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Od redakcji
Szanowni Państwo,
Trzymacie Państwo w rękach wiosenny numer biuletynu miejskiego, przygotowanego z myślą o mieszkańcach Bełchatowa.
Znajdziecie w nim Państwo, oprócz szeregu informacji na temat tego, co dzieje się w naszym mieście, także zapowiedzi
wydarzeń planowanych na kolejny miesiąc. Jednym z nich będzie niewątpliwie niezwykłe wydarzenie artystyczne, wykreowane i zrealizowane przez młodych pasjonatów muzyki, podczas którego będziecie Państwo mięli okazję zobaczyć i usłyszeć
efekt połączenia fascynacji dźwiękiem z wulkaniczną energią młodych ludzi i szacunkiem do tradycji. W imieniu Prezydenta
Miasta Bełchatowa zapraszam na Koncert Wielkanocny. Szczegóły wydarzenia znajdziecie Państwo na plakacie zamieszczonym
w tym numerze.
Codziennie czekam również na kontakt z Państwem pod adresem k.kleska@um.belchatow.pl.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,

Stoimy na progu najważniejszego i najstarszego chrześcijańskiego święta - Wielkanocy. Chcąc dzielić z bełchatowianami radość Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego,
podobnie jak w ubiegłym roku serdecznie zapraszam mieszkańców na wspólne Śniadanie Wielkanocne. Jestem przekonana, że to spotkanie będzie znakomitą okazją
do integracji bełchatowian. W życzliwej atmosferze, przy tradycyjnym wielkanocnym
stole znajdziemy czas na rozmowę i wspólne świętowanie, które nie wszystkim jest
dane przeżywać w rodzinnej atmosferze.
Po raz pierwszy inicjatywę wspólnego, świątecznego spotkania podjęliśmy
z księdzem dziekanem Zbigniewem Zgodą i druhami bełchatowskiej OSP w ubiegłym
roku. Oba spotkania, wielkanocne jak i bożonarodzeniowe, były powodem wzruszenia, zadumy i radości ze wspólnego
przeżywania świąt. Pamiętając o tych, którym los nie zawsze sprzyja, będąc bliżej bełchatowian, nie mam wątpliwości – to inicjatywa, która będzie tradycją, tak jak tradycyjne są święta!
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Rozmowa z Dariuszem Kubiakiem, Posłem na Sejm RP

Praca w Sejmie to nie tylko sala plenarna
około siedemnastu milionów
złotych. Te pieniądze znajdą
się na polskim rynku, a dzięki temu polska gospodarka
będzie mogła się lepiej rozwijać. Jest to pierwszy taki
program polityki prorodzinnej
po 1989 roku. Rząd ocenia, że
ze wsparcia skorzysta prawie
trzy miliony polskich rodzin,
a nowe świadczenie otrzyma
około czterech milionów polskich dzieci.
Prowadzimy politykę konkretów – projekty ustaw, projekty dla rodzin czy też plan
Morawieckiego. Konsekwentnie realizujemy przedwyborcze zobowiązania. Opozycja
wiecuje, a my pracujemy…
Niestety, ale niektórych polityków opozycji widzę częściej
przed kamerami i na wiecach,
niż podczas prac komisji i zespołów parlamentarnych.

Wkrótce zacznie działać program
500+. Bez wątpienia to teraz najgorętszy temat poruszany w polskich rodzinach. Tak naprawdę dotyczy on nie
tylko działań prorodzinnych, ale całej
polskiej gospodarki.
Tak, od 1 kwietnia 2016 roku zostanie
wprowadzone świadczenie wychowawcze
w wysokości pięćset złotych miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do
ukończenia 18 roku życia, bez względu
na osiągany przez rodzinę dochód. Na
pierwsze dziecko wówczas, gdy dochód
nie przekroczy ośmiuset złotych na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – tysiąca
dwustu złotych. Poprzez Program 500+
chcemy stworzyć warunki do poprawy
sytuacji demograﬁcznej w Polsce, jednak najważniejsze jest to, że jest to realne wsparcie dla polskich rodzin. Warto
podkreślić, że Program ten przyczyni się
również do wzrostu polskiego PKB. Tylko
w tym roku do polskich obywateli traﬁ
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Właśnie, przecież praca
w Sejmie to nie tylko sala
plenarna. W jakich komisjach Pan pracuje?
W związku z moją pracą zawodową i miejscem zamieszkania, nie może zaskakiwać
mój udział w pracach Komisji do Spraw
Energii i Skarbu Państwa. Z ciekawostek
powiem, że na IX Kongres Górnictwa
Węgla Brunatnego, który odbędzie się
w Bełchatowie w dniach 11-13 kwietnia
bieżącego roku, wręczyłem zaproszenie
Pani Premier Beacie Szydło. Mam nadzieję, że albo Pani Premier, albo Pan Premier
Morawiecki, który objął kongres Honorowym Patronatem zaszczycą nasze miasto
swoją obecnością.
Jestem również członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkiem Podkomisji stałej do spraw mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Chciałbym
podkreślić, że i w tym zakresie jest tu
wiele do zrobienia, by poprawić warunki
do prowadzenia przez przedsiębiorców
swojej działalności, by ich wspierać, za-

