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Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu pierwszy w tym roku numer biuletynu miejskiego, przygotowanego z myślą o mieszkańcach Beł-
chatowa. Jak zawsze chcemy w nim rzetelnie informować i zwracać uwagę na istotne wydarzenia, zgodnie z przyjętą 
w tytule zasadą, że Warto Wiedzieć Więcej.
W styczniowym numerze znajdziecie Państwo między innymi fotorelację z Jarmarku Świątecznego, który w tym 
roku przyciągnął do Bełchatowa rekordową liczbę wystawców  z ogromną różnorodnością asortymentu. Również 
atrakcje, które przygotowaliśmy dla zwiedzających spotkały się z ich dużym zainteresowaniem i umiliły czas spę-
dzony podczas robienia przedświątecznych zakupów. Doświadczenie pokazuje, że wydarzenie to z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Bełchatowa. Warto zatem kontynuować 
tą tradycję i wzbogacać ją o nowe elementy. Jeżeli chcecie Państwo podzielić się ze mną swoimi uwagami czy propozycjami 
na temat naszego biuletynu, codziennie czekam na kontakt z Państwem pod adresem: k.kleska@um.belchatow.pl

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska

Przechodniów rozgrzewają koksowniki
Na przystankach MZK 

rozstawiono koksowni-
ki. Ustawiając je władze 
Bełchatowa chcą pomóc 
zmarzniętym mieszkań-
com, czekającym niekiedy 
po kilkanaście minut na 
autobus. - To dobre roz-
wiązanie, a szczególnie w 
okresie, kiedy temperatu-
ra spada i mamy duży mróz 
- mówi prezydent Mariola 
Czechowska. Koksowniki 
pojawiły się w dwunastu 
miejscach. Na sygnał ma-
gistratu Sanikom, na wska-
zanych przystankach może 
ustawić kolejne. 
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Szanowni Państwo,

Koniec roku 2015 był czasem bardzo wytężonej pracy. Skupiliśmy się na zakończeniu 
realizacji zadań inwestycyjnych. W grudniu nie zabrakło również świątecznego ak-
centu, w przygotowanym przez nas jubileuszowym Jarmarku Świątecznym uczestni-
czyły setki mieszkańców. Wyjątkową dla mnie chwilą była również pierwsza miejska 
Wigilia, gdzie mogłam wszystkim przybyłym bełchatowianom złożyć osobiste życzenia.
Koniec roku to także czas, który poświęciliśmy na przygotowanie najważniejszego 
dokumentu – budżetu miasta na 2016 rok. W dniu 30 grudnia 2015 roku niemalże 
jednogłośnie został on uchwalony przez Radę Miejską. Cieszę się i dziękuję Radnym,
bo to głosowanie jest wyrazem naszej dobrej współpracy i troski o Bełchatów.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Dla kogo?
 w osób, które nie ukończyły 26. roku życia,

 w osób fizycznych, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej

 w osób, które ukończyły 65. lat,

 w osób posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 w kombatantów i weteranów

 w zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 w poinformowaniu osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;

 w wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego;

 w pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-
administracyjnym;

 w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa 
może dotyczyć nieodpłatna 
pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie:

 w prawa pracy,
 w przygotowania do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,
 w prawa cywilnego,

 w prawa karnego,
 w prawa administracyjnego,
 w prawa ubezpieczeń społecznych,
 w prawa rodzinnego,
 w prawa podatkowego z wyłączeniem spraw 

podatkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała 
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatne porady prawne będzie 
można uzyskać w: 
Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 
pokój 110 (parter)
Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek 11.00 – 15.00
Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 11.00 – 15.00

Piątek 11.00 – 15.00

w pomocy w sporządzeniu projektu pisma w prawa karnego,

Darmowa Darmowa Darmowa Pomoc PrawnaPomoc PrawnaPomoc Prawna

3

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww.



30 grudnia radni Rady Miejskiej uchwalili budżet na 2016 rok. Pierwszy raz w historii miasta ten doku-
ment będący podstawą gospodarki fi nansowej gminy został przyjęty tak wcześniej i z taką zgodno-
ścią radnych – głosowanie za uchwałą przebiegło jednomyślnie.

Kierunek inwestycje - budżet 2016 przyjęty
Dochody Miasta Bełchatowa w 2016 roku ustalone są na poziomie ponad 174 milionów złotych, wydatki to ponad 175 milionów 
złotych. Defi cyt wynosi tylko 1 mln 200 tysięcy – to oznacza jedno: Bełchatów ma więcej niż bezpieczny budżet. Z drugiej strony 
zapisana w nim kwota ponad 18 milionów złotych na inwestycje nie pozostawia wątpliwości – najbliższe dwanaście miesięcy wy-
pełnione będzie realizacją szeregu zadań. Robić jest co, wystarczy zerknąć poniżej, na listę inwestycyjnych założeń.

Z wpisanych do budżetu na 2016 rok zupełnie nowych inwestycji należy wymienić:

- skatepark
- budowa ulicy Kopeckiego
- projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Armii Krajowej, 
  (docelowo w miejscu obecnej krzyżówki ma powstać rondo)
- przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę dworca PKS
- kompleksowe uzbrojenie terenów w strefi e przemysłowej przy ulicy Czaplinieckiej
- modernizacja miejskiego lodowiska (budowa nowego zadaszenia)
- budowa dróg wewnątrz osiedla Marii Konopnickiej
- budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego
- przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Piłsudskiego
- projekt techniczny ulicy Bocznej
- dziesiąty etap rewitalizacji doliny rzeki Rakówki
- przygotowanie nowej dokumentacji miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej
- rozpoczęcie budowy ulicy Słonecznej

- W przypadku strzelnicy niezbędnym 
jest przygotowanie nowej dokumentacji, 
gdyż wcześniejszy projekt zakładał zbyt 
kosztowną inwestycję, budżet miasta by 
tego po prostu nie udźwignął. Teraz, po 
dokładnym rozeznaniu tematu w innych 
miastach wiemy, że taki obiekt można 
wybudować zdecydowanie mniejszym na-
kładem i to właśnie chcemy zrobić – pod-
kreśla Prezydent Mariola Czechowska.
Pula 18 milionów złotych na inwestycje 
zawiera także realizację zadań z po-
przednich lat. Wśród kontynuacji nale-
ży wymienić budowę nawierzchni ulic: 
Nowej, Wodnej, Dolnej i Sadowej oraz 
inwestycji drogowych na osiedlach: Poli-
tanice, Binków, Ludwików i Olsztyńskim. 
Dalsze prace mają być też realizowanie 
przy budowie ciągu pieszo-rowerowego 
od ulicy Warszawskiej do Żabiej. 
Jeszcze w tym roku budynek po dawnej 
gazowni przy Sienkiewicza 40 zostanie 

