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Trwa rekrutacja na Uniwersytet I Wieku. Jak podkreśla Łukasz Politański z Muzeum Regional-
nego: - niezwykle budujący jest fakt tak dużego zainteresowania naszym projektem. W tej 
chwili spłynęło już czterdzieści wniosków rekrutacyjnych. Cieszy, że przedsięwzięcie  niosą-
ce zasadnicze przesłanie: chęć zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej szerszego dostępu 
do historii, spotkał się z tak dużą przychylnością. 
Uniwersytet jeszcze czeka na młodych żaków, przypominamy, że wnioski można składać 
do 7 września. Tuż  po zakończeniu rekrutacji podany zostanie szczegółowy plan zajęć. Stu-
denci będą podzieleni na trzy grupy wiekowe. Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu - 
w tym raz w sobotę (co dwa tygodnie) i będą opierały się nie tylko na klasycznym wykładzie, 
ale również laboratoriach prowadzonych w formie zajęć warsztatowych.

mj

Od redakcji
Bełchatów to żywy organizm, każdego dnia zachodzą w nim procesy warte opisania. Nowe 
inwestycje, prace budowlane, aktualne wydarzenia kulturalne i sportowe, osiągnięcia 
uczniów naszych placówek edukacyjnych, informacje z działalności spółek  miejskich 
– wszystko to, co dzieje się wokół nas, nie umknie naszemu zespołowi redakcyjnemu 
i znajdzie swoje odbicie na łamach pisma www.Bełchatów.pl. Chcemy w nim rzetelnie 
informować i zwracać uwagę na istotne wydarzenia – zgodnie z przyjętą w tytule zasadą, 
że Warto Wiedzieć Więcej. Zaglądajcie do nas często, szukajcie nas w mediach społecz-
nościowych, komentujcie, pytajcie i podpowiadajcie. Naszą intencją jest, by miejska 
gazeta powstawała przy udziale mieszkańców, dlatego liczymy na żywy kontakt z czytel-
nikami. Założyliśmy, że nasze pismo ukazywać się będzie w cyklu miesięcznym. Ale pragnę 
zwrócić uwagę, że każdego dnia możecie Państwo odwiedzić naszą stronę internetową – 
uzupełnieniem informacji tekstowych są bowiem materiały fi lmowe, relacjonujące życie 
miasta. www.Bełchatów.pl stworzyliśmy z myślą o Was; chcemy by pismo i portal stały się 
platformą do wymiany ważnych informacji i ciekawych pomysłów. Przedstawimy w nich 
nasze miasto, sportretujemy bełchatowian, pokażemy zmiany.  Codziennie czekam rów-
nież na kontakt z Państwem pod adresem k.kleska@um.belchatow.pl.

Popularny Uniwersytet I WiekuZłóż
wniosek
O wsparcie w ramach stypen-
dium sportowego może się 
ubiegać osoba, która czynnie 
uprawia sport i reprezentu-
je jeden z bełchatowskich 
klubów sportowych, powinna 
mieć na swoim koncie wybitne 
osiągnięcia w tej dziedzinie 
i spełniać wskazane w regu-
laminie kryteria. Stypendium 
artystyczne Miasta Bełchato-
wa mogą otrzymać osoby po-
siadające wybitne osiągnięcia 
w zakresie twórczości arty-
stycznej, a w szczególności 
bełchatowianie będący laure-
atami ogólnopolskich lub mię-
dzynarodowych przeglądów 
i konkursów artystycznych. 
Termin składania wniosków 
o stypendium artystyczne 
mija 30 września br., zaś 
o stypendium sportowe można 
ubiegać się do 10 październi-
ka. Niezbędne dokumenty 
należy złożyć w Wydziale Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta w Bełchatowie – pokój 
405.
Szczegółowych informacji 
należy szukać w regulaminie 
przyznawania stypendiów, 
który wraz z wzorami wnio-
sków można znaleźć na stro-
nie: www.belchatow.pl. Dla 
stypendiów sportowych w za-
kładce „sport” zaś artystycz-
nych w dziale „kultura”.

mj

Redaktor Naczelny
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Szanowni Państwo,

wakacje dobiegły końca. Przyszedł czas, by spojrzeć na to, co przed nami. Szkoła 
i wytężona praca na najbliższe dziesięć miesięcy – to z pewnością pierwsze, co przy-
chodzi na myśl. Nauka od zawsze otwiera przed nami perspektywy, a proces ucze-
nia daję energię do samodzielnego działania i inspiruje. Najlepszym przykładem 
na to są nasi stypendyści, którzy koncertowali w te wakacje. Mogliśmy poznać doro-
bek artystycznie uzdolnionej, bełchatowskiej młodzieży. Imponuje nie tylko talent, 
ale przede wszystkim konsekwencja i pracowitość tych młodych artystów.  Dlatego 
pragnę zachęcić młodzież uzdolnioną sportowo i kulturalnie – do składania wniosków 
o stypendium. Przyszedł już na to czas. Z początkiem roku szkolnego zacznie obowią-

zywać nowy rozkład jazdy autobusów MZK. Jesienią przekonamy się jak bełchatowianie przyjęli pomysł darmowej 
komunikacji. Podziękowania, miłe zaskoczenie pasażerów i wzrost frekwencji – to fakty, które już bardzo cieszą. 
Są też najlepszym dowodem na to, że mieszkańcom potrzebny był impuls, który zachęci ich do podróżowania miej-
ską komunikacją. Optymistycznie patrzę na tę ideę i liczę na jeszcze większą liczbę pasażerów „emzetek”.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Na przełomie września i października br. kilka komórek organi-
zacyjnych bełchatowskiego magistratu zostanie przeniesionych 
do nowej siedziby znajdującej się przy ul. Czyżewskiego 7. 
Urzędnicy zajmą zachodnie skrzydło budynku, w którym funkcjo-
nuje już Urząd Stanu Cywilnego. Pozostałą część obiektu dzier-
żawi od miasta spółka PGM. Od jesieni w zmodernizowanych po-
mieszczeniach swoją siedzibę będą miały: Wydział Skarbu Gminy, 
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych, Zespół ds. Zarządzania 
Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Zespół ds. Audytu i Kontro-
li oraz Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Do pracy w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 oddelegowany zosta-
nie także pracownik Zespołu ds. Informatyki. - Pracownicy będą 
mieli do dyspozycji około 30 pomieszczeń, w tym pokój narad, 
serwerownię, pomieszczenia magazynowe, podręczne archiwum, 
pomieszczenia socjalne i toalety. Łączna powierzchnia użytkowa 

zachodniego skrzydła budynku znajdującego się przy ul. Czy-
żewskiego 7 wynosi 815 metrów kwadratowych - mówi Krysty-
na Jeziak, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Bełchatowa. 

