzie to już 
czterdziesta druga 
odsłona tego wyści-
gu. Równocześnie 
amatorzy dwóch 

kółek wystartują w czwartym Memoriale 
Kazimierza Jasińskiego. Zawodnicy wyruszą 
spod hali Energia i przejadą ulicami naszego 
miasta i okolic.

www.facebook.pl/belchatow

Musicalowo w bibliotece
28 czerwca Miejska 
Biblioteka Publicz-
na rozpoczyna cykl 
„Popołudniowe pro-
jekcje”. Jako pierw-
szy wyświetlony 
zostanie musical 
„Król rozrywki”. To 

opowieść o amerykańskim artyście cyrko-
wym – P.T. Barnumie. Film został nagro-
dzony m.in. Złotym Globem za najlepszą 
piosenkę.

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow
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Bełchatów z tytułem „Gmina na 5!” od prestiżowej uczelni
Bełchatów zajął czwarte miejsce w kraju, a pierwsze wśród miast woje-
wództwa łódzkiego w rankingu warszawskiej Szkoły Głównej Handlo-
wej. Studenci i naukowcy uczelni wyróżnili gminy, które najlepiej zajmują 
się inwestorami. Bełchatów dostał tytuł „Gmina na 5!”. 

- Bardzo nas cieszy, że znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych. To 
prestiżowa nagroda – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchato-
wa. -  Tak naprawdę nie wiedzieliśmy nawet, że jesteśmy oceniani. Stu-
denci pracowali jako tzw. tajemniczy klienci. To znaczy sami wcielali się 
w rolę potencjalnych inwestorów. Badania są obiektywne, zostały także 
przeprowadzone w całkowicie naukowy i niezależny sposób – dodaje 
prezydent Bełchatowa.

Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie 
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, przebadało w sumie 658 
gmin. Każda z nich przeszła dwa etapy. W pierwszym oceniano oficjal-
ną witrynę internetową każdego z miast – m.in. to jak się pozycjonuje, 
gdzie zamieszczone są dane kontaktowe, czy zawiera Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego bądź zdjęcia i informacje o terenach 
inwestycyjnych. Naukowcy zwracali też uwagę czy miasto posiada tzw. 
opiekuna inwestora.

W drugim etapie studenci wcielali się w rolę tajemniczych klientów  
i elektronicznie kontaktowali się z urzędami. Maile były wysłane zarów-
no w języku polskim, jak i angielskim. W odpowiedziach, jakie otrzymali 
od urzędników, oceniano m.in. jak szybko została odesłana odpowiedź, 
czy była ona szczegółowa i jakie zawierała informacje. Znaczenie miało 
również to, czy urzędnik zachęcał do osobistego kontaktu i rozmowy. 

AD-A Bełchatów ma atrakcyjne tereny dla inwestorów

Ulica Wojska Polskiego należy do najbardziej zatłoczonych w Bełchatowie i z tym fak-
tem nikt nie dyskutuje. Natężenie ruchu stawia nas w czołówce województwa łódzkie-
go, ale i bez specjalistycznych pomiarów każdy mieszkaniec doskonale wie, że na Woj-
ska Polskiego tworzą się korki. Ze względu na planowaną inwestycję nie unikniemy ich  
w kolejnych miesiącach, jednak pod koniec roku sytuacja się zmieni. W listopadzie ma być 
gotowe rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Takie rozwiązanie komunikacyjne nie tylko usprawni ruch, ale też będzie 
znacznie bezpieczniejsze. 

W lipcu rozpoczynamy budowę. Nowa organizacja ruchu jest przemyślana i ma jak  
w najmniejszym stopniu utrudnić życie kierowcom, niemniej proszę o wyrozumiałość.  

To inwestycja, na którą Bełchatów czeka od lat. Rondo w połączeniu z nową ulicą Kopeckiego, która ułatwi dojazd  
do targowiska, powinno zdecydowanie poprawić komunikację w tej części Bełchatowa. A sprawna komunikacja to jeden  
z wyznaczników miasta przyjaznego do życia.

Bełchatów wchodzi w intensywny, inwestycyjny okres, ale dla wielu z nas zaczyna się czas wyjazdów i odpoczyn-
ku. Rozpocznijmy wakacje wspólną zabawą. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na Dni Bełchatowa. Będą 
gwiazdy i nasi lokalni artyści, którzy w tamtym roku zebrali wielkie brawa. Zobaczmy, co mają do zaprezentowania tym 
razem. Spotkajmy się 30 czerwca i 1 lipca na błoniach.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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Uwaga kierowcy! Ruszają prace  
przy budowie ronda
 
W lipcu rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii  
Krajowej i al. kard. Stefana Wyszyńskiego. Prace potrwają do listopada. Będzie zmiana 
organizacji ruchu, ul. Wojska Polskiego nie zostanie zamknięta

Planowana od kilku lat inwestycja rozpocz-
nie się na początku lipca. Jak bardzo jest 
potrzebna, wiedzą wszyscy bełchatow-
scy kierowcy. Wojska Polskiego to jedna  
z najbardziej obciążonych, bełchatowskich 
ulic, a nowe rondo to jeden ze sposobów 
na upłynnienie ruchu i walkę z korkami  
w tamtym rejonie miasta. - Szczególnie  
w godzinach wyjazdów i powrotów pracow-
ników kopalni i elektrowni tworzą się w tym 
miejscu korki, ruch jest bardzo duży, a przez 
to uciążliwy i niebezpieczny -  mówi Irene-
usz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.

Na czas robót mieszkańcy będą musieli 
liczyć się z utrudnieniami, ale zatwierdzony 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich projekt 
organizacji ruchu powinien ograniczyć je 
do niezbędnego minimum. Kluczowe dla 
miasta jest to, aby ruch w kierunku dwóch 
największych bełchatowskich zakładów 
pracy odbywał się bez zakłóceń, dlatego 
ulica Wojska Polskiego będzie przejezdna 

przez cały czas budowy. 
Zgodnie z projektem, rondo będzie 

miało zwykłą geometrię, jedynie od strony 
ulicy Armii Krajowej w ulicę Wojska Pol-
skiego zjeżdżać się będzie oddzielonym od 

ronda prawoskrętem.  Ponadto wykonane 
zostaną pasy najazdowe dla samochodów 
ciężarowych z przyczepami oraz autobu-
sów. Prace obejmą także budowę chodni-
ków, ciągów pieszo-rowerowych, przejść 
dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Rondo planowane jest od ponad 
dwóch lat, i jak mówi wiceprezydent 
Owczarek, to jedna z priorytetowych 
inwestycji. - Rondo z pewnością lepiej 
zorganizuje ruch na skrzyżowaniu. Do-
datkowo wymusi zmniejszenie prędkości 
i upłynni ruch, co poprawi bezpieczeń-
stwo, a na tym zależy nam najbardziej  
– dodaje wiceprezydent.  

Po nowym rondzie kierowcy powinni 
pojechać jeszcze w tym roku. Prace mają 
zakończyć się w listopadzie. Całość będzie 
kosztować 5 mln 600 tys. złotych, ale po-
dobnie, jak w przypadku ronda na Staszica, 
do inwestycji dołoży się starostwo (mowa 
tutaj o kwocie 1,5 mln zł.).

AP

Rondo zlikwiduje korki na wylotowej drodze



Ponad sto mieszkań komunalnych z nowymi oknami
Blisko 500 okien i drzwi balkonowych zo-
stanie wymienionych w blokach komunal-
nych. 23 maja miasto podpisało umowę  
z wykonawcą, opiewającą na nieco ponad 
370 tys. zł. Prace prowadzone będą w 111 
lokalach i mają się zakończyć jesienią.

Mieszkańcy otrzymali już informację  
o wymianie okien, niebawem rozpoczną 
się pomiary i ustalanie konkretnych ter-
minów na wymianę. W sumie w lokalach 
komunalnych 494 drewnianych okien  
i drzwi balkonowych zastąpionych zosta-
nie plastikowymi. Wszystkie będą dwuszy-
bowe i zgodne z obowiązującymi normami. 
Wykonawca zobowiązany jest również do 
demontażu starej stolarki okiennej, roz-
montowania parapetów zewnętrznych  

i wewnętrznych, a także wywozu wszyst-
kich materiałów z rozbiórki oraz ich utyli-
zację. Ponadto w lokalach zamontowane 
zostaną nowe parapety (wewnątrz i ze-

wnątrz). Co ważne, lokatorzy nie będą po-
nosić żadnych kosztów. 

Wymiana blisko 500 okien będzie kosz-
tować 370 tys. 872 zł . W ramach zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej inwestycję dofinansuje bełcha-
towskie starostwo – dotacja może wynieść 
nawet 60 procent.

Rozpoczynająca się właśnie wymiana 
stolarki okiennej powinna zakończyć się  
w październiku. Ponieważ jednak zapotrze-
bowanie na nowe okna jest dużo większe, 
miasto już teraz przystępuje do ustalania 
listy lokali, w których dodatkowo zostaną 
wymienione okna w ramach zamówienia 
uzupełniającego.

AP

Okna wymienione zostaną m.in. na os. Bu-
dowlanych

Prezydent RP Andrzej Duda przekazał wieczne pióro z odręcznie napisanym liścikiem na aukcję, wspierającą 
budowę posągu Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie

Prezydent Duda podarował pióro na licytację
Klasyczne, eleganckie pióro z napisem ,,Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej” odebrała podczas wizyty w Warszawie Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa. Spotkanie z głową państwa do-
tyczyło obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  
a przede wszystkim tego, co dzieje się z okazji tej rocznicy w Beł-
chatowie.