przekształcony na mieszkania komunal-
ne, łącznie ma ich powstać dziesięć. 
Lokatorzy do mieszkań o zróżnicowanej 
powierzchni – od 30 do blisko 50 metrów 
kwadratowych – będą mogli się do nich 
wprowadzić w pierwszym kwartale 2017 
roku.
W bieżącym roku ma zostać zakończo-
ny pierwszy etap rewitalizacji terenów 
zieleni na osiedlu Binków – o powstaniu 
nowoczesnego skateparku informowa-
liśmy już w poprzednim numerze biu-
letynu. - To również był projekt, który 
modyfi kowaliśmy szukając racjonalnych 
ekonomicznych rozwiązań – podkreśla wi-
ceprezydent Owczarek i dodaje: - w tym 
roku oddamy raj dla deskorolkarzy, w na-
stępnym dla rowerzystów, zgodnie z za-
łożonym harmonogramem cała inwesty-
cja zakończy się oddaniem pełnometra-
żowego boiska oraz ścieżki zdrowia. Na 
tym nie koniec tegorocznych inwestycji 

w infrastrukturę sportową, w 2016 roku 
kontynuowana będzie budowa kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 9 na osiedlu Dolnośląskim. 
Dalszej realizacji będzie podlegał też Ja-
błoniowy Sad.
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- Sporo wpisanych do tegorocznego budżetu inwesty-
cji dotyczy spraw lokalnych, osiedlowych – chodniki, 
parkingi, oświetlenie, drogi, czyli wszystkie te po-
trzeby, z którymi mieszkańcy Bełchatowa trafi ają do 
nas, bądź do swoich radnych. To właśnie radni mają 
najlepszy kontakt z bełchatowianami w poszczegól-
nych częściach miasta i doskonale orientują się w 
ich potrzebach. Dlatego nie miałam wątpliwości by 
wprowadzić do budżetu na 2016 propozycje złożone 
przez radnych – podkreśla Prezydent Mariola Cze-
chowska.

Wśród tych propozycji są między innymi: 

- przygotowanie dokumentacji technicznej i budo-
wa parkingu przy ulicy Budryka
- projekt techniczny i budowa oświetlenia między 
ulicami Lipową i Grażyny, 
- projekt techniczny i budowa oświetlenia między 
blokami 219, 220 i 221 na osiedlu Dolnośląskim 
wraz z placem zabaw
- wykonanie nawierzchni przy garażach między 
ul 1 Maja, a miejskim stadionem

Wyżej wymienione to te najbardziej kosztowne in-
westycje. W planie fi nansowym na przyszły rok po 
autopoprawkach prezydent wprowadziła też do bu-
dżetu wszystkie zaproponowane przez radnych drob-
niejsze zadania wynikające z bieżących remontów, 
przebudów, usprawnień. - Cieszę się, że do uchwa-
lenia budżetu doszło tak szybko, ale w mojej opinii 
właśnie tak powinny wyglądać prace nad tym doku-
mentem, a on sam powinien być wspólnym dziełem. 
Zgodnie z procedurą jest to tak ułożone, że pierw-
sza wersja budżetu jest niejako naszą, „urzędniczą” 
propozycją, ale najwięcej do powiedzenia powinni 
mieć w tej kwestii – jako przedstawiciele miesz-
kańców - miejscy radni i tak też się stało. To daje 
poczucie, że budżet Miasta Bełchatowa na 2016 rok 
w dużym stopniu zaspokaja potrzeby bełchatowian 
z różnych części miasta – podsumowuje Prezydent 
Mariola Czechowska

MJS

Budżet gminy to plan dochodów i wydatków 
uchwalany w formie uchwały budżetowej sta-
nowiący podstawę gospodarki fi nansowej gminy. 
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę fi nan-
sową właśnie na podstawie uchwały budżetowej 
gminy. Budżet jest rocznym planem:
- dochodów i wydatków oraz przychodów i roz-
chodów tej jednostki
- przychodów i wydatków: zakładów budżeto-
wych, jednostek budżetowych i środków specjal-
nych; funduszy celowych jednostek samorządu 
terytorialnego 

Ewa Gocel, Skarbnik Miasta Bełchatowa 
Miasto Bełchatów, ma bardzo bezpieczny budżet i to w perspektywie kil-
ku najbliższych lat. Analizując dochody i wydatki miasta, nasza progno-
za określana jest jako racjonalna. Próbujemy po stronie dochodów nie 
szacować wpływów, które nie są możliwe do zrealizowania w budżecie 
miasta, nie planujemy także w dalszej perspektywie środków zewnętrz-
nych, których po prostu nie mamy. Wprowadzamy je do naszego budże-
tu wówczas, gdy są już podpisane stosowne umowy. Dziś przedstawiona 
prognoza uwzględnia tylko własne, możliwe do zrealizowania dochody z 
jednej strony i z drugiej bieżące wydatki miasta, które każda gmina musi 
realizować. 
Natomiast kwota na inwestycje jest niejako pochodną tego wszystkiego. 
Wiadomym jest, że bardzo duże inwestycje są planowane wtedy, kie-
dy mamy dofi nansowanie ze środków zewnętrznych. Uważam, że budżet 
Bełchatowa na 2016 rok, z planowaną na inwestycje kwotą ponad 18 
milionów złotych, z pełną odpowiedzialnością możemy określić mianem   
proinwestycyjnego. To są naprawdę potężne pieniądze, tym bardziej je-
śli weźmiemy pod uwagę, że są to tylko środki własne. Należy pamiętać, 
że ilość inwestycji może jeszce tylko wzrosnąć, kiedy pojawią się możli-
wości fi nansowania z zewnątrz.
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Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mł. insp. mgr  Karol Mielcza-
rek ma 41 lat, karierę zawodową w policji rozpoczął w 1994 roku. Pracował w służbie kryminalnej 
oraz w ruchu drogowym. Od 2006 roku był pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji 
w Radomsku. W latach 2011-2013 pełnił taką samą funkcję w Komendzie Policji w Łasku, a od maja 
2013 objął idetyczne stanowisko w Bełchatowie. 2 grudnia Karol Mielczarek został powołany na 
Komendanta KPP w Bełchatowie.

Jestem odpowiedzialny za pracę swych ludzi

Jak zaczęła się pana przygoda z za-
wodem? Czy pamięta Pan swój pierwszy 
dzień w Policji?

Podanie o przyjęcie do Policji i skierowa-
nie na studia do Wyższej Szkoły Policji w 
Szczytnie złożyłem jako świeżo upieczo-
ny maturzysta. Mając dziewiętnaście lat 
miałem mgliste pojęcie o pracy policjan-
ta. Choćby z racji tego, że nikt wcześniej 
w rodzinie nie pracował w resorcie, a 
ówczesne media nie przybliżały tajników 
zawodu. Po szczęśliwym zdaniu egzami-
nów i dostaniu się na studia stacjonarne 
zostałem przyjęty do Policji. Pamiętam, 
że pierwszego dnia kadrowiec jednej z 
komend wojewódzkich, zapalony radie-
steta – amator, badał wahadełkiem moje 
predyspozycje do służby. Podobno się 
nadawałem…

Rozpoczynając pracę myślał Pan 
o stanowisku komendanta? To trudne 
wyzwanie. Co jest najtrudniejsze  na 
tym stanowisku i co pomoże Panu w re-

alizacji zadań?