miast rzucać kłody pod nogi.
Przedsiębiorcom nie jest łatwo, ale
rolnikom chyba też nie… choćby w kwestii obrotu ziemią?
Chciałbym uspokoić wszystkich rolników.
W obrocie prywatnym ziemią nic się nie
zmienia. Rolnik będzie miał pełne prawo
do dziedziczenia. Prawo i Sprawiedliwość
postanowiło postawić przede wszystkim
na rozwój rolnictwa indywidualnego,
jednak chcemy skończyć z kupowaniem
ziemi na tzw. słupa. Szacuje się, że około dwieście tysięcy hektarów zostało dotychczas wykupione przez cudzoziemców
w ten właśnie sposób. My chcemy zabezpieczyć polską ziemię przed spekulacyjnym wykupem na podstawione osoby.
Mam
jeszcze
jedno
pytanie.
W ostatnim czasie opozycja złożyła
wniosek o odwołanie Ministra MSWiA
Mariusza Błaszczaka…
Wniosek opozycji nie miał żadnego rozsądnego uzasadnienia. W policji następuje dobra zmiana: wstrzymanie likwidacji
posterunków w małych miejscowościach,
podwyżki dla policjantów, o które bezskutecznie zabiegali od wielu lat, czy też
zwiększenie ilości policjantów patrolujących ulice. Rozpoczęły się również duże
konsultacje społeczne do projektu „Mapa
Bezpieczeństwa”. Chcemy, żeby lokalne
społeczności określiły potrzeby bezpieczeństwa w swoich gminach i powiatach.
Dlatego też zwracamy się do opozycji
z apelem – p ozwólcie nam pracować.
Jak mówią moje koleżanki i koledzy
parlamentarzyści z doświadczeniem kilku kadencji – Sejm i Senat jeszcze tak
intensywnie jak teraz nie pracował. Myślę,
że to dobra zmiana dla Polski.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i za Państwa pośrednictwem
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom
Bełchatowa najserdeczniejsze życzenia z
okazji Świąt Wielkanocnych. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej
święconki i mokrego poniedziałku!
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Brak dworca PKS rzutuje na wizerunek całego miasta, a przede wszystkim stanowi kłopot dla mieszkańców, którzy podróżują środkami publicznego transportu. Jest to problem, z którym nasze miasto boryka się od 2014 roku. 2 lata temu PKS musiał opuścić dworzec, bo powiat sprzedał działkę,
na której się znajdował.

Lokalizacja węzła przesiadkowego - znamy opinie mieszkańców

Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla
węzła przesiadkowego stało się dla władz
miasta priorytetem. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości wybrano dwa
miejsca, w których potencjalnie mógłby
znajdować się budynek dworca. Jedną
z nich był rejon bloku 201 na osiedlu
Dolnośląskim (przy stacji BP), a drugą
rejon Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II. Wyniki ankiety skierowanej do
mieszkańców miasta, w której magistrat
pytał o lokalizację dworca autobusowego wykazały, że gosująca większość bełchatowian opowiedziała się za rejonem
Szpitala Wojewódzkiego. Ta lokalizacja
uzyskała poparcie niespełna stu mieszkańców. Na drugą propozycję - rejon
bloku 201 na os. Dolnośląskim oddano
siedemdziesiąt głosów. Ankiety zbierane
były w terminie od 23 lutego do 9 marca w głównym budynku Urzędu Miasta.
Opinia mieszkańców, która wskazała najdogodniejszą lokalizację nie była jedyną
braną pod uwagę. Magistrat opracowując koncepcję dworca rozmawiał także
z przewoźnikami, Ci byli jednomyślni
– jako najdogodniejsze miejsce wskazali ul. Czapliniecką. - To dość zrozumiały
wybór. Wiadomo, że kierowcy autobusów
jak ognia chcą unikać włączania się w
ruch centrów miast. Rejon szpitala jest
dla nich korzystny, mają tam sporo miej-

sca do manewrowania i parkowania, poza
tym blisko są drogi wylotowe na Zelów i
Łask, niedaleko przebiega droga krajowa,
niegdysiejsza „ósemka”, czyli kierunki
na Warszawę i Wrocław. Pamiętajmy, że
niebawem do użytku oddana będzie obwodnica, to wszystko złożyło się na pozytywną opinię dla lokalizacji przy szpitalu – reasumuje wiceprezydent Ireneusz
Owczarek. Na uwagę zasługuje również