Koszt przystosowania pomieszczeń do potrzeb poszczególnych 
wydziałów to 515 tysięcy złotych. Informacja o dokładnym ter-
minie rozpoczęcia funkcjonowania w nowej siedzibie podana 
zostanie na ofi cjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa - 
www.belchatow.pl.

dp

Urzędnicy w nowej siedzibie

Z przestronnych i estetycznych pomieszczeń
już korzysta Urząd Stanu Cywilnego.
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Ponad 12 mln złotych przeznaczyło miasto w ostatnich tygodniach na remonty i inwestycje. 
Budowa chodników, ulic, oświetlenia i ścieżek rowerowych to priorytet dla samorządu.

Milionowe inwestycje

Panie Wiceprezydencie wakacje to 
czas odpoczynku dla uczniów, ale dla 
drogowców to czas najintensywniej-
szych prac, jakie inwestycje przepro-
wadzono w naszym mieście i gdzie jesz-
cze prace trwają?

To prawda. Jedni odpoczywają, inni cięż-
ko pracują. Lato to najgorętszy okres 
dla drogowców, nie tylko pod względem 
stopni na termometrze. Pracy do wy-
konania było sporo, ale staraliśmy się, 
tak je przeprowadzić by dyskomfort dla 
mieszkańców był jak najmniejszy. Prawie 
na każdym osiedlu coś się działo i tak: 
- ruszyła budowa nawierzchni dróg 
w osiedlu Olsztyńskim wraz z oświetleniem, 
a dotyczy to dokładnie ulic: Lnianej, 
Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej, Rolnej, 
Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogod-
nej, prace te zakończą się do 2017roku, 
a ich koszt to blisko 4,5 mln zł.
-  nowe miejsca parkingowe powstały 
w rejonie bloku 127 na osiedlu Dolnoślą-
skim, 
-  w pobliżu Przedszkola Samorządowego 
nr 5 powstał ciąg pieszy
- nowe oświetlenie ulic budowane jest na 
Porannej, Wspólnej, Malinowskiego, na 
ulicy Stamma i odcinku ulicy Królaka, nowe 
oświetlenie zyska też ulica Św. M. Kolbe

     A jakie są plany remontowo - inwe-
stycyjne na najbliższy czas ?

Na dniach, ruszą prace związane między 
innymi z budową chodnika w ciągu ulicy 
Królewskiej, przeprowadzony zostanie 
remont nawierzchni ulicy Rodziewicza, 
remont nawierzchni ul. Braci Śniadec-
kich i Granicznej. Kończą się także prace 
związane z budową i oddaniem do użyt-
kowania monitoringu na osiedlu Okrzei 
w rejonie bl. 2, gdzie w oku kamery znaj-
dzie się boisko, plac zabaw i parkingi. In-
westycje, które pochłoną dużo większe 
sumy, to przygotowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej na przebudo-
wę ulicy Słonecznej, ulicy Cegielnianej 
wraz z rozbudową obiektu mostowego 
i oświetleniem, budowa dróg wewnętrz-
nych w osiedlu M. Konopnickiej. W chwi-
li obecnej opracowywane są materiały 
niezbędne do ogłoszenia postępowania 
na opracowanie dokumentacji projekto-
wo- kosztorysowej na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej, deszczowej, wodocią-
gu, nawierzchni  i oświetlenia w ulicy Ko-
peckiego. Tych prac jest naprawdę bardzo 
wiele. Staramy się wychodzić naprzeciw 
potrzebom i mam nadzieje, że to widać.

     Od kilku lat w naszym mieście przy-
bywa miłośników jednośladów, czy za-
tem przybędzie ścieżek rowerowych 
na terenie miasta ?

Bełchatów to miasto sportem stojące, 
ale nie tylko siatkówką i piłką nożną, ale 
i właśnie co raz to zwiększającą się licz-
bą miłośników jazdy na rowerze. Widok 
starszych, młodszych i tych najmłod-
szych, którzy próbują swych sił i jeżdżą 
z taką przyjemnością naprawdę cieszy. 
Stąd też w trakcie opracowania są:

-  dokumentacje projektowo – kosztory-

sowe na budowę ciągu pieszo-rowero-
wego od ulicy Warszawskiej do ul. Ża-
biej i fragmentu ul. Żabiej i Nowej,

- na budowę ciągu pieszo-rowerowego 
i chodnika w ulicy Cegielnianej na od-
cinku od ul. Piłsudskiego do Pabianic-
kiej.
Poza tym warto dodać, że miasto nie-
ustannie dba o obszary sportowo – re-
kreacyjne, dowodem na to może być 
fakt, że już niebawem ruszamy z zada-
niem inwestycyjnym jakim jest „Budo-
wa siłowni zewnętrznych”, powstanie 
ich pięć:

-na zieleńcu w obrębie Rynku Grochol-
skiego

- przy ul. Antracytowej

- na kompleksie sportowym nad rzeką 

Rakówką

- na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bl. 
306- 333

- na osiedlu Dolnośląskim w rejonie Orli-

ka przy SP nr 8.

Wszystkie te prace zakończą się jeszcze 
w tym roku, tak więc śmiało można po-
wiedzieć, że Bełchatów nie stoi w miej-
scu, wciąż się rozwija, a wszystko co 
planujemy i realizujemy, robimy z myślą 
o mieszkańcach.

Dziękuje za rozmowę.

     

     

Ireneusz Owczarek, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

www.belchatow.pl
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Coraz piękniej wokół wspólnot mieszkaniowych
Sezon wiosenny i letni sprzyja wzrostowi 
roślinności. To dobry czas, aby zasta-
nowić się i wspólnie z mieszkańcami 
podjąć decyzję o zagospodarowaniu 
terenów zielonych należących do da-
nej wspólnoty mieszkaniowej. Naj-
prostszym i praktycznym rozwiązaniem 
będzie powierzyć opracowanie projek-
tu zagospodarowania wspólnotowego 
terenu profesjonalnej fi rmie. Archi-
tekturą zieleni, usługami ogrodniczymi 
zajmują się wyspecjalizowane przed-
siębiorstwa, dysponujące fachowcami 
i sprzętem. Zajmują się również aran-
żacją, realizują projekty, sadzą i sieją 
rośliny. Można z nimi zawrzeć umowę 
tylko na pielęgnację zieleni jednorazo-
wo lub sezonowo. Pomogą strzyc krze-
wy, założyć trawniki, utworzyć place 
zabaw czy boiska sportowe. Doradzą 
co i gdzie posadzić. 