Nawet nie marzyłem. Nie miałem rów-
nież takich zamierzeń. Uwielbiałem swo-
ja pracę. Fascynowało mnie dochodzeni e 
prawdy w sprawach kryminalnych, bada-
nie wątków i rozwikływanie zagadek. Do-
piero potem przechodząc kolejne stopnia 
wtajemniczenia wdrażałem się w  zakres 
działań wykonywanych przez naszą służ-
bę.  To szerokie spektrum zadań Policji 
stanowi duże wyzwanie. Komendant musi 
czuć każdy nerw jednostki. Reagować 
na sygnały wychodzące z  jednostki jak 
i każdego z obywateli. To wymaga du-
żej koncentracji i zdolności koordyna-
cyjnych. Nie ma czasu na odprężenie.

    Zamierza Pan coś zmieniać w pracy 
jednostki?

Uważam, że komenda w Bełchatowie jest 
jedną z najlepszych w województwie 
i pracuje tu doborowy zespół. Mówi się 
jednak, że lepsze jest wrogiem dobrego. 

Zawsze można  coś zmienić. Ja stawiam 
na nieustanne podnoszenie przez poli-
cjantów swoich kwalifi kacji. Ze swojej 
strony będę starał się zapewnić funkcjo-
nariuszom  jak najlepsze warunki tech-
niczne, aby ich praca była jak najbar-
dziej wydajna i przydatna mieszkańcom 
miasta i powiatu.

Jeśli chodzi o walkę z przestępczo-
ścią, na co będzie kładł Pan nacisk?

Wysiłku i współdziałania  z samorządem 
oraz  pozostałymi organizacjami  wyma-
gają trzy podstawowe kategorie prze-
stępstw i zachowań aspołecznych:  szero-
ko pojęta przemoc w rodzinie, przestęp-
czość kryminalna oraz cyberprzestęp-
czość. Często nie zdajemy sobie sprawę 
jak wiele osób i jest mocno skrzywdzo-
nych przez sprawców i jak szybko potrze-
bują pomocy nas wszystkich.

Będzie Pan komendantem za biur-
kiem, czy aktywnym partnerem dla 
swoich współpracowników?

Ważne jest aby każdy kierownik miał 
świadomość czym żyje i jak naprawdę 
funkcjonuje jego jednostka. Często sły-
szymy, że nasi decydenci są oderwani od 
rzeczywistości.  Jestem odpowiedzialny 
za prace swych ludzi. Musze więc wie-
dzieć jak wyglądają ich warunki pracy i 
z czym się borykają. Zdarza się niejed-
nokrotnie, że obywatel spotka mnie w 
radiowozie, podczas interwencji na ulicy 
czy na przesłuchaniu. Potem zwraca się 
do komendanta osobiście w tej czy innej 
sprawie i wówczas widzę zdumienie ma-
lujące się na jego twarzy. 

Czego życzyć komendantowi na po-
czątku jego pracy na nowym stanowi-
sku?

Żołnierskiego szczęścia.

Tego życzę i dziękujemy 
za rozmowę.
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Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Ireneusz Owczarek podpisał 
założenia techniczne do opracowania dokumentacji projekto-
wej na budowę ulicy K. Kopeckiego. Celem całego projektu jest 
ułatwienie dojazdu mieszkańcom do targowiska miejskiego.

Targowisko odetchnie

Targowisko miejskie jest nieodłącznym 
elementem bełchatowskiego krajobrazu. 
Miejsce to, szczególnie w weekendy przy-
ciąga na swój teren wielu mieszkańców 
miasta oraz okolicznych miejscowości, 
skutkuje to utrudnieniami w komunika-
cji, przede wszystkim na ulicy Wojska 
Polskiego. Na niedogodności skarżą się 
również mieszkańcy osiedla Dolnośląskie-
go. - W dni targowe, nie jestem w stanie 
wyjechać spod własnego bloku – twierdzi 
mieszkaniec bloku 101 na osiedlu Dol-
nośląskim. – Taka ilość samochodów na 
naszych parkingach jest dla nas dużym 
utrudnieniem. Zdarza się również, że 
nasze samochody są porysowane – dodaje 
mieszkanka bloku sąsiadującego z targo-
wiskiem. 
Aby, poprawić komfort komunikacyjny tej 
części miasta, magistrat planuje stworzyć 
nowy odcinek drogi łączący targowisko 

z osiedlem Okrzei. Założenia techniczne 
projektu obejmują budowę ulicy Kazi-
mierza Kopeckiego, przebudowę istnieją-
cego przy targowisku terenu z miejscami 
parkingowymi, a także zaprojektowanie 
i budowę nowego parkingu. Przebudo-
wa istniejącego parkingu polegała bę-
dzie na zmianie usytuowania ciągów 
manewrowych oraz miejsc postojowych 
w odniesieniu do nowo projektowanej 
drogi oraz projektowanego parkingu. 
Długość podstawowego odcinka ulicy Ko-
peckiego wyniesie około 740 mb. Kom-
pletna dokumentacja projektowa, której 
zakończenie procesu realizacji przewi-
dziane jest w pierwszej połowie 2016 roku 
pozwoli na wykonanie wstępnego koszto-
rysu inwestycji.

AE

Brzozowa z nową 
nawierzchnią

Ulica Brzozowa, dotąd gruntowa zy-
skała nową nawierzchnię. Do wy-
konania remontu około 360 metrów 
bieżących odcinka  ul. Brzozowej wy-
korzystano  nowatorską  technologię 
spoiw hydraulicznych. Budowa dróg  
tą metodą polega na wykorzystaniu 
drogowego spoiwa, produkowanego 
z popiołów odpadowych powstałych 
ze spalania węgla brunatnego. Ma-
teriał ten pozyskany został z beł-
chatowskiej elektrowni. Strukturę 
i właściwości spoiwa produkowane-
go z popiołów można zaprojektować 
i wytworzyć tak, aby dostosować je 
do wymagań gruntu i podłoża kon-
kretnej drogi. Dlatego przy budowie 
drogi z wykorzystaniem spoiwa nie ma 
konieczności wywożenia jakichś ma-
teriałów lub dowożenia np. odpowied-
niego kruszywa - czego wymaga pro-
ces budowy tradycyjnej drogi asfal-
towej i co podnosi koszt jej wybudo-
wania. Droga zbudowana ze spoiwem 
z popiołów ma równą powierzchnię, 
przypomina wyglądem drogę asfalto-
wą, nie pyli i jest odporna na mrozy.
Wartość wykonanych prac to sto dwa-
dzieścia dwa tysiące złotych (brutto).

AE
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Cztery nowe zewnętrzne siłownie już cieszą amatorów fi tnessu. Z urządzeń będzie można korzystać 
na osiedlu Binków (ul. Antracytowa), Okrzei (okolice już istniejącej ścieżki zdrowia) i Dolnośląskim 
(okolice SP nr 8 i bloku 306).'

Ćwicz na powietrzu!