fakt, że rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej dostosowany będzie
do rozkładu jazdy autobusów PKS.
Przygotowana dokumentacja techniczna
węzła przesiadkowego zakłada wybudowanie obiektu z parkingiem, częścią socjalną i gastronomiczną. - Wybudowanie
dworca dla autobusów dalekobieżnych
niesie za sobą ogromny nakład ﬁnansowy, ale to zadanie własne miasta, więc
chcemy ten problem rozwiązać jak najszybciej. Szacunkowy koszt inwestycji
to ponad 4 mln złotych, dlatego staramy się o pozyskanie doﬁnansowania
ze środków zewnętrznych – mówi wiceprezydent Ireneusz Owczarek. Urząd
Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach regionalnego planu operacyjnego,
w którym beneﬁcjenci mogą ubiegać się
o 85 - procentowe doﬁnansowanie zadań
związanych z niskoemisyjnym transportem. - Podjęliśmy decyzję, że przygotujemy wniosek, w którym w jednym
zadaniu będziemy aplikować o sześć niskoemisyjnych autobusów MZK, o wymianę wszystkich przystanków, które do tej
pory nie zostały zmodernizowane, jak
również o budowę węzła przesiadkowego
– dodaje Ireneusz Owczarek.
MJS
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Bełchatowski magistrat złożył wniosek o doﬁnansowanie planów na „Zielony Bełchatów”, wart
około 4 milionów złotych projekt ma szanse na uzyskanie doﬁnansowania z Ministerstwa Ochrony
Środowiska aż w 85 procentach. Jeśli uda się pozyskać te fundusze jego realizacja zakończy się
w ciągu dwóch lat, a dolina Rakówki uzyska zupełnie nowe oblicze.

PROJEKT „ZIELONY BEŁCHATÓW”

Ko m p l e k s o w e zagospodarowanie
oznaczonych w koncepcji terenów
będzie sprzyjać uporządkowaniu
krajobrazu miasta, poprawi jego
strukturę funkcjonalną, wizualną
i przyrodniczą. W ramach przygotowywanej koncepcji wyznaczono
tereny, będące miejską własnością
o łącznej powierzchni około 26
hektarów. Projekt zakłada powstanie dziesięciu ogólnodostępnych
kompleksów. - To miejsca wzdłuż
Rakówki, na terenie całego Bełchatowa, od ujęcia wody na osiedlu Olsztyńskim poprzez osiedle
Budowlanych, ulicę Nadrzeczną aż
do mostku na ulicy Armii Krajowej.
Zagospodarowaniu mają być też
poddane tereny na osiedlu Okrzei,
tak gdzie płynie odnoga Rakówki,
za kompleksem boisk. To naprawdę
solidny kawał terenów – jeśli tak
kolokwialnie można powiedzieć –
zaznacza Sławomir Grabski, dyrektor wydziału Inżynierii UM. Projekt
jest ambitny, ale i Rakówka jest
istotnym elementem całego systemu przyrodniczego Bełchatowa.
- Niestety, przez szereg długich lat
w obrębie rzeki nic się nie działo,
a teren ulegał dewastacji i w tej
chwili te lokalizacje wciągnięte do
projektu nie mogą być miejscem
wypoczynku czy rekreacji. Poten-
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cjał tkwi w nich olbrzymi i liczę,
że już niebawem staną się ciekawą
alternatywą na spacer, uprawianie sportu czy rodzinne spotkania
– podkreśla Prezydent Mariola Czechowska. Warto dodać, że „Zielony
Bełchatów” to nie tylko estetyka,
to program który gruntownie i niezwykle wnikliwie dotyka zagadnień
kreowania nowoczesnego systemu
zieleni miejskiej, a dolina Rakówki
ma dla niej przecież strategiczne
znaczenie.
Co przewiduje projekt? Przede
wszystkim usunięte zostaną wszystkie rośliny inwazyjne, które w tej
chwili rosną w sposób niekontrolowany. W ich miejsce posadzone
będą nowe gatunki. Szata roślinna
zaplanowana została bardzo szczegółowo zgodnie z uwarunkowaniami
środowiskowymi. Posadzone mają
być gatunki biocenotycznie wartościowe, czyli takie, które będą
sprzyjać owadom i ptactwu, dla
nich też zaplanowano małą architekturę w postaci budek i domków
lęgowych. Opracowany przez specjalistów z lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego projekt zapewni
prawidłowy rozwój przyrodniczy
terenów wzdłuż Rakówki przy jednoczesnej minimalizacji wydatków
energetycznych do ich utrzymania.
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To ważne, by te tereny zrekultywować w taki sposób, by możliwa była rezygnacja lub znacznie
ograniczenie stosowania na terenach zieleni zabiegów i preparatów szkodliwych dla środowiska,
a także permanentnego inwestowania pieniędzy. - Prowadzona regularnie już od kilku lat rewitalizacja rzeki
Rakówki – jej zarybianie i zaraczanie jest
najlepszym dowodem na to, że jesteśmy
samorządem, który dba o naturę i tym
samym wpływa na poprawę warunków
życia bełchatowian. Ciągle jednak jest
wiele do zrobienia i ta jedyna rzeka
w naszym mieście wymaga olbrzymich
wysiłków, zarówno organizacyjnych jak
i ﬁnansowych. Mam nadzieję, że uda się
pozyskać to doﬁnansowanie, tym samym
prace wokół Rakówki nabrałby niespotykanego dotąd rozmachu – podkreśla Prezydent Mariola Czechowska.
MJS
24 lutego magistrat przekazał plac pod budowę profesjonalnego skateparku na os. Binków. Inwestycja ta realizowana jest
w ramach pierwszego etapu rewitalizacji terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi przy ulicy Turkusowej.