- Rozmawialiśmy o imprezach, które już się odbyły, m.in. Pikniku 
z Marszałkiem i premierze koncertu patriotycznego oraz kolejnych 
naszych planach związanych z uczczeniem tej rocznicy – mówi pre-
zydent Czechowska. - Mamy w kalendarzu zaplanowanych wiele 
wydarzeń, dla mieszkańców w różnym wieku. Bardzo dużo dzieje 
się w naszych szkołach.

Jednym z celów wizyty było zaproszenie prezydenta Andrzeja 
Dudy do Bełchatowa na główne uroczystości stulecia odzyskania 
niepodległości, które odbędą się 11 listopada. - Gdyby pan prezy-
dent wziął udział w tym wydarzeniu i odsłonięcia posągu marszałka 
Józefa Piłsudskiego, byłoby to dla Bełchatowa i mieszkańców bar-
dzo duże wyróżnienie – dodaje prezydent Czechowska.

Podsumowaniem spotkania było przekazanie przez prezydenta 
Dudę wiecznego pióra. Dołączony jest do niego odręcznie napisany 
list z podziękowaniami dla darczyńcy. Dar od prezydenta RP tra-
fił do Społecznego Komitetu Budowy Posągu Józefa Piłsudskiego  
w Bełchatowie i stał się atrakcją jednej z licytacji.

Posąg Józefa Piłsudskiego odsłonięty zostanie 11 listopada.  
Stanie w części reprezentacyjnej placu Wolności, gdzie od mar-
ca trwa rewitalizacja. Od ubiegłego roku trwa społeczna zbiórka  
pieniędzy na jego budowę.

Al
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Prezydent Duda wspiera budowę posągu Józefa Piłsudskiego



Plac Wolności nabiera kształtu. Większość prac instalacyjnych jest już zakończona. Za kilka miesięcy  
bełchatowianie będą mogli korzystać z zielonej, nowoczesnej przestrzeni, minisiłowni czy placu zabaw

Drugie życie placu Wolności
Przebudowa Placu Wolności idzie pełną 
parą. To początek rewitalizacji śródmieścia, 
na którą miasto dostało ponad 9 mln zło-
tych dotacji z Unii Europejskiej. 

Prace rozpoczęły się w marcu, a pierw-
szym ich etapem była wycinka martwych, 
umierających i zagrażających bezpieczeń-
stwu drzew oraz krzewów, wykarczowane 
zostały także odrosty korzeniowe. Pozosta-
łe drzewa poddano zabiegom sanitarnym  
i pielęgnacyjnym. 

Wykonująca inwestycję bełchatowska 
spółka BINŻ zakończyła już także więk-
szość prac instalacyjnych. Gotowy jest 
wodociąg do przyłączenia fontanny i zdro-
ju ulicznego,  niemal w całości (80 proc.) 

Parking targowiska chwilowo zamknięty
Do 13 lipca parking Targowiska Miejskiego przy ul. Wojska Pol-
skiego będzie zamknięty. Zarówno klienci, jak i handlowcy muszą 
parkować swoje auta w innych miejscach. Utrudnienia związane są  
z budową ulicy Kopeckiego, dzięki której będzie można dojechać 
do targu także od ulicy Armii Krajowej. Nową ulicą kierowcy pojadą 
we wrześniu. 

Drogowcy mają do przebudowy ponad 700-metrowy od-
cinek Kopeckiego. Budowana jest właśnie sieć wodociągowa  
i kanalizacja sanitarna. W ramach inwestycji będzie też wykonana 
linia energetyczna i oczywiście nawierzchnia. Wszystko ma koszto-
wać miasto blisko 2,5 mln zł.

AD-A

wykonana została kanalizacja deszczowa. 
Położono również okablowania: światło-
wodowe pod monitoring, zasilające 42 
latarnie parkowe oraz do oświetlenia ak-
centowego (czyli reflektorów, które będą 
rzucać światło na elementy małej archi-
tektury). W najbliższym czasie wykonawca 
planuje dokończyć prace przy kanalizacji, 
potem wykonane zostanie podłoże pod 
posąg Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie 
montowana będzie konstrukcja niecki fon-
tanny, wokół niej wylane zostaną cztery 
żelbetowe siedziska, każde o długości 10 
metrów. Rozpocznie się także układanie 
alejek parkowych z kostki granitowej.

Na placu pojawi się też nowa zieleń. Po-

sadzonych zostanie 636 drzew liściastych, 
m.in. kasztanowca czerwonego, buka po-
spolitego i grabu pospolitego. Wsadzonych 
ma także zostać 1442 krzewów liściastych 
(m.in. berberysy, trzmielina, tawuła japoń-
ska), pojawią się trawy ozdobne i rośliny 
bylinowe. 

Jak informuje firma BiNŻ, prace na 
placu Wolności przebiegają zgodnie  
z harmonogramem. Kluczową datą jest  
11 listopada. Wtedy to podczas głównych 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości ma zostać odsłonięty  
posąg marszałka Piłsudskiego. 

AP

Do targowiska dojedzie się także od ul. Armii Krajowej
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Można już spacerować w Jabłoniowym Sadzie. Na skwerze przy ulicy Okrzei  rośnie ponad dwa tysiące roślin: 
dziesięć odmian jabłoni, różnorodne krzewy owocowe i pnącza winorośli

Wybierz się na spacer do miejskiego sadu
- Myślę, że Jabłoniowy Sad to unikato-
we miejsce w skali województwa i kraju  
– mówi prezydent Mariola Czechowska. 
- To pierwszy ogród użytkowy w naszym 
mieście. Mam nadzieję, że połączy on  
w sobie funkcję wypoczynkowo-rekreacyj-
ną z możliwością skorzystania z owoców, 
które pojawią się tutaj za kilka lat – doda-
je prezydent Czechowska. 

Mowa o jabłkach dziesięciu odmian, 
m.in. Kosztela, Grochówka czy Antonówka 
zwykła, siedmiu gatunkach krzewów owo-
cowych: porzeczkach, pigwach i agreście 
oraz winoroślach. Przy alejkach parkowych 
jest też ścieżka zdrowia. Wszystko dopeł-
nia mała architektura: ławki, pergole i ko-
sze oraz unikatowe budki lęgowe i domki 
dla owadów. Skwer jest oświetlony i objęty 
monitoringiem.

Cała inwestycja kosztowała blisko 900 
tys. zł.  - Jabłoniowy Sad to pierwszy etap 
dużego projektu ,,Energia, natura, tradycja 
- na bełchatowskim szlaku", który zamknie 
się w 2 mln 13 tys. zł, z czego 1 mln 244 
tys. zł to unijne dofinansowanie – tłuma-
czy prezydent Czechowska. 

W mieście powstają właśnie trzy szlaki 
turystyczne: historyczny, rodzinny i spor-
towo-rekreacyjny. Będą one prowadzić 
m.in. ul. Kościuszki, Okrzei, Dąbrowskiego, 
a także Rajską Aleją czy Doliną Rzeki Ra-
kówki. Zwiedzający będą mieć do dyspo-
zycji audioprzewodniki, pojawią się tablice 

informacyjne i oznaczenia. 
W maju w ramach projektu magistrat 

montował małą architekturę: ławki, kosze, 
stojaki na rowery. Zmodernizowane zosta-
ły także przejścia dla pieszych, m.in. przy 
ul. Okrzei, Dąbrowskiego czy Kościuszki. 
Zamontowano specjalne płyty z wypust-

kami i obniżono krawężniki, co ułatwi 
niepełnosprawnym bezpieczne przejście 
przez jezdnię.

Wszystkie elementy projektu ,,Energia, 
natura, tradycja - na bełchatowskim szla-
ku" mają być gotowe do 21 września.

AD-A

Budżet obywatelski – dobry czas na wniosek
Do 13 lipca można składać propozycje 
do Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.  
W ten sposób mieszkańcy już po raz szósty 
mogą uczestniczyć w projektowaniu loka-
lnych wydatków. Do dyspozycji bełchato-
wianie mają 1,5 mln złotych. Zostaną one 
podzielone na tzw. projekty twarde (1 mln 
400 tys. zł.) i miękkie (100 tys. zł.).

- Zainteresowanie budżetem obywa-
telskim wśród mieszkańców jest spore. 
Bełchatowianie mają wiele pytań, m.in.  
o lokalizację działek czy jak wypełnić wnio-

sek – mówi Iwona Nowak, koordynator 
Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia 
UM w Bełchatowie.  

Propozycje do budżetu obywatelskiego 
może wnieść grupa mieszkańców lub każ-
dy bełchatowianin, który ma ukończone 
16 lat. Do każdego wniosku musi być dołą-
czona tzw. lista poparcia przez co najmniej 
50 mieszkańców. Regulamin i wszystkie in-
formacje na temat budżetu obywatelskie-
go dostępne są na www.decydujemy.bel-
chatow.pl. Które projekty miasto zrealizuje 

w 2019 roku, dowiemy się w październiku.
W ramach poprzednich pięciu edycji 

samorząd zrealizował już blisko blisko 30 
projektów, wśród nich są place zabaw, 
zatoczki postojowe „Pocałuj i jedź”, stacje 
rowerowe, Cafe Senior Raj – Centrum Ak-
tywności Seniora i badania wad postawy  
u przedszkolaków.