Jeśli wspólnoty nie stać na profe-
sjonalną aranżację podwórka, moż-
na się zabrać wspólnie do jego 
tworzenia i dalszej pielęgnacji. 
Na pewno wśród mieszkańców znaj-
dą się działkowcy, którzy chętnie 
poradzą, jak troszczyć się o rośliny. 
W ten prosty sposób powstanie sympa-
tyczna atmosfera oraz dobrosąsiedz-
kie stosunki. Nawet przy niewielkim 
nakładzie środków, ale dużej chęci 
działania można zmienić choćby ka-
wałek podwórza w zieleniec, a znisz-
czony, zaadoptowany trawnik na wie-
lokolorowy kwietnik. Warto pokusić się 
o postawienie ławek trwale zamoco-
wanych do ziemi. Podobnie trzeba 
ustawić przy alejkach kosze na śmieci. 
Bogata oferta rynkowa sklepów ogrod-
niczych umożliwia tworzenie ogrodów 
nie tylko wiosną. Możemy sadzić krze-
wy, drzewka, byliny, od pierwszych 
miesięcy roku do później jesieni. Pole-
camy wykorzystać tę szansę. 

Na zdjęciach obok przykłady wspól-
not mieszkaniowych, które zadbały 
o własne tereny zielone.

PGM

Teren zielony przy w Wspólnocie Mieszkaniowej os. Dolnośląskie 137 

Teren zielony przy w Wspólnocie Mieszkaniowej os. Dolnośląskie 136 

Teren zielony przy w Wspólnocie Mieszkaniowej os. Dolnośląskie 333 
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„Czym jest muzyka ? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd” słowa  Ludwika Jerzego Ker-
na, poety i dziennikarza w wyjątkowy sposób oddają wrażliwość, delikatność i pasję do muzyki, a tej 
stypendystom bełchatowskim nie brakuje. Ich umiejętności, zdolności i oddanie muzyce mógł zo-
baczyć i posłuchać każdy kto zechciał wziąć udział w cyklu „Letnich Koncertów ze stypendystami”.

Bełchatowscy wirtuozi
„Letnie koncerty ze stypendystami” to cykl imprez muzycznych 
z udziałem młodych, zdolnych bełchatowian, którzy bez wątpie-
nia mogą być dumą naszego miasta. Do przedsięwzięcia, które-
go inicjatorką jest Mariola Czechowska prezydent Bełchatowa, 
zaproszona została siódemka artystów, którzy od lat wyróżnia-
ją się wyjątkowym talentem, a co za tym idzie wielkimi osią-
gnięciami w kraju i zagranicą. Stypendyści Prezydenta Miasta 
w pięknym otoczeniu Dworku Olszewskich zaprezentowali 

Kajetan Galas - Organista, pianista, lider 
autorskiej formacji Organ Spot. Absolwent 
Akademii Muzycznej w Krakowie, studiował 
także w  ArtEZ Enschede – jedynej szkole  
w Europie kształcącej w kierunku organów Ham-
monda ;  absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. Współpracował z ta-
kimi muzykami jak:  Nigel Kennedy, Krzesimir 
Dębski, Bill Neal,  Janusz Muniak.  Laureat wie-
lu nagród na konkursach jazzowych.

Aleksandra Szurgot - Uczennica  I LO im. W. 
Broniewskiego w Bełchatowie oraz  absolwent-
ka szkoły muzycznej I stopnia w Bełchatowie 
w klasie skrzypiec. Reprezentowała miasto 
na różnych festiwalach ogólnopolskich, wystę-
puje z : grupą teatralną BAT, PKP; ale głownie 
śpiewa w zespole A’vista

Konrad Fiszer - Student  Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
Brał czynny udział w II Mistrzowskim Kursie 
Fletowym w Łodzi z prof. Horacio Parravici-
nim oraz w Ogólnopolskich Warsztatach Fleto-
wych, gdzie wykładowcami byli Elizabeth We-
inzierl i Edmunt Wachter. W lipcu 2015 roku 
zakwalifi kowałem się do półfi nału w 15 edycji 
„Georghe Dima International Music Compe-
tition” w Rumunii. 

Weronika Pochopień - Absolwent-
ka Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Bełchatowie w klasie gitary klasycznej 
i saksofonu. Osiągnięcia: „Srebrna Nutka” 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Częstochowie, „Magiczny Mikro-
fon (I-miejsce) na Ogólnopolskim Konkursie 
„Talenty 2009” w Pabianicach. Swój warsz-
tat wokalny co roku kształci na Ogólnopol-
skich Warsztatach Artystycznych: Śpiewaj 
i Tańcz 

w niedzielne wieczory swoją twórczość. Prócz różnego rodzaju 
muzyki, klasycznej, fi lmowej, jazzu, śpiewu nie zabrakło też 
tańca. Tego rodzaju koncerty zorganizowano w naszym mieście 
po raz pierwszy, ale jak zapowiada organizator z pewnością nie 
po raz ostatni, bowiem Bełchatów może się poszczycić wielo-
ma utalentowanymi osobami, które trzeba i należy promować.

MR

Agnieszka Pędziwiatr- tańczyć zaczęła 
w Progressie. Przez ostatnie cztery lata prze-
bywała w Linz (Austria) i tam studiowała ta-
niec współczesny i pedagogikę tańca na Anton 
Bruckner Privatuniversitat. Tworzy własne pro-
jekty, głównie kolaboracje z innymi artystami. 
W roku 2014 była stypendystką Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Młoda Polska”.