Bez wątpienia stały się modne. Trudno 
jednak tej tendencji się dziwić, bo si-
łownie zewnętrzne to same zalety. Łączą 
aktywność fi zyczną z przyjemnością prze-
bywania na świeżym powietrzu, są ogól-
nie dostępne i bezpłatne, w czym zyskują 
zdecydowaną przewagę nad tradycyjny-
mi siłowniami czy klubami fi tness. Profe-
sjonalnie zaprojektowana i przygotowana 
siłownia zewnętrzna poprzez różny sto-
pień trudności wykonywanych ćwiczeń, 
daje możliwość aktywnego wypoczynku 
zarówno amatorom jak i profesjonalnym 
sportowcom. Montowane urządzenia po-
zwalają na różnorodny trening, od ogól-
norozwojowego po coraz popularniejszy 
trening kardio. Dodatkowo siłownia ze-
wnętrzna to świetne miejsce nie tylko na 
aktywność fi zyczną, ale również na życie 
towarzyskie lokalnej społeczności. 
- Siłownie zewnętrzne zyskują coraz 
większą popularność jako uzupełnienie 
już istniejących obiektów sportowych, 
parków czy placów zabaw. Ze względu 
inwestycyjnego mają jeszcze jedną za-
letę: praktycznie brak ograniczeń co do 
możliwości wyboru miejsca ich montażu. 
Teraz montujemy cztery siłownie, które 
są wyposażone w komplet urządzeń są-
dzę, że w niedalekiej przyszłości będzie-

my nadal inwestować w tworzenie miejsc 
przeznaczonych na sportową rekreację – 
mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent 
Bełchatowa.
Wśród zamontowanych urządzeń na no-
wych siłowniach zewnętrznych są min.: 
wypychacz + podciągacz, narciarz + wio-
ślarz, motyl + prasa narożna, ławka do 
brzuszków + stepper, pajacyk + biegacz, 

biegacz + rower klasyczny
Co warte podkreślenia świeżo przygoto-
wane siłownie posiadają też urządzenia 
fi tness dla osób niepełnosprawnych: wio-
sła dla osób na wózku i orbitrek siedzący.

MJS 

www.belchatow.pl
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2,5 zł za każde rozpoczęte pół metra stanowiska handlowego 
mierzonego wzdłuż ciągu pieszego - tyle wynosi opłata targo-
wa w Bełchatowie, która nie zmieniła się od trzynastu lat. 

Opłata targowa bez zmian

Warto zaznaczyć, że kupcy w Bełchato-
wie, którzy sprzedają swoje towary z 
tzw. budek nie płacą opłaty targowej, a 
podatek od nieruchomości, który wynosi 
22 zł za metr kwadratowy lub 2 procent 
wartości  budowli. 
Uchwała w sprawie ustalania zasad, wy-
sokości i poboru opłaty targowej przyjęta 
podczas grudniowej, nadzwyczajnej sesji 
tak naprawdę nie wprowadza żadnych 
zmian dla handlujących. Stawka pozosta-
ła na tym samym poziomie, czyli 2,5 za 
każde rozpoczęte pół metra. Podczas opi-
niowana projektu uchwały Komisja bu-
dżetowa wystąpiła z wnioskiem o to, by w 
przypadku zajęcie mniejszej powierzchni 

opłata wynosiła 1 zł. Ale na to radni 
się nie zgodzili, bo w głównej mie-
rze mowa o osobach starszych, które  
sezonowo sprzedają wyroby własne. 
Dlatego podczas sesji, padł wnio-
sek formalny, aby dodać zapis, że 
gdy stoisko nie przekracza 0,5 me-
tra  zwalania się z opłaty targowej. 
Wniosek ten poparło czternastu rad-
nych. Tym samym nieformalny dotąd 
zwyczaj – kiedy inkasenci nie pobie-
rali opłat od osób sprzedających z 
tzw, koszyka czy ręki, ma wreszcie 
postawę prawną.

MJS

Zespół ds. Zarządzania Gospo-
darką Odpadami Komunalnymi 
informuje, iż w przypadku utrzymy-
wania się przez dłuższy okres cza-
su temperatury poniżej 0ºC mogą 
wystąpić trudności z odbiorem 
bioodpadów zgodnie z harmo-
nogramem.

Odbiór bioodpadów w 
okresie zimowym
Bioodpady umieszczone w pojemnikach po-
winny mieć ograniczony poziom wilgotności, 
zwłaszcza w okresie zimowym. W przeciw-
nym przypadku dochodzi do sytuacji w któ-
rej opróżnienie pojemnika nie jest możliwe 
z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych 
w nim odpadów, a podczas próby opróżnia-
nia pojemników dochodzi do ich pękania.
   
W takich sytuacjach Spółka Eko-Region zo-
bowiązuje się podejmować próby odbioru 
bioodpadów w kolejnych terminach zgod-
nych z harmonogramem oraz odbierać od 
właścicieli nieruchomości dodatkowe ilo-
ści bioodpadów, które będą wystawiane 
w workach w dniu opróżniania pojemnika.
 
Prosimy mieszkańców owyrozumiałość
i cierpliwość. Wszelkie problemy można 
zgłaszać do Zespołu ds. Zarządzania Go-
spodarką Odpadami Komunalnymi – nr tel. 
44/733-52-56, 733 52-57

AE
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W świątecznym nastroju…

Miesiąc pracowitych, a zarazem miłych 
i radosnych przygotowań do Świąt Bożego 
Narodzenia za nami. Bełchatowianie mogli 
poczuć atmosferę świąt podczas  Jarmar-
ku, który odbył się w naszym mieście w 
dniach 12 i 13 grudnia. Plac Narutowicza 
wypełniły świąteczne stoiska, na których 
blisko pięćdziesięciu wystawców prezen-
towało specjalnie dobrany asortyment. W 
bogatej i różnorodnej ofercie wystawców 
znalazły się m.in. ręcznie robione przed-
mioty: ozdoby choinkowe, stroiki świą-
teczne, a także autorska biżuteria, wyroby 
z fi lcu i drewna. Nie zabrakło również sto-
isk z upominkami dla najbliższych. Oprócz 
bogato wyposażonych stoisk na bełchato-
wian czekały też dodatkowe atrakcje, w 
tym kula z „Orkiestrą Świętego Mikołaja” 
czy animacje świąteczne w wykonaniu ak-
torów Krakowskiego Teatru Ulicznego. W 
bożonarodzeniową atmosferę wprowadzi-
ły mieszkańców także dźwięki kolęd oraz 
odwiedziny Świętego Mikołaja. 
Świąteczny nastrój można było poczuć 
również podczas Bełchatowskiej Wigilii. 
Na to niecodzienne spotkanie zorganizo-
wane w naszym mieście po raz pierwszy, 
zaprosiła wszystkich mieszkańców Pre-
zydent Miasta Bełchatowa Mariola Cze-
chowska oraz druhowie bełchatowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejska 
Wieczerza Wigilijna odbyła się 23 grudnia 
na placu Narutowicza, gdzie mieszkań-
cy w towarzystwie władz miasta składali 
sobie życzenia i mogli posilić się różnymi 
świątecznymi potrawami. Dla przybyłych 
przygotowano m.in.: kapustę z grochem, 
karpia, pirogi z kapustą i grzybami oraz 
kompot z suszu. W tym wyjątkowym wy-
darzeniu uczestniczyło ponad stu miesz-
kańców.