AP

W Jabłoniowym Sadzie są domki dla owadów i budki lęgowe 
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Gwiazdy wystąpią na Dniach Bełchatowa
 
Ewa Farna i Happysad będą gwiazdami tegorocznych Dni Bełchatowa. Nie zabraknie też występów lokalnych artystów, 
stoisk animacyjnych i wielu innych atrakcji. To wszystko już 30 czerwca i 1 lipca na błoniach koło Muzeum Regionalnego

W sobotę, 30 czerwca koncertowy ma-
raton rozpocznie Kacper Gołda, wo-
kalista znany z ubiegłorocznej edycji 
muzycznego show TVP „The Voice of 
Poland”. Potem na scenę wyjdzie Aga-
ta Sobocińska, piosenkarka pop i autor-
ka tekstów. Wraz ze swoim zespołem,  
z którym koncertuje od wielu lat, na pew-
no zagrają piosenki z płyty „Już na zawsze”. 
Album wydany w ubiegłym roku promuje 
piosenka „Chwilo trwaj”. 

Będzie też coś dla amatorów muzyki 
tanecznej. Swoimi przebojami, m.in. hi-
tem europejskich dyskotek „Pump it up”, 
będzie bawić publiczność belgijski artysta 
Danzel. Zaraz po nim zaśpiewa Mateusz 
Ziółko, zwycięzca III edycji „The Voice of 
Poland” i konkursu Superdebiuty 2014 na 
festiwalu w Opolu, znany z wielu muzycz-
nych talent show. W ubiegłym roku wydał 
swój debiutancki album „Na nowo”. Singiel  
„W płomieniach” ma na YouTube prawie  
48 mln wyświetleń. Ziółko jest nie tylko 
piosenkarzem, ale też pianistą oraz auto-
rem muzyki i tekstów. 

Sobotnie koncerty zakończy występ 
gwiazdy wieczoru – Ewy Farnej. Artyst-
ka od wielu lat obecna jest na polskiej 
scenie muzycznej. Na swoim koncie ma 
w sumie kilkanaście albumów – w ję-
zyku czeskim i polskim. Ostatnio moż-
na ją było również oglądać w roli jurora  
w jednym z muzycznych show. Po koncer-
tach mieszkańcy będą się bawić na dysko-
tece pod gwiazdami. 

Niedziela, 1 lipca to czas rodzinnej 
 zabawy i pikniku. – W tym roku także od-
dajemy scenę bełchatowskim wykonaw-
com i pokażemy to, czym miasto naprawdę 
może się chwalić – mówi Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa. – Zapro-
siliśmy przedszkola, zespoły młodzieżowe  
i seniorów. Dni miasta to świetna okazja 
do zaprezentowania ich talentów. 

Wystąpią więc grupy wokalne i tanecz-
ne, działające przy MCK. Swój program 
przygotowują też dzieci z bełchatow-
skich przedszkoli. Będzie także koncert 

wielopokoleniowy z udziałem m.in. chó-
ru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Póź-
niej wystąpią Anna Zimna i Paweł Bauer,  
a zaraz po nich gwiazda zamykającą tego-
roczne Dni Bełchatowa - grupa Happysad. 
Obecnego na scenie od 2001 roku zespo-
łu nie trzeba przedstawiać. Ma na swoim 
koncie ponad tysiąc koncertów i siedem 
wydanych płyt. W Bełchatowie z pewno-
ścią usłyszymy przeboje z najnowszego 
krążka ,,Ciało obce”, z którym Happysad od 
ubiegłego roku jest w trasie koncertowej.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę 
wokół sceny będą czekać punkty z wy-
robami regionalnymi, upominkami oraz 
gastronomią. Nie zabraknie też stoisk ani-
macyjnych i wielu atrakcji dla dzieci. Wśród 
nich zajęcia ceramiczne, pracownia mode-
larska, malowanie buziek, tęczowe maki-
jaże oraz szalony fryzjer, bańki mydlane  
i multimedialna kapsuła. Będzie też okazja, 
aby zrobić papierowe zakładki do książek 
i zbudować makietę Bełchatowa używając 
kartonowych pudełek.  

AD-A Koncert Ewy Farnej, polsko-czeskiej piosenkarki, zakończy sobotni wieczór

Happysad na pewno zagra swoje najnowsze przeboje z ostatniej płyty „Ciało obce"W sobotę nie zabraknie hitu Danzela 

Biało-czerwona
strefa kibica
Bełchatowska strefa kibica okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Setki mieszkańców 
ubranych na biało-czerwono mogą wspól-
nie dopingować podopiecznych Adama 
Nawałki.  Przed każdym meczem polskiej 
reprezentacji prezydent Bełchatowa, Ma-
riola Czechowska, rozdaje mieszkańcom 
szaliki. - Cała Polska czekała na te chwi-
le dwanaście lat. Wierzę, że nasza kadra, 
niesiona dopingiem także bełchatowskich 
kibiców, zagra w Rosji siedem spotkań, aż 
do finału. 

Na placu Narutowicza będzie można 
obejrzeć wszystkie mecze Polaków - gru-
powe i te po ewentualnym awansie do 
fazy pucharowej. Finał tegorocznych Mi-
strzostw Świata rozegrany zostanie 15 lip-
ca, który również będzie można wspólnie 
oglądać w centrum naszego miasta.

Mecze wyświetlane są na telebimie 
ustawionym na scenie plenerowej przy 
Miejskim Centrum Kultury, na placu są 
także trybuny na ok. 70 osób i specjalna 
strefa dla niepełnosprawnych kibiców. 
Zabawa rozpoczyna się kilka godzin przed 
transmitowanymi meczami. Chętni mogą 
spróbować swoich sił w strefie konsol, 
najmłodsi mogą zaś bawić się w aktywnej 
strefie przygotowanej przez Miejskie Cen-
trum Sportu.

AP

Wierni kibice wierzą w sukces kadry

Emocje w strefie sięgają zenitu
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30 czerwca – sobota 

16:10 - Kacper Gołda 
17:00 - Agata Sobocińska 
18:00 - Danzel 
19:00 - Mateusz Ziółko 
20:30 - Ewa Farna 
22:00 - dyskoteka pod gwiazdami

1 lipca – niedziela 

14:30 - bełchatowscy artyści,
              grupy MCK
18:30 - Anna Zimna & Paweł Bauer 
20:00 - Happysad

od godz. 14:30 atrakcje  
towarzyszące m.in. multimedialna  
kapsuła, cudeńka balonowe,  
bajkowe postacie, malowanie buz-
iek, tęczowe makijaże, gry i zabawy

Gwiazdy wystąpią na Dniach Bełchatowa
 
Ewa Farna i Happysad będą gwiazdami tegorocznych Dni Bełchatowa. Nie zabraknie też występów lokalnych artystów, 
stoisk animacyjnych i wielu innych atrakcji. To wszystko już 30 czerwca i 1 lipca na błoniach koło Muzeum Regionalnego

Organizatorzy:

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Przegląd
BełchAtowski

dwutygodnik

Koncert Ewy Farnej, polsko-czeskiej piosenkarki, zakończy sobotni wieczór

Happysad na pewno zagra swoje najnowsze przeboje z ostatniej płyty „Ciało obce"
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Arkadiusz Kowalczyk otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Prezydent Andrzej Duda docenił jego działalność  
społeczną i samorządową. Bełchatowianin był najmłodszym wśród wyróżnionych

Prezydent RP nagrodził bełchatowianina
- Odznaczenie, które otrzymałem, jest 
dowodem na to, że codzienna, zwyczajna  
i jakże często niewdzięczna praca na rzecz 
wspólnego dobra, ma głęboki sens – mówi 
Arkadiusz Kowalczyk. Bełchatowianin zna-
lazł się w gronie 31 osób, którym z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego, prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
nadał państwowe odznaczenie. Brązowy 
Krzyż Zasługi odebrał osobiście z rąk pre-
zydenta RP podczas oficjalnych obchodów 
w Warszawie. Uczestniczyła w nich rów-
nież prezydent Mariola Czechowska.

Arkadiusz Kowalczyk podkreśla, że wy-
różnienie ma dla niego ogromne znaczenie. 
– To dla mnie wielki honor, ale zarazem 
wielkie zobowiązanie wobec Boga i Ojczy-
zny, również tej Małej Ojczyzny, której sta-
ram się służyć jako urzędnik samorządowy 
– podkreśla Kowalczyk.  

Odznaczony bełchatowianin od je-
denastu lat pracuje jako archiwista  
w urzędzie miasta, czuwając nad zasobem 
liczącym ok. 1200 metrów bieżącej doku-
mentacji aktowej. Jest jednym z założycieli 
bełchatowskiego Koła Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego. Przez pięć lat był jego 
prezesem. Obecnie przewodniczy radzie 

bełchatowskiego muzeum.
Na swoim koncie ma również kilka pu-

blikacji, m.in. biogram ppłka Emila Kumora, 
który ukazał się w książce Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie pt. „Żołnierze Legio-
nów i POW w służbie Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej”, przepro-
wadził pionierskie badania nad dziejami 
parafii w Parznie – można o nich przeczytać  
w III tomie wydawnictwa Muzeum Regio-
nalnego w Bełchatowie, zebrał kilkaset 
stron materiałów źródłowych do dziejów 
parafii pw. Wszystkich Świętych w Gro-
cholicach. Przygotował również meryto-
ryczną część projektu sztandaru Miasta 
Bełchatowa, który uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA. 
Hobbistycznie prowadzi blog: cotojest-
prawda.wordpress.com poświęcony szero-
ko pojętym dziejom Kościoła katolickiego. 