Marta Młynarczyk - absolwentka na Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu, Artur Młynar-
czyk  absolwent WSSiP w Łodzi - Od kilku lat 
wspólnie wykonują największe przeboje muzy-
ki rozrywkowej, klasycznej i fi lmowej we wła-
snych aranżacjach, starając się jak najlepiej 
wykorzystać ciekawe połączenie brzmień swo-
ich instrumentów. Swoje występy ubogacają 
współpracując z zaprzyjaźnionymi pasjonata-
mi muzyki. 

www.belchatow.pl
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MZK? Jak najbardziej

- Tak jak podkreśliliśmy z Panią Prezydent 
1 lipca, inaugurując darmowe przejazdy 
„emzetkami”, ostateczne wnioski będzie-
my mogli wysunąć jesienią, ale już dziś 
wiemy, że darmowa komunikacja spotka-
ła się z ogromną przychylnością miesz-
kańców miasta, a najlepszym dowodem 
na to jest frekwencja w naszych autobu-
sach. Wzrosła i to znacząco – podkreśla 
Jacek Krata, prezes MZK.
Od kilku tygodni na dotąd opustoszałych 
przystankach można zauważyć więcej 

osób, wśród nich sporo dorosłych z dzieć-
mi. Dla tych drugich, po permanentnym 
podróżowaniu samochodami osobowy-
mi, przejażdżka autobusem jest nie lada 
przygodą. - Nawet jeśli jest to forma 
„atrakcji” to i tak cieszy, bo daje szansę, 
że najmłodsi po prostu nabiorą nawyku 
jeżdżenia miejską komunikacją i w przy-
szłości będą do niej namawiać rodziców. 
Oto nam chodziło, wskazać atrakcyjną 
alternatywę dla „osobówek”, przekonać 
bełchatowian, że podróżowanie autobu-

sem daje komfort i pozytywnie wpływa 
na naszą atmosferę  - mówi prezydent 
Mariola Czechowska.

- Z relacji naszych kierowców wiem, 
że jedni pasażerowie dziękowali, inni 
z niedowierzaniem pytali czy to prawda, 
że można jechać za darmo – mówi pre-
zes Krata.  Tymczasem już z początkiem 
września miejskie autobusy rozpoczną 
kursowanie w ramach rozkładu jazdy 
obowiązującego w roku szkolnym. - Pro-
siliśmy mieszkańców by zgłaszali nam 
sugestie odnośnie rozkładu jazdy, muszę 
przyznać, że wpłynęło ich bardzo niewie-
le. Tak naprawdę otrzymaliśmy je tylko 
od mieszkańców osiedla Ludwików, któ-
rym doskwiera brak miejskiej komunika-
cji – zaznacza szef spółki MZK.
Jacek Krata podkreśla, że spółka nadal 
czeka na propozycję ewentualnych zmian 
w rozkładzie. Oczywiście trzeba pamię-
tać o zbilansowanych i racjonalnych pro-
pozycjach w ramach już istniejących linii, 
niemniej jednak takie korekty jak wydłu-
żenie tras czy zamiana godzin jazdy będę 
każdorazowo rozpatrywane przez spółkę.

mj

Urząd po audicie

Pozytywna opinia auditu Polskie-
go Centrum Badań i Certyfi kacji S.A 
w Warszawie, tym samym bełchatowski 
magistrat otrzymał potwierdzenie zgod-
ności funkcjonującego w Urzędzie Miasta 
od dziesięciu lat systemu z wymagania-
mi normy PN EN ISO 9001:2009. Po tego-
rocznym audycie certyfi kowany system 
zarządzania jakością ważny jest do 2016 
roku. Audit II nadzoru przeprowadzono w 
dniach 8 9 lipca. -  Ta standardowa pro-
cedura sprawdzająca, która jest warun-
kiem koniecznym do utrzymania certyfi -
kowanego systemu zarządzania jakością. 

To swoistego rodzaju próba badawcza 
wybranych działań realizowanych w na-
szym magistracie, na podstawie której 
auditor dokonuje oceny funkcjonowa-
nia całego urzędu – wyjaśnia Mariola 
Czechowska, Prezydent miasta. Audi-
towi II nadzoru poddano kierownictwo 
i bez mała połowę komórek organizacyj-
nych funkcjonujących w bełchatowskim 
Urzędzie Miasta. Auditor zewnętrzny 
już na spotkaniu zamykającym bada-
nie, potwierdził prezydent Marioli Cze-
chowskiej, prawidłowe funkcjonowanie 
i doskonalenie systemu zarządzania 
jakością w zarządzanym przez nią urzędzie 
i stwierdził, że na tej podstawie wy-
stąpi do Komitetu Technicznego 
o utrzymanie certyfi katu zgodności 
z normą PN EN ISO 9001:2009 dla Urzę-
du Miasta Bełchatowa. Z końcem lipca 
do magistratu wpłynął ofi cjalny raport.   
- Auditor zewnętrzny wskazał na mocne 
strony urzędu, podkreślając nową wizję 

zarządzania miastem ukierunkowaną 
na pomoc jego mieszkańcom, tworzenie 
nowego wizerunku gospodarczego miasta 
i pozyskiwanie inwestorów do strefy eko-
nomicznej. Przychylnie wypowiedział się 
także na temat wprowadzenia bezpłat-
nych przejazdów komunikacją miejską, 
oraz nowe pomysły na zagospodarowanie 
terenów  zielonych   „Sad jabłoniowy”. 
Ponadto z uznaniem auditora spotkało 
się wprowadzenie „Koperty życia” oraz 
kontynuacja „Budżetu obywatelskiego”   - 
mówi Mariola Czechowska.
Auditor wskazał również potencjały 
do doskonalenia organizacji, m.in. rozwa-
żenie wdrożenia systemów zarządzania 
środowiskowego w podległych jednostkach 
organizacyjnych miasta ze wskazaniem 
na spółki miejskie, uzasadniając to troską 
o dobro mieszkańców oraz przychylnością 
instytucji przydzielających środki unijne.

mj
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„Piknik u Generała”, który odbył się w sobotę, 15 sierpnia przy Szkole Podstawowej w Dobrzelowie 
był żywą lekcją historii.

Żywa lekcja historii
Tegoroczne Święto Wojska Polskiego oraz 95 rocznica „Cudu nad Wisłą” 
były wyjątkową okazją by poznać chociaż fragment naszej przeszłości, 
a piknik rekonstrukcyjny to idealne do tego miejsce. Muzeum Regionalne 
i Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców 
Poleskich przy wsparciu starostwa, miasta i gminy przygotowały insceni-
zację historyczną „Obrona linii Widawki w 1939 roku”. W trakcie pikniku 
zaprezentowały się grupy historyczne i zagrał zespół „Gwardia”, odbyły 
się także zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

MR

www.belchatow.pl
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta 
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 
44 733 51 15

Sekretariat Prezydenta Miasta 
44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta  
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP 
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego 
44 733 03 33
44 733 99 33

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej 
44 733 51 69

Archiwum zakładowe 
44 733 51 92

Kadry  
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością  
44 733 51 70

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

Polityka informacyjna  
44 733 51 39
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

Teleprzewodnik UM Ośrodek Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie zaprasza

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
prowadzi dwie świetlice jako placówki 
wsparcia dziennego: Świetlicę Socjo-
terapeutyczną „STER” (przy ul. Okrzei 
1a) i Świetlicę Środowiskową „PROMYK”   
(przy ul. Żeromskiego 2). Obie placówki 
realizując programy profi laktyczno-so-
cjoterapeutyczne udzielają wsparcia 
dzieciom i młodzieży wywodzących się 
z rodzin dysfunkcyjnych. Już teraz OPDiR 
zaprasza na zjęcia, które będą realizowa-
ne w nadchodzącym roku szkolnym.