Ruszyła budowa skateparku

i odwodnienie terenu pod inwestycję,
która wg. umowy zawartej z wykonawcą
ma zostać zakończona do końca sierpnia. Koszt wykonania skateparku opiewa

na kwotę ok. 1,5 miliona zł. Oﬁcjalne
otwarcie skateparku magistrat planuje
we wrześniu bieżącego roku.
AE

Projekt skateparku został stworzony po
konsultacjach z mieszkańcami i miłośnikami jazdy na rolkach, deskorolkach
i BMX-ach. Układ elementów do wykonywania najazdów i ewolucji zamontowany
będzie na wspólnej płycie betonowej.
Znajdą się tam między innymi: bowl,
mury, rampy, poręcze i szereg inny przeszkód. Skatepark obejmie powierzchnię
ponad 1000 m kw. Na ten moment trwają prace mające na celu przygotowanie
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Pomnikowa, blisko 20-metrowa lipa drobnolistna wchodząca w skład zadrzewienia otaczającego
kościół p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach to absolutna przyrodnicza perełka. Ustanowione pomnikiem przyrody w 1996 roku drzewo jest unikatowe, a jego rozmiary stawiają go w rzędzie
największych i najstarszych lip w naszym kraju.

Niezwykła lipa pod niezwykłą opieką
Oprócz wyjątkowej lipy w skład zadrzewienia wchodzi pomnikowy jesion oraz
jedenaście innych drzew tego samego
gatunku, robinie, klon i jawor. Drzewa
rosnące po wewnętrznej stronie muru
ogrodzeniowego kościoła paraﬁalnego
p.w. Wszystkich Świętych, umieszczone
zostały w Ewidencji Konserwatorskiej,
stanowią nie tylko wyjątkową wartość
przyrodniczo-krajobrazową, ale także
kulturowo-historyczną. - Pomnikowa lipa
jest najstarszym i najcenniejszym drzewem w otoczeniu kościoła i szacujemy,
że może pamiętać wczesne stadia jego
budowy, co oznacza, że liczy kilkaset lat!
Stan zdrowotny tego drzewa adekwatny jest do jego wieku i specyﬁki gatunkowej. Rozległe, wypróchniałe ubytki
wewnętrznych pni i odnóg są u starych
lip zjawiskiem „naturalnym”. Nie ma to
znaczącego wpływu na witalność drzewa, jednak stwarza problemy statyczne
i rzutuje na zagrożenie jakie stwarza dla
otoczenia. Jest to drzewo tak cenne, że
należało podjąć działania w celu jego
zachowania czyniąc je jednocześnie bezpiecznym dla otoczenia – wyjaśnia Alina
Walaszko z wydziału Inżynierii UM. Nie
dziwi więc, że przy tak unikatowym drzewie i skala zastosowanych zabezpieczeń
jest wyjątkowa.
Podstawą przeprowadzonych prac pielęgnacyjno-zabezpieczających zleconych
przez bełchatowski magistrat była szczegółowa ekspertyza dendrologiczna. Badania opracowali pracownicy łódzkiego Zakładu Projektowania i Urządzania
Zieleni „Dendro-Geo-Service”. Autorem
ekspertyzy był Stanisław Styczyński,
rzeczoznawca Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, specjalizujący się w ochronie i zabezpieczaniu największych drzew pomnikowych
w Polsce. Co zrobiono na Rynku Grocholskim? - Przeprowadzone zabiegi, zgodne
ze współczesną wiedzą arborystyczną
sprowadziły się do poprawy statyki drzewa przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania w jak najmniejszym stopniu
jego bilansu energetycznego. Wykonane
zabiegi były tak zaplanowane, aby nie
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osłabić drzewa redukcjami i nie ranić go
niepotrzebnie. Stąd też bezwzględny wymóg stosowania jedynie bezinwazyjnych
metod z wykluczeniem jakichkolwiek
nawiercań lub „otwierania” pnia. Współczesne zasady wykluczają również jakiekolwiek „czyszczenie”, czy impregnowanie ubytków drzew – wyjaśnia Stanisław
Styczyński.
Ze względu na unikalny, charakter
drzewa wykonano wzmocnienie jego
konstrukcji poprzez zastosowanie wiązań pasowych i linowych nowej generacji o rzadko spotykanej skali.
W tej chwili unikatową lipę wspierają:
- statyczne wiązanie pasowe zabezpieczające przed rozłamaniem się pni drzewa w rozwidleniu. Wiązanie o wytrzymałości na rozerwanie 8 ton skonstruowano
na wzór stosowanych w Parku Muźakow-