Arkadiusz Kowalczyk był również na-
gradzany przez prezydenta Bełchatowa:  
w 2010 r. wyróżniono go za udział w przy-
gotowaniu publikacji o samorządzie miej-
skim, w 2013 r. otrzymał nagrodę za dzia-
łalność społeczno-kulturalną, a w 2016 r. 
doceniono jego pracę poświęconą symbo-
lom państwowym i samorządowym. 

AD-A

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymało tylko 
pięć osób, wśród nich bełchatowianin

Oceń pracę urzędu w specjalnej ankiecie
Każdy, kto korzysta z usług bełchatowskiego urzędu mia-
sta, może ocenić jego pracę. Wystarczy wypełnić specjalną  
ankietę. Pytań jest kilka, dotyczą m.in. tego, w jakim wydziale była 
załatwiana sprawa, czy udzielone przez urzędników informacje były 
pomocne. W skali od 1 do 5 można też określić poziom uprzejmości 
pracowników magistratu, czy czas oczekiwania na obsługę. 

Opinie i oczekiwania mieszkańców wpływają na jakość, sprawność 
oraz profesjonalizm bełchatowskiego urzędu. Dlatego ważne jest, aby 
klienci magistratu wypełniali ankietę. Można to zrobić przez internet 
klikając na stronie www.belchatow.pl w baner „ankieta satysfakcji 
klientów”. Wersja tradycyjna – papierowa dostępna jest w urzędzie. 
Można ją znaleźć w punkcie informacji oraz w kilku innych miejscach. 
Wypełnioną trzeba wrzucić do specjalnej, zamkniętej skrzynki. 

Badania ankietowe prowadzone są przez cały rok. Kwestionariusz 
mieszkańcy mogą więc wypełnić w każdej chwili.

AD-A Ankietę można wypełnić także przez internet
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W sytuacji 
kryzysowej 
ostrzeże SMS
Kto nie chciałby żyć bezpiecznie? Stworze-
nie systemu przeciwdziałania zagrożeniom 
jest zadaniem i wyzwaniem zarówno dla 
administracji rządowej, jak i  samorządo-
wej. Jednym ze sposobów takiego prze-
ciwdziałania jest informacja.  

Coraz częściej stosowaną metodą 
ostrzegania mieszkańców przed zagroże-
niami jest teleinformatyczny system po-
wiadamiania za pomocą telefonów komór-
kowych poprzez wiadomości multimedial-
ne lub klasyczny SMS. 

Od czerwca ubiegłego roku taką usłu-
gę oferuje bełchatowianom także urząd 
miasta. W Bełchatowie działa teleinfor-
matyczny system do komunikacji maso-
wej, wykorzystywany do błyskawicznego 
przekazywania informacji mieszkańcom na 
telefony komórkowe. Użytkownicy otrzy-
mują powiadomienia w postaci SMS, SMS 
Cloud, czyli multimedialne wiadomości na 
aplikację mobilną lub poprzez wiadomości 
e-mail przesyłane na pocztę elektroniczną. 
Do wyboru jest też rodzaj otrzymywanych 
informacji, tj.: alarmy, ostrzeżenia, aktu-
alności miejskie, wydarzenia kulturalne, 
sportowe i turystyczne oraz zagrożenia  
i awarie. 

Ten nowoczesny sposób powiada-
miania daje również możliwość podjęcia 
współpracy z takimi jednostkami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo jak: policja, 
straż miejska, czy straż pożarna. Warto 
nadmienić, iż kanał ostrzeżeń i alarmów 
połączony jest z Regionalnym Systemem 
Ostrzegania, co daje automatyczne prze-
kazywanie ostrzeżeń pogodowych bezpo-
średnio na telefon użytkownika.

Obecnie do bazy adresowej systemu 
powiadamiania mieszkańców z terenu mi-
asta Bełchatowa zapisało się prawie tysiąc 
mieszkańców.

Jacek Filipczak

Już we wrześniu mieszkańcy Bełchatowa będą mogli korzystać z pierwszej 
w mieście tężni. Stanie ona przy zbiorniku wodnym na os. Budowlanych

Bełchatów będzie mieć 
swoją tężnię solankową 

- Z pewnością tężnia przyciągnie wielu 
bełchatowian, chcących skorzystać z do-
brodziejstw solnego mikroklimatu – mówi 
Mariola Czechowska, prezydent Bełchato-
wa. - Jestem przekonana, że z chęcią zaj-
rzą do niej także turyści, stąd pomysł tej 
inwestycji.

Centralnym elementem tężni będzie 
kolumna gałązek tarniny, na które będzie 
spływać solanka z kolektora wylewowego. 
Dzięki temu przestrzeń w promieniu kil-
ku metrów od tarniny nasycona zostanie 
jodem, bromem, magnezem, sodem, po-
tasem, żelazem i innymi korzystnymi dla 
zdrowia mikroelementami. Pomiędzy słu-
pami ustawionych zostanie pięć ławek. Na 
słupach zamontowane zostaną  reflektory, 
które będą świecić w górę i w dół.

Jod jest niezbędny do produkcji hor-
monów tarczycy, a jego niedobór może 
mieć poważne konsekwencje zdrowot-
ne, szczególnie u dzieci. Godzinny pobyt  
w tężni solankowej to dawka jodu, która 

odpowiada trzem dniom spędzonym nad 
morzem. Tego rodzaju wzbogacone powie-
trze jest szczególnie wskazane dla osób  
w czasie rekonwalescencji po ostrej choro-
bie, dla palaczy, osób pracujących w znacz-
nym zapyleniu i wysokiej temperaturze.

Tężnia na os. Budowlanych kosztować 
będzie 150 tys. zł, a mieszkańcy będą 
mogli zażywać inhalacji już na począt-
ku września. Jeśli pomysł się przyjmie  
i spodoba, to niewykluczone, że podobne 
konstrukcje pojawią się także w innych 
częściach miasta.

AP
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Całe rodziny bawiły się na Dniu Dziecka, Re:Aktorze i święcie patrona
Setki bełchatowian obsypywało się barw-
nymi proszkami podczas Festiwalu Ko-
lorów. Był on jedną z atrakcji miejskiego 
Dnia Dziecka w parku przy Rezydencji 
Dwór Polski. Niespodzianki, jakie przy-
gotowało miasto, były podzielone na 
trzy strefy. W pierwszej królowały klocki  
w rozmiarze XXL i mała wystawa kosmicz-
nych pojazdów zbudowanych z LEGO®. Dla 
tych, co lubią aktywnie spędzać czas ide-
alna była część z dmuchańcami, hokejem 
na trawie i gigantycznymi piłkarzykami.  
W ostatniej czekały przekąski przygotowa-
ne przez Dwór Polski.  

Kolejne atrakcje czekały na mieszkań-
ców 3 czerwca, gdzie w centrum pojawili 
się bohaterowie sagi Gwiezdne Wojny. 
Każdy mógł przybić piątkę z Lordem Va-

Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z bohaterami sagi Star Wars

Festiwal kolorów był jedną z atrakcji miejskiego Dnia Dziecka

Ulicami Bełchatowa przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

Na zakończenie festynu zaśpiewał Mały Chór Wielkich Serc Maluchy z klocków Lego® budowały statki kosmiczne Kolorowa zabawa podobała się młodszym i nieco starszym
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Całe rodziny bawiły się na Dniu Dziecka, Re:Aktorze i święcie patrona
derem i szturmowcami, wyszkolić się na 
padawana z Jedi. Kosmiczna galaktyka 
była tematem przewodnim szóstej edycji 
Festiwalu Re:Aktor Ania. Na pl. Naruto-
wicza pojawiły się trzy strefy. W głównej,  
z klockami LEGO® Star WarsTM, budowano 
m.in. statki, były  konkursy. W części wy-
stawowej stały modele Sokoła Millenium, 
Tie Fightera, X-winga oraz driodów C3PO 
i R2D2. W trzeciej strefie chętni mogli 
zrobić pamiątkowe zdjęcie z droidami  
i motorkiem wykonanym z LEGO®.  Naj-
młodsi bawili się w basenie wypełnionym 
LEGO DUPLO®. Na tym nie koniec. Na 
maluchy czekały też dmuchańce, tram-
poliny, pokazy taneczne i malowanie bu-
ziek. Każdy mógł obejrzeć wóz strażacki,  
a ci którzy lubią sport porozmawiać z siat-

karzami Skry Bełchatów. 
17 czerwca bełchatowianie świętowali 

Dzień Patrona Miasta – św. Jana Pawła II. 
Złożono kwiaty pod pomnikiem papieża, 
w parafii farnej ks. abp Władysław Ziółek 
odprawił nabożeństwo, a ulicami miasta 
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Później 
mieszkańcy spotkali się na pikniku rodzin-
nym w ogrodach parafialnych. Występy 
laureatów festiwalu „Santo Subito”, loteria 
fantowa, gry, konkursy – to główne atrak-
cje. Na zakończenie festynu wystąpił Mały 
Chór Wielkich Serc. Wcześniej, bo 15 czer-
wca uczniowie wzięli udział w konkursie 
„Pontyfikat św. Jana Pawła II”, zaś 18 czer-
wca odbyła się konferencja z udziałem 
specjalistów fundacji „Dajemy dzieciom 
siłę”.