AE
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Ponad tysiąc mieszkańców Bełchatowa wzięło udział w bełchatowskim Orszaku Trzech Króli. Były 
śpiewy, inscenizacje i oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus.

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli w Bełchatowie 
przeszedł 6 stycznia ulicami miasta. 
W widowisku uczestniczyły tysiące 
bełchatowian, którzy przeszli razem 
z orszakiem lub pozdrawiali uczest-
ników na trasie spod kościoła na os. 
Dolnośląskim do ogrodów parafi alnych 
przy parafi i na ul. Kościuszki. - Ideą 
Orszaku jest nie tylko kultywowanie 
pięknej, staropolskiej tradycji kolę-
dowania, ale także inicjacja działa-
nia wspólnoty lokalnej społeczności 
– mówi prezydent miasta Mariola Cze-
chowska.  Rodziny, szkoły, nauczycie-
le i sąsiedzi – zwykli bełchatowianie, 
tworzą to niezwykłe przedstawienie, 
które już po raz czwarty zainicjowało 
Stowarzyszenie Aktywności Obywa-
telskiej „Wspólnota” w Bełchatowie.

AE
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Podpisana została nowelizacja ustawy dotycząca przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci w 
wieku siedmiu lat. Młodsze będą mogły iść do szkoły za zgodą rodziców. Jednak zanim sześcio-  czy 
siedmiolatek zostanie uczniem powinien być przygotowany do podstawowych zadań intelektual-
nych.

Dobry start edukacyjny przedszkolaków
Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki 
w szkole to jedno z podstawowych zadań 
przedszkola. Dziecko poznaje tam zasady 
życia w społeczności, zawiera przyjaźnie, 
wchodzi też oczywiście w konfl ikty, ale 
uczy się je rozwiązywać. Przedszkolak 
uczy się również podporządkowywać po-
leceniom nauczyciela i wymogom przed-
szkolnej dyscypliny. Te wszystkie umie-
jętności są w szkole wręcz nieocenione. 
Aby pomóc maluchom zdobyć niezbędną 
wiedzę przydatną w szybkiej adaptację 
do warunków szkolnych, nauczyciele beł-
chatowskich placówek przedszkolnych 
często stosują w swojej pracy metody 
specjalne. Przykładowo w Przedszko-
lu Samorządowym nr 2 już po raz drugi 
realizowany jest innowacyjny program 
działań edukacyjnych wspomagających 
proces czytania w oparciu o metodę Ireny  
Majchrzak, elementy wczesnego czyta-
nia Glenna Domana oraz Metodę Dobre-
go Startu Marty Bogdanowicz.  Program
„Każde dziecko może świetnie czytać” 
został opracowany przez nauczycielkę, 
Adę Hałaczkiewicz, która jest przekona-
na, że – jest to propozycja nauki czytania 
dla dzieci przedszkolnych obejmująca 
swym zakresem wszystkie dzieci nawet 
dwu i trzy letnie. Jej zdaniem: - cieka-
wość małego dziecka i jego aktywność 

powoduje, że wcześniej czy później od-
krywa ono magiczny świat pisma i inten-
sywnie poszukuje możliwości rozszyfro-
wania zawartej w nim tajemnicy. Jed-
nak, aby mogło ono wejść bez wysiłku w 
świat pisma musi mieć z nim częsty kon-
takt. Im wcześniej je poznaje tym bar-
dziej przyjmuje je jako coś normalnego 
i oczywistego do poznania. Dlatego też 
głównym celem programu realizowanego 
przez nauczycieli naszego przedszkola 

jest wprowadzenie nawet najmłodszych 
dzieci w świat liter w sposób bezstreso-
wy, spontaniczny,  poprzez wykorzystanie 
wrodzonej aktywności do zabawy i wol-
nego od przymusu obcowania ze światem 
pisma - podkreśla Ada Hałaczkiewicz. Wy-
bór takiej metody w bełchatowskim Bol-
ku i Lolku wynika z przekonania o możli-
wościach nauki czytania już przez małe 
dzieci oraz chęci poszukiwania nowych, 
skutecznych, a przede wszystkim przyja-
znych dziecku sposobów przybliżenia im 
świata liter. Zastosowane w programie 
metody nauczania sprawiają, że dzieci 
uczą się kojarzyć dźwięki z zapisem, za-
pamiętują wyrazy i zaczynają układać z 
nich zdania. 
Dyrektor przedszkola, Małgorzata Brzo-
stowska po podsumowaniu kilku lat pracy 
Przedszkola Samorządowego nr 2 twier-
dzi, że: - wdrażana przez nauczycieli 
metoda pozwala przedszkolakom na roz-
wiązywanie zadań i podejmowanie dzia-
łań zgodnie z ich indywidualnymi możli-
wościami, a przede wszystkim rozbudza 
zainteresowania czytelnicze, co z kolei 
inspiruje je do nauki czytania. Taka zaba-
wa w czytanie z całą pewnością staje się 
czynnikiem motywującym przedszkolaki 
do dalszej nauki w szkole.
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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 70

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
19. i 20. grudnia w bełchatowskiej Hali energia rozegrane zostały IX 
Mistrzostwa Polski w Siatkonodze. W rywalizacji udział wzięło 16 dru-
żyn, w tym cztery z naszego miasta.

Siatkonoga na mistrzowskim poziomie
Do ćwierćfi nałów zakwalifi ko-
wały się trzy drużyny gospoda-
rzy – Soccer Team, GKS Team 
oraz BTS „AS” 1. Na drugim 
miejscu w końcowej klasyfi ka-
cji uplasowała się ekipa Soccer 
Team w składzie Jacek Popek, 
Grzegorz Fonfara i Kamil Sa-
dziński. Bełchatowianie ulegli 
w fi nale drużynie Blokers Łódź 
2 (2:1). Tuż za nimi na podium 
stanęli ubiegłoroczni wicemi-
strzowie, zawodnicy GKS Team 
(Jacek Berensztajn i Marcel 
Bartosiak), którzy w meczu 
o brązowy medal pokonali Blo-
kers Łódź 1 (2:0). 

Organizatorami Mistrzostw byli 
Siatkonoga Polska oraz Bełcha-
towskie Towarzystwo Sportowe 
„AS”. Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objęła Mariola 
Czechowska, Prezydent Miasta 
Bełchatowa.

DP
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Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy  
44 733 52 62

Nadzór nad spółkami miejskimi  
44 733 52 63
44 733 52 64

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 52 71

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

Biblioteka zaprasza
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zaprasza w Nowym Roku w swe progi. 19 
stycznia o godzinie 11.00 w bibliotece 
głównej  odbędą się cykliczne zajęcia dla 
dorosłych pod tytułem „Biblioteka miej-
scem spotkań”. Serdecznie zapraszamy.

Miejskie Centrum Kultury w Bełcha-
towie, na jeden dzień stanie się 
krainą operetki i musicalu. Wszyst-
ko za sprawą koncertu, który od-
będzie się 22 stycznia o godzinie 
19:00, w sali teatralno – widowisko-
wej MCK PGE Gigantów Mocy.