Placówka zapewnia dzieciom od po-
niedziałku do piątku podwieczorek, 
a w soboty obiad i podwieczorek. Niewąt-
pliwym atutem Ośrodka Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie jest kadra pracownicza. Pra-
cują tu zarówno osoby z wieloletnim sta-

żem i doświadczeniem zawodowym, jak 
i osoby młode wnoszące do pracy dużo 
pozytywnej energii. Pracę wychowawców 
wspierają pracownicy kulturalno - oświa-
towi, nauczyciel wychowania fi zycznego, 
a także specjaliści: psychologowie, peda-
godzy z uprawnieniami w zakresie logo-
pedii i oligofrenopedagogiki oraz specja-
liści profi laktyki uzależnień.

Uczestnikami świetlic mogą być dzieci 
i młodzież z terenu miasta Bełchatowa. 
Nabór odbywa się na podstawie decyzji 
administracyjnej wydanej przez Dyrek-
tora MOPS, po wcześniejszym rozeznaniu 
potrzeb i sprawdzeniu sytuacji material-
nej danej rodziny przez pracowników 
socjalnych MOPS w Bełchatowie. Uczest-
nictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

mj

W świetlicach dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć, których celem jest:

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
- pomoc w nabywaniu umiejętności uczenia się i uzyskania promocji do następnej klasy,
- pomoc w harmonijnym rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i fi zycznym dzieci,
- zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych,
- nauka umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi, 
- stwarzanie okazji do uczenia się nowych pozytywnych zachowań i ćwiczenia nabytych 
umiejętności.

W ramach programu profi laktyczno-socjoterapeutycznego prowadzone są następujące 
cykle zajęć:

- diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
- terapię zaburzeń,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia profi laktyczno-socjoterapeutyczne,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- trening możliwości twórczych (zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, maratony 
twórczości).

www.belchatow.pl
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Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy  
44 733 51 07

Nadzór nad spółkami miejskimi  
44 733 51 11
44 733 51 12

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych  
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań  
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe  
44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 51 64

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 51 55

Dowody osobiste  
44 733 51 51
44 733 51 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi
44 733 51 01

Uzależnienia  
44 733 51 00

Wspieranie inicjatyw społecznych  
44 733 51 89

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 17

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 85

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

 

Teleprzewodnik UM

„BTBS” Sp. z o.o.
44 632 65 19 

„MZK” Sp. z o.o. 
44 633 32 37

„PGM” 
tel. 44 632 37 73 

„SANIKOM” Sp. z o.o. 
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
44 633 83 08 

„BKPPT” Sp. z o.o. 
tel. 44/733 11 20 

EKO-REGION Sp. z o.o.
tel. 44 633 08 15 

„PEC” Sp. z o.o. 
tel. 44/ 633 32 66

Koperta na wagę życia

25 maja Bełchatów dołączył do akcji spo-
łecznej „Koperta Życia”. Jej zasady są 
proste, każdy chętny otrzymując plasti-
kową kopertę umieszcza w niej najważ-
niejsze informacje dotyczące swojego 
stanu zdrowia (przyjmowanych lekach, 
przewlekłych chorobach, alergiach na 
leki) i dane kontaktowe do najbliższych. 
Tak przygotowane karty mają swoje 
miejsce znaleźć w widocznym i łatwo 
dostęnym dla służb medycznych miejscu 
np. w lodówce.
Urząd Miasta dla bełchatowian takich ze-
stawów przygotował tysiąc pięćset. Część 
z nich została rozdysponowana w placów-
kach medycznych i MOPSie, pula kilku-
set została w magistracie i tu w Zespole 
ds. Pomocy Społecznej i Zdrowie jest 
rozdawana wszystkim chętnym. - Cie-
szy jedno: spore zainteresowanie, choć 

w przypadkach takich akcji chętnych ni-
gdy nie jest za wiele. Dlatego przypomi-
namy: każdy mieszkaniec może przyjść 
i zaopatrzyć się w darmowy zestaw – 
mówi Nina Galewska z UM.
Doświadczenia innych miast jasno poka-
zują, że dzięki informacją z „Kopercie 
Życia”, ratownicy medyczni byli w stanie 
w szybki sposób dotrzeć do sprawdzo-
nych danych, tym samym znacząco pod-
nosząc skuteczność niesionej medycz-
nej pomocy. - Co najważniejsze jednak, 
wykorzystanie owych danych pozwoliło 
także –  w kilku przypadkach – uratować 
życie. Dlatego tak gorąco zachęcamy 
do tej idei – dodaje Galewska.

„Kopertę Życia” można darmowo pobrać 
w:

- Urzędzie Miasta (budynek B, pok. 18),

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie,

- przychodniach (NZOZ Mega Med, NZOZ 
BCM, NZOZ Twoje Centrum Medycz-
ne, NZOZ Puls, NZOZ Medyk,  NZOZ 
Zdrowie, NZOZ Eskulap, przychodnia 
przyszpitalna – Szpital Wojewódzki 
im. Jana Pawła II w Bełchatowie)

mj

Nowa usługa SANIKOMu

Od miesiąca Przedsiębiorstwo Komunalne 
„SANIKOM” oferuje nową usługę – plaka-
towanie na osiemnastu słupach ogłosze-
niowych na terenie miasta Bełchatowa. 
Zlecenia na plakatowanie przyjmowane 
są zarówno od fi rm jak i od osób fi zycz-
nych. Jak informują pracownicy spółki 
cena usługi uzależniona jest od wielko-
ści formatu plakatu oraz okresu trwa-

nia usługi (cennik na www.sanikom.pl). 
Możliwa jest również realizacja usługi 
ekspresowej, czyli klejenie w dniu przy-
jęcia zlecenia lub w dniu następnym. 
W tym przypadku do kosztów zlecenia 
doliczona jest dodatkowa opłata.
Zlecenia przyjmowane są pod numerem 
telefonu 44 635 24 37 lub osobiście w 
Dziale Technicznym P.K. „SANIKOM” przy 
ul.Staszica 5. Plakaty i materiały ogło-
szeniowe należy dostarczyć, co najmniej 
dwa dni przed rozpoczęciem terminu 
realizacji do biura „SANIKOM” przy 
ul. św. F. Kowalskiej 9. 
SANIKOM zaznacza, że w przypadku zle-
ceń jednorazowych, krótkoterminowych 
należność należy wpłacić przed wykona-
niem usługi. 