AD-A

Nasi partnerzy:

Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z bohaterami sagi Star Wars Tłumy bełchatowian obsypywały się kolorowymi proszkami holi

Kolorowa zabawa podobała się młodszym i nieco starszym Tatiana Kopala to laureatka „Santo Subito”
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Dziewiątka będzie mieć nowe sanitariaty, czwórka i ósemka oświetlenie, w jedynce oraz trójce zostanie wyremon-
towany dach. Szykują się też drobne remonty, wymiana sprzętu, malowanie ścian i wiele napraw

Trwają remonty w szkołach i przedszkolach
Co prawda wakacje dopiero się zaczęły, 
ale miejskie szkoły i przedszkola już przy-
gotowują się do nowego roku szkolnego. 
W placówkach ruszyły wakacyjne remonty 
i naprawy.

- Lipiec i sierpień dla naszych pla-
cówek to tradycyjnie pracowity okres.  
W szkołach i przedszkolach rozpoczęły 
się prace remontowe – mówi Łukasz Po-
litański, wiceprezydent Bełchatowa. – Są 
to zarówno drobne prace, jaki i większe. 
Każdego roku miasto na ten cel przeznacza 
niemałe kwoty. Wszystko po to, aby dzieci 
miały jak najlepsze warunki do nauki.

Jedne z większych robót – przebudowa  
6 sanitariatów dla chłopców oraz nauczy-
cieli w budynku na Edwardowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 9, rozpoczęły 
się jeszcze w maju. Remont obejmuje po-
łożenie nowej armatury i glazury, wymianę 
drzwi oraz instalacji elektrycznej i hydrau-
licznej. Wszystko ma kosztować 120 tys. 
zł. Kolejne 60 tys. zł miasto przeznaczyło 
na wymianę dwóch podłóg w „dziewiątce", 
w jej głównej siedzibie. Sporo robót szy-
kuje się także w Szkole Podstawowej nr 4.  
W planach jest m.in. wymiana drzwi w kilku 
salach, instalacji elektrycznej, hydraulicznej  

i oświetlenia w części szkoły. Roboty będą 
kosztować ponad 54 tys. zł. 30 tys. zł mia-
sto wyda na modernizację oświetlenia  
w SP nr 8, remont sal lekcyjnych dla pierw-
szaków kosztować będzie ponad 12 tys. 
zł, a budowa podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych 25 tys. zł. Do SP 8 ma trafić 
nowy piec, do SP nr 4 ławki gimnastyczne, 

a do SP 12 kotły elektryczne. W SP nr 1  
w segmencie B, podobnie jak w części  
SP nr 3, ma być remontowany dach. 

W miejskich szkołach i przedszkolach 
będą prowadzone bieżące remonty, m.in. 
malowanie pomieszczeń, naprawy stoli-
ków i krzeseł, renowację armatury czy od-
świeżenie toalet, korytarzy i szatni. 

AD-A

W ZSP 9 na Edwardowie remontowanych jest sześć łazienek 

Dzieci „pokazały klasę”, teraz ich prace trafią na plakat
O tym, że trzeba sprzątać po psie, przypominały przedszkolaki  
i  uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. Dzieci wzięły udział 
w konkursie plastycznym, związanym z akcją informacyjną „Pokaż kla-
sę! Posprzątaj po swoim psie”. Bełchatowscy strażnicy prowadzą ją od 
kwietnia. Kampania ma uczulić mieszkańców na problem zabrudzo-
nych trawników, chodników i innych miejsc publicznych.

Na konkurs do siedziby Straży Miejskiej wpłynęło kilkadziesiąt 
rysunków. Zwycięskie prace z obu kategorii wiekowych  zostaną wy-
korzystane na plakatach promujących akcję w przyszłym roku, ich 
autorzy - Ksawery Kwiecień z PS nr 3 i Agnieszka Białaczewska z SP 
nr 8 - odebrali nagrody podczas Festiwalu Re:Aktor.

W ramach akcji „Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim psie”, strażnicy 
rozdawali pakiety sanitarne i pouczali właścicieli psów. Ważne, aby 
zdać sobie sprawę, że psie odchody to nie tylko problem estetyczny, 
ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia - szczególnie najmłod-
szych, którzy bawią się na trawnikach, skwerach czy piaskownicach.

AP Dzieci pokazały, że sprzątanie po psie powinno być rutyną
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Bełchatowianie mogą otrzymać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych dofinansowania do wymiany pieców. Czas  
na składanie deklaracji mija 29 czerwca

Weź dotację i wymień piec na ekologiczny
Ruszył nabór wniosków do drugiej edycji 
PONE, czyli Programu Ograniczania Ni-
skiej Emisji. Pierwsza edycja okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Na dofinansowa-
nie wymiany starych pieców grzewczych 
i podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej miasto otrzymało z Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi 1 mln 116 tys. 458 zło-
tych. To stuprocentowe dofinansowanie, 
o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. 
Z  programu skorzystało blisko stu sześć-
dziesięciu mieszkańców, dotacje wynosiły 
wówczas do 40 proc. kosztów inwestycji. 

Zainteresowanie programem było bar-
dzo duże, ponad 160 rodzin zmodernizo-
wało swoje kotłownie. Tym bardziej magi-
strat zachęca bełchatowian do składania 
deklaracji udziału w nowej edycji.

Druga edycja programu to duże zmia-
ny dla uczestników projektu. Mieszkańcy 
mogą ubiegać się o dofinansowanie w wy-
sokości aż 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji, co przekłada się na kon-
kretne kwoty od 6,5 tys. do nawet 20 tys. 
zł (w zależności od zastosowanego źró-
dła ciepła). Wprowadzono także łatwiej-
szy system wyliczania dotacji i znacznie 

uproszczony wzór wniosku.
Pierwszym krokiem do zamiany stare-

go pieca na nowoczesne i ekologiczne źró-
dło ciepła jest złożenie deklaracji. Na jej 
podstawie urzędnicy przygotują wniosek 
o dofinansowanie. Deklaracje można skła-
dać do 29 czerwca w Wydziale Rozwoju 
Miasta bełchatowskiego magistratu przy 

ul. Kościuszki 1, pok. 215.
To, ile pieniędzy trafi do bełchatowian, 

zależy od liczby złożonych deklaracji. Na 
cały program PONE II Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi przeznaczył 20 mln zł.

AP

Blisko 160 bełchatowian wymieniło piec w ramach PONE

Magistrat pyta przedsiębiorców o współpracę
Kilka pytań do przedsiębiorców, prowa-
dzących działalność gospodarczą w mie-
ście i powiecie bełchatowskim, przygo-
tował bełchatowski magistrat. Zadaje je  
w specjalnej ankiecie, a wiedza ma obu 
stronom zapewnić jeszcze lepszą współ-
pracę. Pytania dotyczą m.in. utrudnień,  
z jakimi spotyka się biznes i pomocy, jakiej 
oczekuje od urzędu. Odpowiedzi pozwolą 
dokładnie zdiagnozować problemy przed-
siębiorców oraz podjąć działania, by je roz-
wiązać. Ankieta dostępna jest na miejskiej 
stronie poświęconej gospodarce www.in-
vest.belchatow.pl.

Miasto wspiera przedsiębiorców na 
wiele sposobów. Zwolnienia i ulgi podat-
kowe, prężnie rozwijająca się strefa prze-
mysłowa oraz objęcie całego miasta pla-

nem zagospodarowania przestrzennego 
z pewnością ułatwiają podjęcie decyzji  
o zainwestowaniu w Bełchatowie. Waż-
ną częścią systemu wsparcia gospodarki 
są także miejski program praktyk i staży 
czy systematyczne i bezpłatne szkolenia  
(z RODO, mentoringu czy pozyskiwania 
funduszy unijnych).

W razie jakichkolwiek pytań, doty-
czących ankiety oraz wszystkich spraw 
związanych z działalnością gospodarczą 
i wspieraniem działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, można kontaktować 
się z pracownikami Wydziału Rozwoju 
Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa: tel.  
44 733 51 45/46, e-mail: m.nowak@
um.belchatow.pl.

AP
Przedsiębiorcy mogą wyrazić swoje ocze-
kiwania inwestycyjne
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Ulgi i zwolnienia od podatku  
dla przedsiębiorców
 
Bełchatów oferuje przedsiębiorcom nie tylko doskonale przygotowane tereny  
inwestycyjne, ale także szereg ulg i zwolnień od podatków. Flagowym 
programem jest tutaj program de minimis, z tej formy pomocy przedsiębiorcy 
będą mogli skorzystać tylko do końca 2020 roku

Pomoc de minimis to wsparcie ze strony 
państwa dla przedsiębiorców. Firmy mogą 
liczyć na zastrzyk gotówki, ale chodzi   
o stosunkowo niewielkie sumy. Co ważne, 
pomoc de minimis przeznacza się przede 
wszystkim na funkcjonowanie przedsię-
biorstw, a nie na wyciąganie ich z trudnej 
sytuacji. Jeśli więc firma znajduje się w 
kiepskiej kondycji finansowej, nie będzie 
brana pod uwagę przy dotacjach. Wspar-
cie w ramach de minimis jest tym rodzajem 
pomocy, której udzielenie obwarowane 
jest najmniejszą liczbą warunków do speł-
nienia. 

Jak przekonują władze miasta, system 
zwolnień od podatku stymuluje rozwój lo-
kalnej gospodarki, ale także w dużej mierze 
przyczynia się do powstania i utrzymania 

nowych miejsc pracy. Zgodnie z uchwałą 
RM (nr XLV/404/14), bełchatowscy przed-
siębiorcy mogą skorzystać z dwóch propo-
zycji preferencji. 