MCK w styczniu 
krainą operetki 
i musicalu
Na scenie MCK wystąpią znakomici arty-
ści z Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Na-
rodowej w Warszawie, łódzkiego Teatru 
Muzycznego oraz Teatru Variete z Krako-
wa.
Podczas koncertu, swoim głosem zacza-
ruje również odtwórczyni głównej roli 
w spektaklu „Upiór w operze”, granego 
w warszawskim Teatrze Roma. Artyści 
zaprezentują najpiękniejsze arie z ope-
retek, przeboje oraz duety z repertuaru 
Andrea Bocellego, pieśni Jana Kiepury, 
pieśni neapolitańskie oraz największe 
przeboje z musicali, takich jak: "My fair 
lady", "Skrzypek na dachu", "Dzwonnik 
z Notre Dame" czy "Upiór w operze". Bi-
lety w cenie 50zł do nabycia w kasie MCK 
PGE Giganty Mocy.

MR

Wystawę przeglądową Bełchatow-
skiego Towarzystwa Fotografi czne-
go, którą można było podziwiać w 
grudniu w Muzeum Regionalnym, 
będzie można zobaczyć jeszcze 
w styczniu. Ze względu na duże za-
interesowanie mieszkańców, ter-
min wystawy został wydłużony. 
Fotografi e będzie można 
podziwiać do 31 stycznia.

A warto przypomnieć, że wśród zaprezen-
towanych prac można zobaczyć fotografi e 
w wykonaniu Andrzeja Juchniewicza, Paw-
ła Woszczyka, Vaitkusa Romualdasa czy La-
saka Petra.
A już niebawem bo od 5 lutego Mu-
zeum zaprasza na wystawę poświęconą 
20-leciu Ludowego Sportowego Klubu Ko-
larskiego Bełchatów. 

MR

Wystawa BTF-u trwa
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Bełchatowie zakończyło w zakresie rzeczowym 
realizację zadań  Projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych 
w Bełchatowie”, współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Obecnie trwa rozliczenie końcowe Projektu.

Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej 
w Bełchatowie w liczbach

Pierwotnie Projekt zakładał 25 zadań. W trakcie jego realizacji, na skutek oszczędności 
oraz zwiększenia dofi nansowania, jego zakres zwiększył się o 13 zadań i fi nalnie obejmo-
wał 38 zadań.

ZADANIA
przed złożeniem wniosku zrealizowano 2 zadania 
w roku 2008 i 3 w roku 2010
- w roku 2011 - 5 zadań o wartości 3,9 mln PLN
- w roku 2012 - 3 zadania o wartości 6,6 mln PLN
- w roku 2013 - 6 zadań o wartości 7,9 mln PLN
- w roku 2014 - 9 zadań o wartości 4,7 mln PLN
- w roku 2015 - 9 zadań o wartości 4,5 mln PLN

WYKONANE PRACE
- zmodernizowano sieć podziemną DN 350 - DN 20 
eksploatowaną od 25 do 35 lat: 22,8 km,
- wymieniono izolację na 4 odcinkach sieci 
napowietrznej o łącznej długości 3,5 km
- zlikwidowano 20 węzłów grupowych, w ramach 
których powstały 154 węzły indywidualne,
- przebudowano 6 węzłów grupowych w budynkach 
użyteczności publicznej

PROJEKT W LICZBACH
koszt całkowity: 39 762 463 PLN
wartość dofi nansowania: 23 883 299 PLN

Dzięki inwestycji istniejące 
stare sieci kanałowe zostały 
zastąpione nowoczesnymi 
sieciami preizolowanymi. 
Co najważniejsze, zlikwido-
wane zostały węzły grupo-
we będące na terenie tych 
obszarów, a powstały węzły 
indywidualne do każdego z 
bloków i budynków.
Ważnym efektem realizacji 
przedsięwzięcia jest także 
poprawa wydajności ener-
getycznej bełchatowskiego 
systemu ciepłowniczego po-
przez zmniejszenie strat 
energii powstających w 
procesie przesyłania i dys-
trybucji ciepła oraz zmniej-
szenie ryzyka powstawania 
awarii w kolejnych latach.

Zarząd PEC składa
podziękowania:
- mieszkańcom Bełchatowa, któ-
rych bezpośrednio spotkały utrud-
nienia związane z realizacją Pro-
jektu, za wyrozumiałość

- projektantom i wykonawcom za 
rzetelne wywiązanie się z powie-
rzonych zadań

- pracownikom PEC bezpośrednio 
zaangażowanym w przygotowanie 
i realizację Projektu oraz

- wszystkim podmiotom, które 
przyczyniły się do sprawnej reali-
zacji Projektu.

www.belchatow.pl
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Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 6 będzie domagać się 
rekompensaty opłat za wodę...

Od sierpnia 2015 roku Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Bełchatowie zostało powołane jako ad-
ministrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 
Szkolna 6 w Zelowie. Dotychczas usługi 
na rzecz tej wspólnoty świadczył zelow-
ski Zakład Usług Komunalnych. Powołany 
prywatny Zarząd Wspólnoty przy Szkol-
nej 6 podjął decyzję o przeprowadzeniu 
w budynku remontu wewnętrznej instala-
cji centralnego ogrzewania. 
Podczas wykonywanej konserwacji C.O. 
odnaleziono, poza ewidencją, odejście 
przyłącza wody do sąsiednich prywatnych 
posesji oraz licznik przez który przepły-
wała i pobierana była woda dochodząca 

do sąsiednich prywatnych posesji. 
Zaistniała sytuacja wydaje się wręcz 
nieprawdopodobna. Przez prawie ćwierć 
wieku nikt nie zauważył, że przez budy-
nek bloku przechodzi wodociąg do sąsied-
niej nieruchomości. Skutkowało to tym, 
że mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej 
płacili dotychczas podwójnie za pobraną 
wodę oraz ścieki. Woda nim trafi  do domu 
obok, przepływa przez wodomierz głów-
ny znajdujący się w piwnicy bloku. 
Mieszkańcy wspólnoty są zirytowani całą 
sytuacją i przy wsparciu radcy prawnego 
z PGM Sp. z o.o. będą się domagać re-
kompensaty opłat za wcześniejsze lata.

PGM

W organizowanym przez 
PGM  konkursie fotogra-
fi cznym "Architektura 
bełchatowskich budynków 
wielorodzinnych" zostało 
przyznane wyróżnienie 
dla prac Klaudii Rogo-
zińskiej z Bełchatowa.
Gratulujemy!

"WOD.-KAN." pomaga czworonogom
Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” już po 
raz drugi włączyli się do akcji organizowanej przez dzieci ze Świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 1. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem: 
„Gwiazdka dla Zwierząt” i miała na celu zbiórkę karmy oraz koców dla 
bezpańskich kotów i psów z bełchatowskiego schroniska dla zwierząt.
12 stycznia nastąpiło przekazanie karmy dla zwierzaków. Podobnie jak w 
ubiegłym roku pracownicy Spółki „WOD.-KAN.” okazali swoje wielkie serca. 
- Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jakie okazali nam pracownicy 
przy tej zbiórce. Wiemy, że los dla zwierzaków ze schronisk jest wystarcza-
jąco smutny, niech chociaż będzie im dana pełna miska jedzenia -  mówiła 
Dorota Wach, jedna z wychowawczyń i inicjatorek akcji ze Świetlicy SP nr 1.
W imieniu Spółki dary serca pracowników przekazali wiceprezes Za-
rządu Wiesława Kuc oraz Dyrektor ds. Organizacyjnych Piotr Samsik.