Sanikom
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W trosce o wygodę swoich Odbiorców, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełcha-
towie wprowadziło Usługę e-Faktura, tj. możliwość przesyłania faktur oraz korespondencji drogą 
elektroniczną w formie pliku PDF. Dodatkowo Klienci otrzymają wiadomość SMS z kwotą i terminem 
płatności w celu umożliwienia im uregulowania należności za ciepło „od ręki”.

Wybierz  e-Fakturę

Korzyści wynikające z aktywowania 
Usługi e-Faktura:
✓ poprawa planowania wydatków –
     e-Faktura dostępna jest bezpośrednio po jej wystawieniu

✓ wyeliminowanie opóźnień w płatnościach i ich przykrych konsekwencji –
e-Faktura dostępna jest zawsze na czas, nawet do kilku dni szybciej niż przy 

tradycyjnej fakturze w formie papierowej, doręczanej przez pocztę

✓ brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów –
e-Faktury można katalogować w wybranym przez Państwa miejscu 

w komputerze

✓ brak ryzyka narażenia Państwa lub Państwa fi rmy na niepożądane 
ujawnienie danych –
e-Faktura zostanie udostępniona wyłącznie Państwu

✓ wyeliminowanie ryzyka zagubienia faktury  –
nieograniczony dostęp do e-Faktury w każdym miejscu, w którym można korzystać 

z Internetu

Aktywuj Usługę e-Faktura już dziś i ciesz się komfortowym ciepłem systemowym. 
Usługa jest bezpłatna. Dowiedz się więcej: www.pec-belchatow.pl.

Usługa e-Faktura to doskonały sposób 
na szybki i wygodny obieg dokumen-
tów, a jednocześnie ochronę środowiska. 
Sprawdź, jakie to proste.
PEC Bełchatów sukcesywnie wdraża 
usprawnienia dla swoich Odbiorców. 
Wcześniej wprowadzono system ma-
sowych płatności, w którym każdemu 
Klientowi przypisany został indywidualny 
rachunek bankowy. Znacznie uspraw-
nia to rozliczenie kilku tysięcy przele-
wów wpływających do fi rmy. Kolejnym 
krokiem jest Usługa e-Faktura. Szybko, 
wygodnie i ekologicznie.

www.belchatow.pl
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Już 19 września w sali teatralno - wi-
dowiskowej MCK PGE Giganty Mocy 
w Bełchatowie odbędzie się Koncert 
Wiedeński. Podczas gali usłyszą Pań-
stwo obdarzonych wspaniałymi głosami, 
fantastycznych solistów operowych. 
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy 
kameraliści młodego pokolenia, wy-
stępujący na co dzień z najlepszymi 
orkiestrami i dyrygentami w Polsce 
i Europie. Zabrzmią największe prze-
boje króla walca - Johanna Straussa, 
nie zabraknie także popisowych arii, 
z najsłynniejszych operetek „Zemsta 
nietoperza”, „Baron cygański”, „We-
soła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” 
oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność 
usłyszy m.in.: Walc „Nad Pięknym Mo-
drym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wiel-
ka sława to żart”, Duet wszech czasów 

„Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę 
„Tritsch- Tratsch”.
Cena biletów 50 zł: kasa MCK PGE Gi-
ganty Mocy

Wystawa upamiętniająca 35- lecie NSZZ 
„Solidarność” pod tytułem  „Bełchatów 
na tle wydarzeń sierpniowych 1980 r.” 
poświęcona jest historii naszego regionu 
i działalności opozycji. Muzeum wystawę 
organizuje w MCK PGE Gigantach Mocy, 
można ją podziwiać do 15 września.
W Muzeum Regionalnym od 4 września na 
I piętrze, będzie można oglądać wysta-
wę pod tytułem „Technika w służbie boga 
wojny, cz. 7. Życie na karki”. Dla wielu 
osób, może być to powrót do lat młodo-

Grupa Ars Poetica zaprasza 5 września o godz. 14.30 na spotkanie pod tytułem „Koń 
by się uśmiał paszczą…” czyli satyra i ironia w poezji polskiej. W programie tek-
sty między innymi: Tuwima, Gałczyńskiego, Daukszewicza. Spotkanie odbędzie się 
w siedzibie MiPBP w Bełchatowie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna im. J.I Kraszewskiego zaprasza 
na wyjątkowe spotkanie. 21 września 
bełchatowską książnicę odwiedzą dwaj 
znamienici naukowcy prof. Jerzy Bral-
czyk i prof. Andrzej Markowski jedni 
z najwybitniejszych językoznawców 
i specjalistów w zakresie języka pol-
skiego i poprawnej polszczyzny. Spo-
tkanie rozpocznie się o godz. 18.00     
Wstęp bezpłatny
Andrzej Markowski- profesor dr.hab., 
polski językoznawca, pracownik na-
ukowy Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego Popularyzator wiedzy o ję-
zyku i propagator kultury języka; autor 
licznych słowników

Jerzy Bralczyk-Językoznawca, specjali-
sta w zakresie języka mediów, polityki 
i reklamy. Wykłada w Instytucie Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go oraz w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej. Zbiera wydania „Pana Ta-
deusza” i stare podręczniki dobrego 
zachowania i mówienia. Jest autorem 
wielu publikacji książkowych i artyku-
łów.

Arie i operetki w Gigantach

Dla miłośników poezji

Muzeum Regionalne zaprasza 
na wystawę

ści, dla innych lekcja historii.

Oddział Polskiego Towarzystwa Numi-
zmatycznego w Bełchatowie zaprasza. 
Spotkania mają charakter otwarty 
i skierowane są nie tylko do członków 
PTN, ale również do wszystkich zain-
teresowanych odbiorców. Umożliwiają 
wymianę i zakup walorów kolekcjo-
nerskich.  We wrześniu spotkania od-
będą się w czwartek: 3 września (godz. 
16.30) i niedzielę: 20 września (godz. 
11.00) w Muzeum Regionalnym.  Ser-
decznie zapraszamy!

Spotkanie 
z mistrzami języka
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Złote dziewczyny!