Pierwsza skierowana jest dla przed-
siębiorców inwestujących w budowę 
lub przebudowę budynków lub budowli  
i tworzących nowe miejsca pracy. Warun-
kiem skorzystania ze zwolnienia będzie 
utworzenie i utrzymanie nowych miejsc 
pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania 
zwolnienia oraz poniesienie nakładów in-
westycyjnych. Z kolei podatnicy,  którzy 
do końca 2018 roku zwiększą zatrudnienie  
o co najmniej 15 proc., mają szansę skorzy-
stać ze zwolnienia z podatku od nierucho-
mości w latach 2019-2020. Warunkiem 
jest w tym przypadku poniesienie przez 

Nowe miejsca pracy to zwolnienie z podatku od nieruchomości, a więc realne oszczędności w budżecie firmy

podatnika dwuletnich kosztów zatrudnie-
nia na nowo utworzonym miejscu pracy,  
w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty 
zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Istnieje również możliwość ubiegania 
się o zwolnienie od podatku od nierucho-
mości przez podatników, którzy urucho-
mią działalność wytwórczą na obszarach 
objętych specjalną strefą ekonomiczną  
na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała  
nr XLV/405/14).

Więcej informacji dotyczących zwol-
nień podatkowych można uzyskać w Wy-
dziale Finansowym Urzędu Miasta w pok. 
127 i pod numerem tel. 44  733 51 27.

AP
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Ursus czy Solaris? Te dwie firmy chcą wyprodukować autobusy dla bełchatowskiego MZK. Umowa ma być  
podpisana jeszcze w tym roku

Będą nowe, ekologiczne autobusy w MZK
Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji 
wzbogaci się o trzy autobusy elektryczne 
i trzy diesle z normą emisji spalin Euro 6. 
Miasto właśnie sprawdza oferty, które 
wpłynęły w przetargu na ich dostarczenie. 
Autobusy chcą dla Bełchatowa wyprodu-
kować dwie znane firmy – Solaris i Ursus. 
Nowe emzetki pojawią się na ulicach mia-
sta w 2019 roku.

- Dołożymy starań, by przynajmniej 
elektryczne autobusy przyjechały do nas 
szybciej - mówi Mariola Czechowska, pre-
zydent Bełchatowa. Trzy niskopodłogowe 
diesle, które kupi miasto, mają spełniać 
surową normę Euro 6. W ramach projektu 
do Bełchatowa trafią także trzy autobusy 
elektryczne. Całość, zgodnie z projektem, 
ma kosztować niecałe 11 mln, a dofinan-
sowanie z RPO wynosi 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych, czyli 7,5 mln zł. To stu-
procentowa dotacja, o jaką ubiegało się 
miasto.

Miejski Zakład Komunikacji obsługu-
je w Bełchatowie 9 linii komunikacyjnych, 
dowożąc pasażerów do pracy, szkół, in-
stytucji publicznych. – Nasze statystyki 
pokazują, że mieszkańcy chętnie korzysta-
ją z miejskich autobusów. Z miesiąca na 
miesiąc liczba jeżdżących jest coraz więk-
sza. Będziemy nadal dostosowywać linie  

i rozkłady jazdy do potrzeb bełchatowian  
– mówi Renata Rutkowska, prezes MZK.

Przypomnijmy, że od ponad dwóch lat 
mieszkańcy podróżują emzetkami za darmo. 

- Wprowadzając bezpłatną komuni-

kację chcieliśmy pomóc naszym miesz-
kańcom, szczególnie osobom starszym  
i uczniom. To wygoda i realne oszczędności 
w domowych budżetach – dodaje prezy-
dent Czechowska.

AP

Nowe emzetki wpiszą się w miejski program walki ze smogiem 

Nie wyrzucaj psa, bo jedziesz na wakacje
Porzucanie zwierząt przed wakacjami 

to nadal palący problem. W okresie wak-
acyjnym wyraźnie nasilają się przypadki 
przywiązania zwierzęcia do drzewa, wyr-
zucania na skraju rzadko uczęszczanej 
drogi lub zamykania w kojcu bez opieki. 
Nie pomagają nawet surowe sprzeciwy  
i oburzenie społeczeństwa, przypadki 
odnajdywania właścicieli porzuconych 
zwierząt i ich karania, czy kampanie in-
formacyjne. Proceder porzucania przed 
wakacjami to nadal istniejący problem – co 
zrobić z pupilem podczas nieobecności?

Jeśli wybierasz się na wakacje, możesz 
skorzystać z kilku opcji opieki nad podop-
iecznym. Zwierzę najlepiej czuje się 

u siebie w domu, więc warto zapytać  
o możliwość tymczasowej opieki nad nim 
przyjaciół, sąsiadów czy rodziny. Można 
też skorzystać z usług petsittera - profes-
jonalnego opiekuna zwierząt, w szczegól-
ności psów. Psa, kota a nawet gekona czy 

świnkę morską można też oddać do pro-
fesjonalnego hotelu dla zwierząt. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Bełchatowie również prowadzi ofertę 
usługi hotelowej dla psów. Kojce, w których 
przebywają czworonogi, są odseparow-
ane od pozostałej części schroniska. 
Schronisko zapewnia całodobową opiekę 
nad przebywającymi gościnnie psami.  
W usłudze standardowej zapewnia ciepłe 
posiłki, stały dostęp do wody, wygodny  
i przestronny kojec z wybiegiem oraz ogrz-
ewane i zadaszone pomieszczenie. Usługa 
extra wzbogacona jest o trzy spacery dzi-
ennie z pupilem. Informacje pod nr tel. (44) 
633 38 77 lub 600 185 657. 

Schronisko Bełchatów

W wakacje pozostaw psa pod opieką
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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

Przerwa w dostawie ciepła
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie 
informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi sie-
ci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepła w nw. terminach  
i lokalizacjach:

● 6-10 sierpnia 2018 r. 
ulice:  Przemysłowa, Kolejowa, Fryzego, Szpora, Morawskiego, 
Pożaryskiego, Armii Krajowej od 18 do 24 (parzyste) oraz 
Wojska Polskiego od 64 do 68 (parzyste).

● 20-24 sierpnia 2018 r. 
ulice: Wojska Polskiego 114 i 116 oraz Armii Krajowej 2.

Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a bę-
dzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac. Za utrudnienia 
przepraszamy.
 
Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła publikowane są na 
bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl. Szczegółowych informa-
cji udziela pracownik Działu Ruchu, Piotr Kwaśniewski, pod nume-
rem telefonu (044) 633 33 36 w. 212 lub dyspozytor pod numerem  
telefonu 993.

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” za-
twierdziło, zgodnie z wnioskiem WOD.-KAN., nową taryfę 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie Bełchatowa. Tak jak planowa-
ła prezydent Mariola Czechowska oraz spółka, mieszkańcy 
Bełchatowa aż do 2021 nie będą mieli podwyżek cen wody 
i ścieków!

- Takie wydatki, jak opłata za wodę i ścieki, mają duże 
znaczenie dla naszych domowych budżetów – mówi Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Dlatego zależało mi, 
aby stawki były utrzymane na dotychczasowym poziomie. 
Chciałabym podkreślić, że opłata za wodę w Bełchatowie 
nie zmieniła się od 2013 roku, natomiast za ścieki od 2015.

Zgodnie z nowymi przepisami taryfę na wodę i ście-
ki zatwierdza teraz nowopowstałe PGW „Wody Polskie”,  
a wcześniej czynili to lokalni radni. Kolejną nowością jest 
obowiązek zaplanowania taryf na aż trzyletni okres. Dotych-
czas taryfy były zatwierdzane przez radę miasta na jeden 
rok. 

- Ponad trzyletni okres pracy nad zmianą filozofii zarzą-
dzania kosztami w naszej spółce, zapoczątkowany w roku 
2015, zaowocował brakiem podwyżek wody oraz tylko jed-
ną podwyżką cen ścieków, dokonaną w roku 2015 - mówi 
Piotr Kopek, prezes spółki WOD.-KAN. - Wdrożono nowe 
procedury optymalizujące koszty eksploatacyjne i inne wy-
datki bieżące. Przypomnijmy, że cena wody w wysokości 
4,00 zł netto (4,32 zł brutto) obowiązuje od 1 maja 2013 
roku, a cena ścieków 6,75 zł netto (7,29 zł brutto) jest nie-
zmienna od 1 maja 2015 roku. 

Nowa taryfa, zatwierdzona właśnie przez PGW „Wody 
Polskie”, zakłada odstąpienie od pobierania wyższych opłat 
za wodę od mieszkańców bloków zasilanych poprzez hy-
drofornie. - Teraz wszyscy będą ponosili jedną opłatę w wy-
sokości 4,00 zł netto. Dotychczas mieszkańcy wieżowców 
mieli stawkę za wodę wyższą o 6 groszy za metr sześcienny 
od pozostałych odbiorców wykorzystujących wodę na cele 

SPÓŁKI MIEJSKIE
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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
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

socjalno-bytowe – mówi Piotr Pierzchała, 
wiceprezes spółki. 

Na nowej taryfie skorzystają również 
wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ łącz-
na opłata abonamentowa za gotowość 
do świadczenia usług, koszty odczytu  
i rozliczenia należności od każdego punk-
tu pomiarowego będzie wynosić łącznie  
9 zł netto miesięcznie, a wcześniej opła-
ta ta wynosiła miesięcznie aż 24 zł net-
to. Odbiorcy indywidualni będą ponosili 
opłatę abonamentową w dotychczaso-
wej wysokości, bez żadnych podwyżek. 
Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie Bełchatowa obowiązuje od 
14.06.2018r. 