WOD.-KAN.
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Robimy coś co pływa, lata, jeździ… małe miniatury. - Chcę by dzieci poza szkołą miały jakąś alter-
natywę, jakąś formę zajęć która kształci - mówi Janusz Stasiak doświadczony instruktor modelar-
stwa. Modelarz jest człowiekiem uniwersalnym i szeroko uzdolnionym, szczególnie manualnie, musi 
mieć wyobraźnie, musi być chemikiem, ponieważ stworzony pojazd będzie kleił, artystą malarzem, 
bo przecież musi to ozdobić, pomalować. Wszystko to jest sztuką. I co ważne musi być także history-
kiem, dlaczego – a dlatego, że wiedza co za samolot, czy statek skleja, to podstawa. Trzeba znać 
model, z którego roku pochodził, gdzie go produkowano, kto nim latał…

Modelarstwo to sztuka
Pracownia modelarska, która obecnie  
mieści się w Gwarku, powstała na gru-
zach pracowni, która istniała przez sze-
reg lat w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3.
 - Tamta pracownia była znana w kraju, 
tworzyliśmy obiekty pływające, z napę-
dem, który osiągały duże prędkości - opo-
wiada Janusz Stasiak instruktor modelar-
stwa i dodaje: - w okolicach Bełchatowa 
posiadamy akweny, więc mieliśmy gdzie 
pływać, ćwiczyć. Dzisiaj niestety jak 
jest, każdy widzi. Modelarnia elektrow-
niana została skazana na unicestwienie. 
Stworzyłem, więc to miejsce, zaangażo-
wałam dużo środków fi nansowych, część 
rzeczy kupiłem, materiały merytorycz-
ne, plany, narzędzia. Tworzenie jednego 
modelu potrafi  trwać nawet kilkadziesiąt 
godzin, już nie mówiąc o „poważnych” 
modelach, które robi się nawet kilka mie-
sięcy. - Trzeba mieć wszystkie potrzebne 
przyrządy, by praca szła sprawnie i przy-
jemnie. Pomieszczenie, które w Gwarku 
przeznaczono na modelarnię odmalowa-
no, zamontowano oświetlenie. Wziąłem 
się do pracy, małymi kroczkami, uzyska-
łem stoły ze szkoły, MCK zapewnił krzesła 
i dałem radę – mówi Janusz Stasiak.

Na zajęcia może przyjść każdy, choć pre-
ferowany wiek  to 12 lat, ale jeżeli ktoś 
młodszy ma ochotę spróbować, to bardzo 
proszę, z modelarni nikt z przysłowiowym 
kwitkiem nie odejdzie. Jedni mają więk-
szą cierpliwość, innym nieco jej brakuje, 
ale starają się ją w sobie wypracowywać. 
To czy młodsza osoba się nadaje, wyjdzie 
w trakcie.
Zapisy i zajęcia zarazem, prowadzone 
są w Gwarku, we wtorki i czwartki od 
16.00 do 19.00. Jak podkreśla instruktor: 
- na zajęciach można stworzyć wszyst-
ko, powstają w rękach obiekty pływają-
ce, latające, budowle. Tworzymy rzeczy 
„fi zyczne”, takie które widać w trzech 
wymiarach. Początki jak zawsze są naj-

trudniejsze, ale z każdym młodym miło-
śnikiem modelarstwa, który przychodzi 
najpierw zaczynam rozmawiać, musi mi 
o sobie opowiedzieć, większość nigdy nie 
miała do czynienia z modelarstwem, ale 
od tego ja tu jestem. Gdy poznam ich 
upodobania, jestem w stanie ich ukie-
runkować i pomóc. Zaczynamy najpierw 
od planów danego modelu, potem „bawi-
my się” w wycinankę, musi powstać wzór, 
a później, gdy opanuje się podstawy, 
można  przejść  do poważniejszych mo-
deli, ze sklejki, wtedy młodzi modelarze 
już sami konstruują – opowiada o pracy 
z podopiecznymi Janusz Stasiak.
Należy wspomnieć, że każdy modelarz to 
przysłowiowa złota rączka, modelarz zro-
bi wszystko w domu. Dosłownie. Napra-
wi, dokręci, zbuduje. - Jestem modela-
rzem grubo od pół wieku i w domu zrobię 
co tylko jest potrzebne. To wielki plus 
takiego hobby, poza tym to moja pasja. 
Mam z tego wielką satysfakcję, tylko 
wyłącznie satysfakcję, bo fi nansowo to 
tylko się do tego dokłada... Ale i tak nie 
zamieniłbym tego zajęcia na żadne inne, 
poza tym jak widzę radość w tych mło-
dych ludziach, którzy cieszą się z tego, 
że coś im się udało, to to jest dla mnie 

niesamowita nagroda. Dla nich warto się 
poświęcać. Zapraszam wszystkich, którzy 
chcą spróbować swych sił w tej dziedzi-
nie, mam nadzieje, że razem stworzymy 
coś wyjątkowego… Zachęca Janusz Sta-
siak.

Dlaczego z taką przyjemnością chodzą 
na zajęcia ich uczestnicy:

                                                       MR

Miłosz: Fajne jest takie składanie, 
mimo, że muszę tu dojeżdżać z Kluk 
to i tak warto, bardzo mnie zacieka-
wiły tę zajęcia. 

Kuba: Według instrukcji i planu robi 
się super, takie zajęcia są dużo lepsze 
niż gry na komputerze. Modele robię 
nie tylko na zajęciach, ale staram się 
także udoskonalać swoje umiejętności 
w domu.

Ela: W sumie to nie wiem skąd to moje 
zainteresowanie, każdy na początek 
robi samolot, dużo pracy nas to kosz-
tuje, ale jak się chce, to się potrafi  
i się zrobi.

www.belchatow.pl
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Na progu 2016 roku, kontynuując cykl historycznych refl eksji, pragniemy przypomnieć Drogim Czy-
telnikom o ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy, która – choć pokryta coraz grubszą warstwą 
dziejowego kurzu – wciąż ma potężną wymowę, wciąż niepokoi i wciąż inspiruje. 22 stycznia 1863 r. 
zaczęło się na ziemiach polskich kolejne narodowe powstanie, uznawane (słusznie chyba) za naj-
bardziej romantyczne z polskich insurekcji, jednocześnie zaś za klamrę spinającą i wieńczącą - nie 
tylko zresztą w sensie symbolicznym - pasjonujący okres naszych dziejów, w którym „rząd dusz” spra-
wowali wieszczowie. Zbrojny zryw przeciwko rosyjskiemu zaborcy ogłaszał pełny poetyckich odnie-
sień Manifest, wzywający cały naród „na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa”.