skim w Łęknicy. Jest to obiekt wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO i
znajduje się po obydwu stronach polsko-niemieckiej granicy.
- statyczne wiązania linowe o wytrzymałości na zerwanie 8 ton wspomagające
wiązanie pasowe i również zabezpieczające przed rozłamaniem się drzewa w
rozwidleniu;
- statyczne wiązania linowe o wytrzymałości na zerwanie 4 tony, zabezpieczające
przed oderwaniem się 2 największe konary;
- dynamiczne wiązanie linowe (z amortyzatorem) o wytrzymałości na zerwanie
2 tony, zabezpieczające przed konar od
strony południowej. Zastosowane wiązania linowe to systemy całkowicie bezinwazyjne i „przyjazne” dla drzew z możliwością samoregulacji.
Ponadto usunięte zostały również wszystkie suche konary i gałęzie. Wykonane
zabiegi nie mają ostatecznego charakteru. Drzewo należy poddawać okresowym
przeglądom co 2-3 lata, w celu monitorowania zachodzących w nim zmian i podejmowania dalszych zabiegów zabezpieczających.
Pozostałe drzewa w szpalerze poddane zostały również zabiegom pielęgnacyjno-zabezpieczającym polegającym
na formowaniu koron, usunięciu posuszu
i zakładaniu wzmocnień mechanicznych
w postaci elastycznych wiązań linowych.
MJS
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500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze - to główne
założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Program wsparcia „Rodzina 500+”

W Bełchatowie realizacją programu Rodzina 500+ zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gdzie i kiedy można składać wnioski?
Wniosek można składać w formie papierowej – bezpośrednio w
Urzędzie Miasta Bełchatowa – budynek B, pokój nr 1 (wejście od
ul. Mielczarskiego) bądź w formie elektronicznej (przez internet) za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech
miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. - rodzice dostaną
wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, tj. począwszy od
2 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek.

Na kogo można otrzymać świadczenie i jaka jest
jego wysokość?
Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie ( jest to kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie,
który nie
może przekroczyć kwoty 800 zł,
a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200
zł.Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie
z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko
w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia,
miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi
w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia,
pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Na jak długo będzie przysługiwało prawo
do świadczenia?
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do
świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku
(od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co
rocznie należy składać nowy wniosek.
WAŻNE: Obecny - pierwszy rok wypłacania świadczenia wychowawczego będzie obejmował okres od
kwietna 2016 r. do 30 września 2017 r. – dzięki temu
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków.

W połowie marca do rządowego programu 500+ przystąpiło
osiemnaście banków. Oznacza to, że od 1 kwietnia wnioski będzie można składać nie tylko w urzędach, przez rządowy portal
Em@tia, ale także przez internetowy dostęp do własnego konta
bankowego. W praktyce ma to działać w następujący sposób:
każdy posiadacz konta z dostępem do internetu logując się
na nie znajdzie z początkiem kwietnia zakładkę „Rodzina 500
Plus". Tam umieszczony będzie wniosek do wypełnienia. Wnioskujący wpisuje swoje dane, dane dziecka oraz w przypadku
składania wniosku na pierwsze dziecko, deklaruje swoje dochody. Kliknięcie "wyślij" jest zakończeniem trwającej zaledwie
kilka minut procedury. Potwierdzenie wysłania wniosku wpłynie
na e-mail posiadacza konta.
Do programu przystąpiły: Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski
SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank
SA, FM Bank PBP SA, Bank SMART, Credit Agricole Bank Polska
SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Handlowy w Warszawie
SA.
WAZNE:Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach,
rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – oczywiście o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bełchatowie.

Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca od samego rana pracownicy
magistratu przez kilka godzin odwiedzali
bełchatowskie szkoły rozdając dzieciom
i młodzieży ulotki z krótkimi notami biograﬁcznymi żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Tuż po godzinie 16.00 na placu
Narutowicza grupa harcerzy wraz z pracownikami urzędu miasta ułożyła ze zniczy znak Polski Walczącej. Ponadto, przez
ulice miasta przeszedł marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Kibiców GKS-u
Bełchatów „Torﬁorze” oraz Stowarzyszenie Bełchatowianie dla Narodu. O godzinie
18.00 odprawiona została uroczysta Msza
Św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Na
wspólnej modlitwie zgromadzili się przedstawiciele władz miejskich, wierni z Bełchatowa i okolic, a także wiele pocztów
sztandarowych.
Kolejnym wydarzeniem promującym idee
podziemia antykomunistycznego był „Turniej Piłkarski Ku Chwale Żołnierzy Wyklętych” dla szkół gimnazjalnych, darmowa
projekcja ﬁlmu „Historia Roja”. Bełchatowska premiera tego ﬁlmu miała wyjątkową oprawę. Po seansie odbyło się spotkanie z reżyserem ﬁlmu Jerzym Zalewskim, który przedstawił proces tworzenia
swojego ﬁlmu.
AE
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Idea partnerstwa pomiędzy krajami zyskuje stale na znaczeniu. Wspólnie podejmowane inicjatywy przyczyniają się nie tylko do poznania tradycji i kultury danego obszaru, ale także do wzmacniania wzajemnych stosunków i pogłębiania więzi pomiędzy społeczeństwami. Dlatego też Miasto
Bełchatów aktywnie współpracuje z jedenastoma miastami europejskimi oraz dwoma miastami
zaprzyjaźnionymi (czeskim Chomutovem i chińskim Huaibei).

Polak, Węgier dwa bratanki …

Jednym z prowadzonych przez magistrat projektem dotyczącym współpracy partnerskiej
jest wymiana mieszkańców naszego miasta i
Csongrádu. Tą wieloletnią tradycję rozpoczęto
w 2005 roku, kiedy po podpisaniu umowy partnerskiej zorganizowano wizytę nauczycieli węgierskich w naszym mieście. W kolejnym roku,
w ramach rewizyty, pedagodzy z Bełchatowa
odwiedzili Csongrád, by spotkać się z węgierskimi nauczycielami i porozmawiać nt. realizacji wspólnych przedsięwzięć. Skutkiem tego był
pierwszy polsko-węgierski projekt między obydwoma miastami, oparty na wymianie młodzieży. Od tego czasu, dzieci i młodzież z Bełchatowa i Csongrádu, spotykają się w czasie corocznych wizyt w obydwu miastach, a w organizację
takich spotkań, przy udziale samorządów miejskich, angażują się obecnie również świetlice
środowiskowe w Bełchatowie i Fundacja Pana
Sandora Tiszy - „Tisza Sercem za Dziećmi” w
Csongrádzie.
Również w tym roku Bełchtów odwiedziła delegacja z partnerskiego Csongrádu. Była to grupa
młodzieży, w tym podopieczni z fundacji „Tisza
sercem za dziećmi” zajmującej się wsparciem
dzieci znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Nasi goście przez pięć dni
skorzystali
między
innymi z atrakcji
Miejskiego Centrum
Kultury, Miejskiego
Lodowiska, kręgielni
czy Góry Kamieńsk.
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F & D Studio Weronika Olczak
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla
wszystkich posiadaczy
kart na wszystkie zajęcia
ﬁtness i na siłownię.
Kontakt:
Os. Dolnośląskie 148
E, al. Ks. Kard. St.
Wyszyńskiego 25
tel. 501 012 576
www.facebook.com/ﬁtnessdancestudio

Biuro-Serwis Paweł Skorodecki
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart
na: artykuły papiernicze, szkolne, biurowe
oraz na zakup papieru
ksero oraz materiałów
eksploatacyjnych.
Kontakt:
ul. Nehrebeckiego 4, tel. 44 635 21 00
www.biuro-serwis.org
Zakład Optyczny GROSS
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart
na usługi optyczne.
Kontakt:
os. 1000-lecia 1,
tel. 44 633 06 27
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Teleprzewodnik UM
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

Termomodernizacja budynków mieszkalnych
zarządzanych przez PGM
WM Reymonta 2 - przyznano premię termomodrernizacyjną w wysokości 156
000,00 zł oraz doﬁnansowanie w formie dotacji
z WFOŚiGW w wysokości
180 572,00 zł.

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

WM Hubala 2 - przyznano
premię
termomodrernizacyjną w wysokości 51
083,06 zł oraz doﬁnansowanie w formie dotacji
z WFOŚiGW w wysokości
44 831,00 zł.