Z informacji podanych przez Izbę Go-
spodarczą „Wodociągi Polskie” wynika, 
że ok. 75% wniosków taryfowych z całej 
Polski złożonych do PGW „Wody Polskie” 
zakłada podwyżki cen za wodę i ścieki. 
Zaledwie 17% przedsiębiorstw wodocią-

Po raz kolejny Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie organizuje na swoim obiekcie 
Dni Otwarte. Podczas dwóch weekendów chcemy pokazać mieszkańcom Bełcha-
towa to, co na co dzień jest dla nich niedostępne. W ramach Dni Otwartych, za-
poznamy wizytujących z procesem technologicznym związanym z oczyszczaniem 
ścieków, pokażemy co tak naprawdę robią nasi pracownicy i z jak wieloma aspekta-
mi, trudnego procesu oczyszczania ścieków muszą się mierzyć w codziennej pracy. 
Ponadto, w czasie wizyty mieszkańców, pokażemy również wszystkie urządzenia, 
które są wykorzystywane na Oczyszczalni, podczas procesu oczyszczania ścieków. 

Dni otwarte Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie

Działamy w interesie  
mieszkańców!

Ceny wody  
i ścieków bez zmian 

do czerwca 2021 roku!!!

SPÓŁKI MIEJSKIE

gowo- ściekowych w kraju zaplanowało 
pozostawienie cen na dotychczasowym 
poziomie, a wśród nich jest wniosek Beł-
chatowa.

- Pamiętając lawinowy wzrost cen 
wody i ścieków, jaki był odnotowany  
w Bełchatowie do 2013 roku, sytuujący 

wówczas nasze miasto w czołówce cen  
w Polsce, postanowiliśmy tak zarządzać 
tą spółką, aby wyhamować systematycz-
ne podwyżki, uderzające bezpośrednio  
w kieszeń każdego mieszkańca Bełcha-
towa. I to bez wątpienia nam się udało  
– mówi Piotr Kopek.

WOD.-KAN.
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Podróże z muzeum, warsztaty w bibliotece, muzyczne i plastyczne zajęcia w MCK, letnie seanse w kinie Kultura 
– miejskie placówki zapraszają do siebie na wakacje

Lato w mieście nie musi być nudne
Podróżować po różnych kontynentach  
i krajach będą maluchy, które skorzystają  
z wakacyjnej oferty Muzeum Regional-
nego. Wśród zajęć są: plener malarski, 
wirtualna podróż po zakątkach świata,  
a także do czasów pradziadków i począt-
ków naszego kraju. Będą też egzotyczne 
wycieczki np. do Peru i Indonezji. Wszyst-
kie warsztaty przygotowane są dla dzieci, 
które mają 6 i więcej lat. 

Zajęcia będą się odbywać przez całe 
lato, każde w dwóch turach – o godz. 9:00 
i 11:00. Można wziąć w nich udział indy-
widualnie lub w zorganizowanych grupach. 
Trzeba się jednak wczesnej zapisać, bow-
iem liczba miejsc jest ograniczona. Udział 
w zajęciach jest płatny. Więcej informacji 
można znaleźć na www.muzeum-belcha-
tow.pl. 

Warsztaty tworzenia i ozdabiania pa-
pierowych toreb, spotkania literackie  
i plastyczne, filmowe poranki, a także gry 
i zabawy oraz wspólne układanie klocków 
i puzzli – tak zapowiadają się wakacje  
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pub-
licznej. Zajęcia będą się odbywać zarów-
no w siedzibie głównej, jak i w filiach na 
osiedlach. Co ważne wszystkie są bez-
płatne, ale zanim się na nie wybierze-
cie, trzeba dokładnie sprawdzić ich opis,  
bowiem każde z nich skierowane są do  
dzieci w innym wieku. Szczegółowy har-

monogram dostępny jest na www.bibliote-
ka.belchatow.pl. 

Przekrój różnorodnych warsztatów 
– od plastycznych, przez teatralne, po 
muzyczne – przygotowało Miejskie Cen-
trum Kultury wspólnie ze świetlicą artysty-
czną. Wśród nich m.in. zabawy „glutami” 
i specjalną pianką, z której można zrobić 
kwiaty. Będzie też spotkanie z węglowym 
spa, chętni przygotują żelowe świeczki lub 
rozwiążą kryminalne zagadki. Nie zabrak-

nie zajęć z decoupage, muzykowania jam 
session i letniej, otwartej sesji nagraniowej. 
Będą też seanse w kinie Kultura, a także 
dodatkowe atrakcje na wakacyjne soboty, 
m.in. warsztaty bębniarskie i dzień baniek 
mydlanych.  

Harmonogram dostępny jest na www.
mck.belchatow.pl. Warsztaty będą się 
odbywać przez całe lato, ale część z nich 
jest płatna, liczba miejsc jest ograniczona.

AD-A

Wakacyjne zajęcia w miejskich placówkach to dobry sposób na kreatywną zabawę

Seanse pod chmurką czekają na kinomanów
Do kina pod gwiazdami zaprasza w waka-
cje Miejskie Centrum Kultury. Akcja „Kino 
na leżakach”, która odbywa się w kilkuna-
stu polskich miastach, ponownie zawita 
do Bełchatowa. To dobry pomysł na spę-
dzenie wolnego czasu, zarówno dla tych, 
którzy uwielbiają kino, a także tych, którzy 
lubią relaks na plażowym leżaku. Bezpłat-
ne seanse będą się odbywać na placu za 
budynkiem Gigantów Mocy. 

W lipcu będzie można obejrzeć naj-
nowszy film Ryszarda Zatorskiego „Porady 
na zdrady”. Na dużym ekranie zobaczymy 
Annę Dereszowską, Magdalenę Lampar-

ską, Tomasza Karolaka i Krzysztofa Cze-
czota. Dwie koleżanki, które właśnie zo-
stały zdradzone przez swoich chłopaków, 
postanawiają założyć firmę. Ma się ona 

zajmować sprawdzaniem wierności face-
tów. Co z tego wyjdzie? Przekonacie się już 
28 lipca, początek o godz. 21:15. 

Podczas seansu 31 sierpnia poznamy 
historię Diany, młodej prawniczki, w rolę 
której wciela się Virginie Efira. Poznaje ona 
przystojnego, ale niezwykle niskiego męż-
czyznę Aleksandra (Jean Dujardin). I zaczy-
nają się ich wspólne perypetie. Komedia 
„Facet na miarę” w reżyserii Lurenta Tirard 
to kolejny francuski hit, który podbił serca 
polskich widzów. Tym razem plenerowe 
kino wystartuje punktualnie o 20. 

AD-A

Plenerowe kino ma swoich fanów
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Triathlon, czyli sport dla ludzi  
z żelaza, ponownie w Bełchatowie
Pływanie w zbiorniku Słok, bieg ulicami miasta, trasa rowerowa umożliwiająca  
zobaczenie uroków okolicy i meta w samym sercu Bełchatowa - tak zapowiada się  
bełchatowska edycja Triathlon Energy, która czeka nas już 22 lipca

Bełchatowski Triathlon Energy 2017 oka-
zał się wielkim sukcesem miasta. Wówczas 
na linii startu stanęło 430 zawodników  
z całej Polski, a ich zmagania ściągnęły tłu-
my kibiców. Jak będzie w tym roku? Prze-
konamy się już 22 lipca. Obecnie na listach 
startowych jest 325 zawodników, do dnia 
imprezy organizatorzy spodziewają się 
około 450 osób. 

- W zawodach wezmą udział profe-
sjonaliści, ale i amatorzy, dla których start 
w imprezie często jest odskocznią od co-
dzienności i doskonałą formą rozrywki. 
Wierzę, że na starcie zobaczymy wielu 
bełchatowian, dla których bieg ulicami 
miasta i finisz na placu Narutowicza będą 
niezwykłym przeżyciem. Również i dla ich 
kibiców, którzy będą mogli wspierać swo-
ich bohaterów w rodzimym mieście - mówi 

Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego 
Centrum Sportu w Bełchatowie.

Ze względu na rozpoczynające się  
w lipcu prace związane z budową ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Ar-
mii Krajowej i al. kard. Wyszyńskiego, tra-
sa rowerowa składać się będzie z dwóch 
części - pętli pomiędzy Słokiem a Grocho-
licami oraz dojazdu do placu Narutowicza 
ulicami Wojska Polskiego, Armii Krajowej, 
Staszica, Okrzei i Kwiatową. Natomiast 
meta oraz strefy finiszera i kibica, podob-
nie jak w 2017 roku, znajdować się będą 
w samym centrum Bełchatowa, na placu 
Narutowicza.

Triathlon to sport składający się  
z trzech dyscyplin następujących po so-
bie – pływanie, jazda na rowerze i bieg.  
O wyniku końcowym decyduje łączny czas 

trzech dyscyplin, od startu pływania do 
mety biegu łącznie z czasem poświęconym 
na przebranie się. Uczestnicy zostaną przy-
dzieleni do jednej z sześciu kategorii wie-
kowych (decyduje rok urodzenia). IM, czyli 
Ironman to zwyczajowa nazwa dystansu – 
3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze 
oraz 42,2 km biegu. Bełchatowski Triath-
lon Energy zostanie rozegrany na 3 dy-
stansach: 1/2 IM ( 1,9 – 90 – 21,1), 1/4 IM 
(0,95 – 45 – 10,55) i 1/8 IM (0,475 – 22,4 
– 5,25). Na wszystkich dystansach dodat-
kowo odbędzie się rywalizacja sztafetowa 
(pływak + kolarz + biegacz). Organizatorzy 
ustalili limity czasu ukończenia zawodów, 
które odpowiednio będą wynosić 7 godzin 
30 minut na dystansie 1/2 IM, 4 godziny 
30 minut na dystansie 1/4 IM i 3 godziny 
na dystansie 1/8 IM.