Bełchatów i okolice w Powstaniu Styczniowym
Spory o sens powstańczego dzieła nie 
zostały i zapewne nigdy nie zostaną roz-
strzygnięte. Zdaje się jednak, że nikt nie 
kwestionuje bohaterstwa tych, którzy 
w sytuacji zgoła beznadziejnej mieli od-
wagę uwierzyć w marzenia i mimo całe-
go tragizmu swego położenia wytrwali 
do końca, zaświadczając o przedziwnej 
żywotności sprawy polskiej. Powstańczy 
epizody miały również miejsce na tere-
nie dzisiejszego powiatu bełchatowskie-
go. Sam Bełchatów, niewielkie wówczas 
miasteczko liczące ok. 1,5 tys. mieszkań-
ców (w większości Żydów), walki zbrojne 
ominęły, ale przez jego ulice lub przy-
najmniej w jego najbliższym sąsiedztwie 
nie raz maszerowały grupy powstańcze 
i ścigające je oddziały carskie. Miasto sta-
ło się swoistym zapleczem dla toczących 
się w okolicy walk, a wielce symboliczne 
było zerwanie z urzędu miejskiego rosyj-
skiego herbu z dwugłowym orłem carskim 
oraz podeptanie porteru cara Aleksan-
dra II. Powstanie w rejonie Bełchatowa 
ogłosił pochodzący z Płocka młody inży-
nier, od wielu już miesięcy zaangażowany 
w ruch niepodległościowy, kapitan Józef 
Oxiński. Wspomnienia Oxińskiego z lat 
1863-1864, wydane w Warszawie nie-
mal dokładnie 100 lat później, zawiera-
ją obszerne fragmenty dotyczące ziemi 
bełchatowskiej i choćby z tego względu 
do ich lektury gorąco Czytelników za-
chęcamy. Sformowany przez Oxińskiego 
pod Sieradzem oddział, środków do reor-
ganizacji nadwątlonych walką sił szukał 
m.in. w okolicach Bełchatowa i Szczer-
cowa. Poważne wsparcie – w pieniądzach, 
koniach, broni, prochu, odzieży a także 
prowiancie - otrzymał od ówczesnych 
dziedziców Bełchatowa, rodziny Kacz-
kowskich, zresztą zaraz po dość przy-
padkowym a na pewno bardzo zabawnym 
spotkaniu powstańczego dowódcy z odu-

rzonym alkoholem Edwardem Kaczkow-
skim. Pomoc ta zasługuje na tym większe 
podkreślenie, że w całym województwie 
kaliskim (a do tej jednostki administra-
cyjnej należał wtedy Bełchatów) Oxiński 
nie mógł liczyć na poparcie miejscowej 
szlachty. Pomoc udzielona powstańcom 
w pewnym, choć chyba nie decydującym 
stopniu (ważniejsze były problemy fi nan-
sowe bełchatowskich dziedziców oraz 
szersze względy gospodarcze rosyjskiego 
imperium) przyczyniła się do odebrania 
miasta Kaczkowskim w listopadzie 1866 r. 
Już 3 lata później Bełchatów utracił pra-
wa miejskie i został zdegradowany, jak 
się okazało na z górą pół wieku, do rangi 
osady. „Partia” powstańcza Oxińskiego 
nie była jednak jedyną grupą, bijącą się 
w czasie styczniowej insurekcji na ziemi 
bełchatowskiej. W lipcu 1863 r. kilku-
dziesięcioosobowy oddział kosynierów 
(ok. 80 ludzi), zorganizowany i dowodzo-
ny przez pochodzącego z Brodni Marcina 
Urbańskiego, stoczył zwycięską potyczkę 
z liczniejszym oddziałem kozaków pomię-
dzy Nowym Światem a Domiechowicami. 
Mniej więcej w tym samym czasie major 
Aleksander Lüttich, naczelnik wojenny 
powiatu wieluńskiego, później szef szta-
bu Józefa Oxińskiego, a w dalekiej przy-
szłości zasłużony organizator służby we-
terynaryjnej w Galicji, na czele liczącego 
60 konnych oddziału rozbił i rozproszył 
w Kaszewicach pół sotni kozaków. Jednak 
już dzień później, 4 lipca, w Chorzeni-
cach kawalerzyści Lütticha zostali zasko-
czeni przez sotnię kozacką porucznika 
Fiodorowa. Zginęło 6 powstańców, 10 
zostało rannych, a sam major wydostał 
się z zasadzki z kilkoma jedynie ludź-
mi. Pod koniec lipca ten sam Lüttich raz 
jeszcze starł się z kozakami, tym razem 
w okolicy Wółki Łękawskiej. W starciu tym 
zginęło 6 powstańców (to właśnie ich gro-

by znajdują się na cmentarzu w Grocholi-
cach) i 13 Rosjan. Warto wspomnieć jesz-
cze o formowanym począwszy od przeło-
mu sierpnia i września 1863 r. w okolicach 
Kaszewic i Kluk pułku kosynierów i strzel-
ców oraz 2 Pułku Jazdy, którego głównym 
punktem zbornym miały być Chabielice, 
zaś miejscem postoju dowództwa Klu-
ki. Nad formowaniem nowych oddziałów, 
powstałych z rozkazu generała Edmunda 
Taczanowskiego, czuwał następca tegoż 
na stanowisku naczelnika wojennego 
województwa kaliskiego pułkownik Fran-
ciszek Kopernicki.  Ostatni akord walk 
powstańczych w rejonie Bełchatowa 
miał miejsce w początkach marca 1864 
r., gdy świeżo powstający oddział Żubra 
został rozbity przez Rosjan pod Kuźnicą 
Kaszewską a ostatecznie w Kaszewicach. 
Wreszcie na koniec tego krótkiego szkicu 
koniecznie przypomnieć musimy na-
zwisko lokalnego watażki z Lip. Mowa 
o Jóżefi e Turczynowiczu, o którego wy-
czynach opowiadano potem w okolicy 
legendy. Turczynowicz poległ 5 sierpnia 
1863 r. w potyczce pod Depułtyczami 
w Lubelskiem. W kolejną, już 153. 
rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego, warto pomyśleć choć chwilę o 
tragicznym losie dzielnych polskich insur-
gentów, może także sięgnąć po historycz-
ną literaturę, a w tym zakresie, oprócz 
opracowań tak fundamentalnych jak „Po-
wstanie styczniowe” Stefana Kieniewicza, 
polecamy lekturę opracowania bełcha-
towskiego historyka Łukasza Politańskie-
go pt. „Gdy Polacy – kosynierzy postawali 
rzędem. Powstanie styczniowe na terenie 
powiatu bełchatowskiego”. Bez tej pracy 
nie mógłby powstać niniejszy artykuł.

Arkadiusz Kowalczyk
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Jolanata Pawlikowska
Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Józef Wodziński
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Sebastian Brózda Adam Czechowski Józef Dżugaj Radosław Herudziński

Joanna Janicka

Paweł Koszek Karol Kowalski Tadeusz Markiewicz Zdzisław Markiewicz Dariusz Matyśkiewicz

Grzegorz Muskała Małgorzata Pagieła Krzysztof Pierzchała Dorota Pytlewska

Ewa Skorupa Krzysztof Wata Michał Wyczachowski Piotr Wysocki Dariusz Wyszyński

Elżbieta Naturalna
Przewodnicząca
Rady Miejskiej