44 733 52 93
44 733 52 94

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych

WM os. Dolnośląskie 309
- przyznano premię termomodrernizacyjną w wysokości 28 491,32 zł oraz
doﬁnansowanie w formie
dotacji z WFOŚiGW w wysokości 29 223,00 zł.

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

WM
ul.
Energetyków
10 - przyznano premię
termomodrernizacyjną
w wysokości 50 400,01
zł
oraz
doﬁnansowanie w formie dotacji
z WFOŚiGW w wysokości 45
023,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

44 733 51 94

System Zarządzania Jakością
44 733 51 75

Informacja publiczna
44 733 51 95

Wydział Oświaty

WM ul. Energetyków
8 - przyznano premię
termomodrernizacyjną w
wysokości
16 592,00 zł.

44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna
44 733 51 65
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60
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WM ul. Słowackiego 5 przyznano premię termomodrernizacyjną w wysokości 15 670,72 zł.

Przy wsparciu ze strony zarządcy tj. Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej już
sześć wspólnot mieszkaniowych uzyskało doﬁnansowanie
w formie dotacji na realizację
zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako
pierwsze. W ramach „Programu
priorytetowego dla wspólnot
mieszkaniowych na realizację
zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych” wsparcie otrzymały, jako pierwsze
z bełchatowskich, wspólnoty:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reymonta 2,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hubala 2,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 5,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Energetyków 8,
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Energetyków 10
Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 309
Celem zadania jest wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez
doﬁnansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Dotacja przeznaczona
jest na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana
jest za pośrednictwem banku na
podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.
W połączeniu z uzyskaną bezzwrotną premią modernizacyjną
przyznaną z Banku Gospodarstwa Krajowego jest to spora
oszczędność sięgająca nawet do
30 procent kosztów prac termomodernizacyjnych i tym samym
wymierne wsparcie materialne
w ﬁnansowaniu przedsięwzięcia
z kosztów własnych wspólnot
mieszkaniowych.
Założeniem termomodernizacji
budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest osiągnięcie
efektu ekologicznego.
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LABORATORIUM ZWIK „WOD.-KAN.” Sp z o.o.
w Bełchatowie z AKREDYTACJĄ
Po pięcioletnich przygotowaniach Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” w Bełchatowie otrzymało Certyﬁkat Akredytacji. Udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) certyﬁkat potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC17025:2005
”Ogólne
wymagania
dotyczące
kompetencji
laboratoriów
badawczych
i wzorcujących”, oraz posiada wysokie kompetencje
merytoryczne i techniczne, gwarantując rzetelność,
terminowość i wiarygodność prowadzonych badań
zawartych w zakresie akredytacji. Wpisanie bełchatowskiego laboratorium na akredytowaną listę PCA
jest kolejnym krokiem podnoszenia bezpieczeństwa
w zakresie jakości wody do spożycia dostarczanej
mieszkańcom Bełchatowa z Ujęcia Wody Myszaki.

Teleprzewodnik UM
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
44 733 52 64

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

Zakres akredytacji obejmuje 25 parametrów, w tym:
- badania mikrobiologiczne wody;
- badania chemiczne wody oraz ścieków;
- badania właściwości ﬁzycznych wody i ścieków;
- badania mikrobiologiczne wody;
- pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi;
- pobieranie próbek ścieków.

44 733 51 05

Korzyści z akredytacji laboratorium to przede wszystkim:
ZAUFANIE
KLIENTA
–
akredytacja jest obiektywnym dowodem na
to, że laboratoria działają zgodnie z najlepszą
praktyką jak również jest istotnym argumentem
przy wyborze dostawców na rynku krajowym i
międzynarodowym;
- PRECYZYJNE WYNIKI ANALIZ I BADAŃ – dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach
związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem
i środowiskiem;
- WIARYGODNOŚĆ i PRESTIŻ – certyﬁkaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania
i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane w PCA jednostki inspekcyjne i laboratoria
są uznawane globalnie;
- LEPSZA ORGANIZACJA PRACY – akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty
kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań.

44 733 52 51
44 733 52 52

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wykonaniem badania wody i ścieków dla potrzeb własnych lub wynikających z regulacji prawnych.
Szczegółowy zakres wykonywanych badań w załączniku umieszczonym na stronie
http://wodkan-belchatow.pl/laboratorium/dokumenty/
WOD.-KAN.

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 52 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

Dowody osobiste

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 52 70

Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 56

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

Straż Miejska
986

„BTBS” Sp. z o.o.

„PGM”

„MZK” Sp. z o.o.

„SANIKOM” Sp. z o.o.