AP

Triathlonistów kibice powiatają na placu Narutowicza, gdzie po raz drugi będzie usytuowana meta 
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Nowy telebim pozwoli na wyświetlanie powtórek wideo i spełni wymogi Ligi Mistrzów. Dzięki tym inwestycjom 
te prestiżowe rozgrywki  mają szansę zawitać do Bełchatowa

Dla mistrzów mistrzowska hala Energia
Miasto chce wymienić nawierzchnię boiska 
w hali Energia. W planach jest także zakup 
nowoczesnego telebimu. Wszystko po to, 
aby zapewnić siatkarzom Skry Bełchatów 
jak najlepsze warunki. – Zależy nam, aby w 
Energii mogły się odbywać rozgrywki Ligi 
Mistrzów. Nasi siatkarze, po raz dziewiąty 
zostali Mistrzami Polski. Warunki, w jakich 
trenują i grają, muszą być dobre – mówi 
prezydent Mariola Czechowska. 

Nawierzchnia boiska jest dwunasto-
letnia. I przez cały ten czas była mocno 
eksploatowana. Jest starta i brakuje jej ela-
styczności. Remont miasto zamierza roz-
począć jak najszybciej. Na czerwcowej sesji 
rady miejskiej prezydent ma wnioskować  
o przesunięcie w miejskim budżecie pie-
niędzy na te zadania. Mowa o 500 tys. zł. 

Miasto ma także w planach zakup te-
lebimu, który będzie spełniał wymogi 
Ligi Mistrzów. Przede wszystkim chodzi  
o wyświetlanie powtórek wideo, czyli chal-
lange. - Mamy drużynę mistrzów, to i hala 
musi być mistrzowska – podkreśla Marcin 
Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum 
Sportu, które administruje obiektem. – Po 

ekspertyzie będziemy wiedzieć, gdzie te-
lebim powinien być zamontowany i jaką 
powinien mieć wielkość. Dziś wiadomo, że 
jego minimalne wymiary to 6x4 m. 

Ostatnio na hali Energia miasto wymie-

niło osiem par drzwi przeciwpożarowych 
za prawie 80 tys. zł. Kolejne 200 tys. zł 
kosztował ubiegłoroczny remont pokrycia 
dachu hali oraz na magazynie sportowym. 

AD-A

O remontach na hali prezydent mówiła na konferencji prasowej 

Boiska treningowe z zapleczem i parkingiem
Budynek z szatniami i zapleczem dla dru-
żyn planuje wybudować miasto. Ma on 
stanąć w pobliżu boisk treningowych przy 
ulicy Staszica. Budowa miałaby ruszyć  
w przyszłym roku, ale już teraz Miejskie 
Centrum Sportu ma opracowaną koncep-
cję i wstępny projekt budynku. Inwestycja 
zostanie wpisana do przyszłorocznego bu-
dżetu miasta. 

Budynek ma stanąć na działce mię-
dzy boiskami treningowymi MCS-u,  
w miejscu, gdzie często rozbija się cyrk. Na 
powierzchni ok. 660 mkw. ma się znaleźć  
6 szatni dla zawodników, szatnie sędziow-
skie, pokój trenerów i sala odpraw przed-
meczowych. Ściany wewnętrzne mają być 
mobilne, będzie je można przesuwać i np.  
z 6 szatni zrobić 3 lub 2 bardzo duże. W pla-
nach jest, aby przed obiektem był parking 
dla 4 autokarów i blisko 30 samochodów 

osobowych. Pozostały plac zajmą: półbo-
isko przeznaczone dla treningu bramkarzy 
oraz pełnowymiarowe boisko do futnetu. 
Cały teren będzie ogrodzony i oświetlony. 

- Aby przygotować koncepcję budyn-
ku poświęciliśmy kilka miesięcy. Jeździli-
śmy do wielu polskich miast, gdzie takie 
obiekty się znajdują. Wyciągnęliśmy z nich 

najlepsze rozwiązania – podkreśla Marcin 
Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum 
Sportu. 

Budynek przy Staszica jest potrzebny. 
PZPN ma zastrzeżenia co do możliwości 
rozgrywania w tym miejscu meczów, po-
cząwszy od grup najmłodszych po te trze-
cioligowe. Powodów jest kilka. – Dojście 
do boisk odbywa z samego stadionu, bo 
w szatniach budynku klubowego młodzież 
m.in. przebiera się. Każdorazowo poko-
nują więc kilkaset metrów, przechodząc 
przez ruchliwą ulicę. Wychodzimy naprze-
ciw wszystkim klubom i trenującym, a jest  
w tym momencie ich blisko tysiąc – tłuma-
czy Szymczyk. 

Na budowę obiektu miasto chce pozy-
skać środki zewnętrzne np. z Ministerstwa 
Sportu. 

AD-A

Wizualizacja budynku przy Staszica
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Od targowiska po symbol 
wolności, czyli historia placu
 
Nowy Rynek, Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, Hindenburg Platz  
i Wolności – można powiedzieć, że historia placu w pobliżu ul. Czyżewskiego  
zatoczyła koło. W roku setnego jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości,  
Bełchatów wraca do korzeni i przypomina swój związek z architektem wolności,  
czyli marszałkiem Piłsudskim 

Dzisiejszy plac Wolności początkowo nie 
miał nazwy. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego w jego wschodniej czę-
ści znajdowało się boisko, natomiast za-
chodnia część pełniła funkcję placu targo-
wego. Z racji tego, że na dzisiejszym placu 
Narutowicza (niegdyś Starym Rynku) za-
częto tworzyć nieco prowizoryczny dwo-
rzec autobusowy, postanowiono, że han-
dlujący będą zatrzymywać się w okolicach 
ówczesnego kościoła ewangelickiego. Bar-
dzo szybko część z nich zaczęła przenosić 
się nie tylko z wozami, ale i całym dobyt-
kiem właśnie tam. Wtedy też plac zaczął 
być nazywany Nowym Rynkiem. Był cen-
trum handlowym Bełchatowa nie tylko ze 
względu na sam targ, ale także przez to że,  
w otaczających go kamienicach (a część  
z nich istnieje do dziś) znajdowały się loka-
le usługowe i sklepy, jak np. znana cukier-
nia, która funkcjonowała nieprzerwanie  
w tym samym miejscu aż do lat 80. Ponad-
to to właśnie tam skupione było życie ad-
ministracyjne miasta. W kamienicy należą-
cej do Janusza Kępalskiego, chyba najbar-
dziej znanego bełchatowskiego bojownika  
o wolność, przez jakiś czas część izb wy-
najmowano urzędowi gminy Bełchatówek.

Po śmierci marszałka Piłsudskiego  
w 1935 roku, bełchatowscy radni posta-
nowili uczcić pamięć wielkiego przywódcy 
zmieniając nazwę placu Nowy Rynek na 
plac Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. W listopadzie 1938 roku sta-
nął tam pomnik ku czci peowiaków z tabli-
cą  upamiętniającą legionistów i członków 
POW, pochodzących z Bełchatowa i gminy 
Bełchatówek, poległych w latach 1918-
1920. Pomnik przetrwał niecały rok, bo  

w 1939 roku Niemcy wkroczyli do Beł-
chatowa. Bełchatowianie byli przekona-
ni, że tablicę należy zdjąć i tym samym 
ochronić przed zniszczeniem. Ukrywał ją 
właśnie Janusz Kępalski. Dopiero w latach 
osiemdziesiątych Jadwiga Nadana, jego 
córka, odkryła tajemnicę istnienia tablicy.  
W 1988 roku ustawiono ją przed ka-
plicą p.w. św. Stanisława  przy ul. gen.  
L. Czyżewskiego. Obelisk, w którym 
była pierwotnie zamontowana, prze-
trwał wojnę.  W 1955 roku stał się pod-
stawą do stworzenia pomnika Adama 
Mickiewicza. Początkowo była to tylko 
wmurowana tablica z wizerunkiem wiesz-
cza, później całość została zburzona  
i w 1988 roku na placu Wolności stanęło 
znane wszystkim bełchatowianom popier-
sie poety. Obecnie stoi ono przy III LO im.  

A. Mickiewicza.
Jeśli chodzi o sam plac, to w okresie 

okupacji Niemcy przemianowali go na 
Hindenburg Platz. Po II wojnie światowej, 
na początku powrócono do nazwy przed-
wojennej, czyli Józefa Piłsudskiego, ale ze 
względów politycznych dążono do jak naj-
szybszej zmiany nazwy. 2 kwietnia 1948 
roku, na wniosek miejskich radnych, został 
on przemianowany na plac Wolności. 

Teraz, w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, na placu 
odsłonięty zostanie posąg Józefa Piłsud-
skiego. Na postumencie, na którym stanie 
postać marszałka, umieszczona zostanie 
tablica z podpisem „Marszałkowi w setną 
rocznicę niepodległości – mieszkańcy Beł-
chatowa”.
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Widok na zachodnią część placu Wolności, okres okupacji
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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