Weronika Jankiewicz, wychowanka LKS 
Stomil Bełchatów odebrała 17 lipca list 
gratulacyjny od rezydent Marioli Cze-
chowskiej. Utytułowana zawodniczka 
na spotkaniu pochwaliła się swoim ostat-
nim trofeum – pucharem zdobytym w jeź-
dzie indywidualnej na czas podczas Pucha-
ru Polski w Tarnowie Podgórnym. Juniorki 
na trasie tej „czasówki” miały do poko-
nania 17 km. Jankiewicz wygrała zawo-
dy Pucharu Polski, pokonując dystans w: 
26 minut 31,64 sekundy. -To była praw-
dziwa walka z czasem, starałam się 
jechać wszystko to co mogłam i powiem 
szczerze, że w trakcie jazdy nie sądziłam, 
że uda mi się wygrać – mówi skromnie 
o swoim starcie w Tarnowie Podgórnym 
Weronika Jankiewicz. -Weronika od kilku 
już lat jest dumą Bełchatowa. Jej wyso-
kie wyniki osiągane na przestrzeni nie 
tylko ostatnich tygodni, ale i poprzednich 
sezonów są odzwierciedleniem ciężkiej 
pracy, zaangażowania i żelaznej konse-
kwencji. Pragnę wyrazić uznanie dla jej 
bogatego dorobku, ale też i podziękować 
za wkład w promocję miasta i bełcha-
towskiego kolarstwa – mówiła prezydent 
Mariola Czechowska, wręczając zawod-
niczce list gratulacyjny i drobny upomi-
nek. Obecnie Weronika przygotowuje się 
do Górskich Szosowych Mistrzostw Polski. 
W pierwszej połowie września, w Jele-
niej Górze, na uznanej za najtrudniejszą 
polską trasę młodzi kolarze będą walczyć 
o mistrzowskie tytuły. 
Kiedy Weronika Jankiewicz wizytowała 
w magistracie, Pamela Rakoczy, Zuzan-
na Mizerska i Sara Rabenda, na co dzień 
zawodniczki Międzyszkolnego Uczniow-

skiego Klubu Sportowego 
Bełchatów jechały do... 
Marcina Gortata, a uści-
ślając na MG Camp 2015 
w Krakowie! W stolicy 
Małopolski najlepszy pol-
ski koszykarz w weekend 
17-19 lipca przeprowa-
dził szkolenia dla dzieci 
na wózkach, dzieci 9-13 
lat oraz Klinikę jr. NBA dla 
młodzieży w wieku 14-17 
lat. Łącznie w zajęciach 
z Gortatem wzięło udział 
dwieście dzieciaków 
z całej Polski. Dla wycho-
wanek MUKS Bełchatów 
była to bez wątpienia do-

tychczasowa największ życiowa przygoda. 
Sara Rabenda zapamięta ją szczególnie 
mocno, bo została wybrana MVP Campu! 
Ten tytuł to przepustka do Waszyngtonu, 
Sara w nagrodę poleci do stolicy USA na 
mecz Wizards, gdzie gra jedyny Polak 
w najlepszej koszykarskiej lidze świata. 
Krakowski Camp to też ogromny sukces 
Pameli Rakoczym, którą wybrano najlep-
szą obrończynią imprezy. 

mj

Sara Rabenda z pucharem MVP Campu Marcina 
Gortata

Weronika Jankiewicz pochwaliła się statuetką Pucharu Polski.

Streetball 
Bełchatów

18 lipca na Placu Narutowicza odbyła 
się kolejna odsłona ogólnopolskiego 
turnieju w koszykówce 3x3. Do Beł-
chatowa przyjechało jedenaście dru-
żyn z całej Polski, m.in. z Wrocławia, 
Krakowa, Warszawy, Kutna i Radom-
ska. Najlepsza okazała się być ekipa 
Basket Kids Zdolny Śląsk Wrocław, 
która w fi nale pokonała po zaciętym 
pojedynku Coco Jambo Wrocław 21-
18. Zwycięzcy poza nagrodami pie-
niężnymi (pula nagród w turnieju 
3500 zł) wywalczyli awans na turniej 
fi nałowy cyklu Bosch Grand Prix Pol-
ski 2015, który w dniach 8/9 sierpnia 
odbył się w Sopocie. Na najniższym 
stopniu podium znaleźli się Rezerwo-
wi Kutno. Z bełchatowskich drużyn 
lepiej wypadli Ku Chwale Ojczyzny, 
którzy zakończyli swoją przygodę 
z turniejem na ćwierćfi nale, tam 
nieznacznie ulegli drugiej drużynie 
turnieju. Młodzi koszykarze Feniksa 
Bełchatów wygrali jedno spotkanie, 
to jednak było za mało by awansować 
do ćwierćfi nałów. Przerwy między 
meczami wypełniły liczne atrakcje 
takie jak występy Cheerleaders Beł-
chatów czy pokaz wsadów w wykona-
niu Arkadiusza „ARO” Przybylskiego, 
czołowego dunkera w kraju. Odbyły 
się także konkursy rzutowe z nagro-
dami dla publiczności i zawodników. 
Miłym akcentem dla bełchatowskiej 
publiczności była wygrana w konkur-
sie rzutów za 3 punkty reprezentanta 
miejscowego Feniksa - Przemysława 
Grysia.

RN

www.belchatow.pl
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Majestatyczna bryła kościoła farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wrosła w krajobraz 
centrum Bełchatowa tak mocno, jak w jego dzieje. Trudno wyobrazić sobie bełchatowskie śród-
mieście bez tej duchowej i architektonicznej ostoi, tchnącej powagą i wieczną młodością zarazem, 
tak jak nie sposób zgłębiać historii miasta w oderwaniu od losów jego głównej świątyni, obdarzonej 
niebłahą wartością zabytkową. Co jednak tak naprawdę wiemy o poświęconym Maryi kościele?

FRANCISZKAŃSKIE KORZENIE BEŁCHATOWSKIEJ FARY
Jeśli samą tylko „dawność” uczynimy 
probierzem wartości budynku, w całym 
Bełchatowie nie znajdziemy cenniejsze-
go obiektu architektonicznego niż fara. 
W konkury może iść tylko dwór, zwany 
popularnie Dworkiem Olszewskich, tak 
jak świątynia ukryty w bajkowej scenerii 
drzew i kwiatów. Historia kultu Bożego 
zaczyna się bowiem na tym miejscu nie-
mal równo 400 lat temu (warto zwrócić 
uwagę na zbliżający się wielkimi krokami 
dostojny jubileusz!), dokładnie wiosną 
1617r., gdy miejscowi dziedzice Zofi a 
i Mikołaj Kowalewscy ufundowali skromny 
zrazu  drewniany kościółek, dobrze kom-
ponujący się z równie skromnym otocze-
niem. Był to czas, gdy Bełchatów pozosta-
wał bliżej nieznaną wioską, dobrze ukrytą 
w gęstwinie lasów. Decyzją miejscowych 
posesorów, a jak głosi podanie także 
w skutek cudownej interwencji św. Do-
minika, nową świątynię powierzono opie-
ce braci franciszkanów, konkretnie zaś 
franciszkanów konwentualnych, zwanych 
– od koloru habitu – czarnymi (w odróż-
nieniu od lepiej chyba rozpoznawal-
nych franciszkanów brązowych). Osiedli 
w Bełchatowie zakonnicy musieli zacze-
kać jeszcze siedem lat, zanim w roku 
1624 biskup mołdawskiego Bakowa Adam 
Górski, dokonał konsekracji świątyni, 
nieprzypadkowo przydając jej za patrona 
słynnego franciszkanina św. Bonawentu-
rę, z racji swej nieprzeciętnej mądrości 
nazywanego Doktorem Serafi ckim. Z tej 
historii warto zapamiętać, że pierwotnie 
bełchatowska świątynia nie miała rangi 
parafi alnej – była świątynią klasztorną. 
Posługę sakramentalną dla bełchatowian 
sprawował kościół parafi alny w pobliskich 
Grocholicach, dużo starszy i dużo bogat-
szy. Drewniany kościółek bełchatowskich 
franciszkanów, tak jak i leżąca u jego 
stóp wioska, doczekać miały lepszych 
czasów w wieku XVIII, a wszystko za spra-
wą kolejnych właścicieli miejscowych 
dóbr, rodziny Rychłowskich, tej samej, 
która wystarała się o prawa miejskie 
dla Bełchatowa i która prawdopodobnie 

wymyśliła lub przynajmniej wybrała dla 
niego herb z Adamem i Ewą. W 1721 r., 
z inicjatywy chorążego sieradzkiego Sta-
nisława Rychłowskiego i jego żony Anny, 
od strony północnej i południowej do ko-
ścioła dobudowano dwie murowane kapli-
ce pod wezwaniem Matki Bożej Różańco-
wej oraz św. Franciszka. Wkrótce potem, 
na miejscu drewnianej nawy wzniesiono 
nawę murowaną oraz murowane pre-
zbiterium, nadając orientowanej świą-
tyni (co znaczy, że oś podłużna kościoła 
z zachodu zwraca się ku wschodowi) wi-
doczną do dziś późnobarokową stylizację. 
W jednej z nowych kaplic franciszkanie 
umieścili otrzymany w darze obraz Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, który już 
wkrótce zasłynął licznymi łaskami i cuda-
mi, udzielanymi modlącym się przed nim 
wiernym.

Niestety, fundator nowego kościoła nie 
doczekał jego konsekracji, która odbyła 
się w cztery lata po śmierci Stanisława 
Rychłowskiego, w roku 1731. Uroczystość 
poprowadził sufragan gnieźnieński Józef 
Kraszkowski, franciszkanin (co nie było 
zapewne przypadkiem), nadając nowemu 
murowanemu kościołowi potrójne wezwa-
nie: św. Bonawentury, Narodzenia NMP 
i św. Jacka. W roku konsekracji świątyni, 
Franciszek Rychłowski (syn Stanisława) 
rozpoczął wznoszenie wieży, przylegają-
cej do fasady zachodniej kościoła, a nie 
od rzeczy będzie wspomnieć, że budowie 
towarzyszyły ponoć cudowne interwen-
cje Bogurodzicy, ratującej zagrożone ży-
cie robotników. Tak powstał obiekt, który 
w swym zasadniczym kształcie przetrwał 
do dziś. Przy murowanym kościele wybu-
dowano także murowany klasztor, który 
następnie gruntownie odrestaurowali 
kolejni właściciele Bełchatowa i dobro-
dzieje miejscowej katolickiej świątyni, 
rodzina Kaczkowskich. W 1843 r. zakon-
nicy, a mogłoby być ich wtedy nie wię-
cej niż 10 (sprawa ta czeka na wyjaśnie-
nie), zamieszkali w tych samych murach, 
w których obecnie mieści się m.in. kan-

celaria i pomieszczenia zajmowane przez 
proboszcza. Nie długo jednak bracia fran-
ciszkanie cieszyli się nowym lokum, ży-
ciem Bełchatowa, tak jak całego kraju, 
wstrząsnęły bowiem wypadki związane 
z powstaniem styczniowym (1863-1864). 
Represje zaborcy po upadku tego najbar-
dziej romantycznego z polskich zrywów 
(w dobrym i złym tego słowa znaczeniu) 
doprowadziły m.in. do kasaty wszystkich 
niemal zgromadzeń zakonnych na tere-
nie całkowicie już marionetkowego Kró-
lestwa Polskiego, pogardliwie zwanego 
przez Rosjan Krajem Przywiślańskim. Ten 
smutny los podzielił także franciszkań-
ski konwent w Bełchatowie – po niemal 
250 latach nieprzerwanej egzystencji. 
Czterech ostatnich zakonników władze 
wysiedliły do zamienionego na rodzaj 
więzienia klasztoru w Kaliszu, a opusz-
czony przez nich kościół stał się rzadko 
użytkowaną świątynią fi lialną w ramach 
sąsiedniej parafi i Grocholice. Cały mają-
tek bełchatowskiego konwentu oraz dużą 
część przylegających do kościoła ogro-
dów (obecnie Plac Narutowicza) zaborcy 
zlicytowali. W najtrudniejszych czasach 
planowej rusyfi kacji, ale też forsowne-
go rozwoju przemysłu włókienniczego 
w całym okręgu łódzkim, a w Bełchatowie 
osobliwie, tętno tutejszego kościoła zno-
wu zaczęło pulsować, w innym już jednak 
niż uprzednio rytmie. W 1893 r. zaczęła 
się jego historia jako centrum nowej beł-
chatowskiej parafi i, całkowicie już nie-
zależnej od sąsiedniej w Grocholicach. 
Tę opowieść odłóżmy jednak na inny raz, 
pozostając przy wspomnieniu czasów od-
leglejszych. Jednym z ich symboli jest 
konwent franciszkanów, których prochy 
do dziś spoczywają w podziemnych kru-
chtach świątyni. Ona zaś trwa niezmien-
nie pośród zgiełku i spraw codziennych 
pokoleń, przechowując pamięć niezliczo-
nych ludzkich trosk i modlitw. 

Arkadiusz Kowalczyk
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