44 632 65 19
44 633 32 37

tel. 44 632 37 73
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. EKO-REGION Sp. z o.o.
44 633 83 08

tel. 44 633 08 15

„BKPPT” Sp. z o.o.

„PEC” Sp. z o.o.

tel. 44/733 11 20

tel. 44/ 633 32 66
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21 marca, był w tegorocznym kalendarzu nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale również początkiem niecodziennej akcji promującej czytelnictwo. Idea przedsięwzięcia jest prosta - książki mają
być na wyciągnięcie ręki. W Bełchatowie już można po nie sięgnąć na przystankach MZK!

By czytać więcej, czyli… „CZYTAM KSIĄZKI, ALE JAZDA!”
Wspólna akcja Prezydent Miasta Bełchatowa i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej została zainaugurowana na
jednym z przystanków, na których regały
już zostały zamontowane. W tej chwili z tej nietuzinkowej biblioteki można
korzystać na przystankach przy: ulicy
Kościuszki (na przeciwko UM), Rynku
Grocholskim i przy szpitalu. Kolejne dwa,
których lokalizacja jeszcze jest rozpatrywana zostaną zamontowane w pierwszej połowie kwietnia. Ten regał będący
niecodziennym miejskim meblem został
wpisany w wielką literę „B”, - projektując go chcieliśmy się odnieść zarówno
do pierwszej litery funkcji regału, czyli
biblioteki i pierwszej litery w nazwie
Bełchatowa. Mam nadzieję, że ciekawa
estetyka przypadnie do gustu mieszkańcom i będzie elementem wyróżniającym
Bełchatów na tle innych miast – mówi
Prezydent Mariola Czechowska. Jako samorząd wyróżnia nas z pewnością sposób
podejścia do bookcrossing'u, czyli darmowej wymiany książek. Pomysł ten nie
jest nowy, napłynął do Polski ze Stanów
Zjednoczonych, niemniej jednak choć
staje się coraz popularniejszym zjawiskiem, najczęściej ma wymiar akcji jedno- czasem kilkudniowej. Zazwyczaj też
książki można wypożyczać i wymieniać
przy okazji wydarzeń literackich w określonych placówkach. Bełchatów nie jest
pierwszym miastem, w którym regały są
stałym elementem miejskiej przestrzeni,
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ale z pewnością jesteśmy pionierami w tak
szerokim podejściu do
bookcrossing'u.
Jakie pozycje są i będą
dostępne w tych regałach? - To są książki ubytkowane przez
naszą placówkę, czyli
takie, których na przykład liczba egzemplarzy jednego tytułu jest
zbyt duża na bibliotecznych półkach. Sporo
jest też książek, które
traﬁają do nas od czytelników. Jeśli chodzi
o zakres tematyczny to
trudno wskazać jakiś
jeden konkretny literacki gatunek, przede
wszystkim będzie to
beletrystyka – wyjaśnia
Magdalena Forusińska,
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Każda książka opatrzona została swoistą
instrukcją obsługi. Niemniej jednak idea
jest taka, by mieszkańcy po wypożyczeniu i przeczytaniu wybranej przez siebie
lektury, zwrócili ją na przystanku wyposażonym w oznakowany regał lub w dowolnym punkcie bibliotecznym. Ponadto
tę miejską biblioteczkę będą mogli wzbogacać też sami mieszkańcy. Każdy może
odłożyć na regał książki, które w jego
domu są już zbędne.
Happening ”Czytam książki, ale jazda!”
inaugurujący całą akcję odbył się na
przystanku MZK przy ulicy Kościuszki (naprzeciwko Urzędu Miasta) w pierwszym
dniu wiosny. Miejsce nie jest przypadkowe, to właśnie na tym samym przystanku
osiem miesięcy temu Prezydent Mariola
Czechowska wraz z prezesem Miejskiego
Zakładu Komunikacji Jackiem Kratą inaugurowali bezpłatny miejski transport.
- Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością
powiedzieć, że pomysł okazał się być doskonały. Naszymi „emzetkami” dziennie
jeździ kilka tysięcy pasażerów – podkreślał obecny na happeningu prezes MZK i
dodał: - chcąc być jeszcze bliżej potrzeb

naszych klientów udostępniamy w autobusach sieć wi-ﬁ. Podczas darmowej podróży będzie więc można także odbyć tę
wirtualną. Liczę też na to, że mieszkańcy równie chętnie sięgną nie tylko „do
sieci”, ale także do regału, po książkę.
Sądzę, że mało która polska spółka zajmująca się miejskim transportem może
poszczycić się tak kompleksowym podejściem do potrzeb pasażerów – zreasumował Jacek Krata.
Od 21 marca nie pozostaje więc nic innego jak chwytać za dostępne książki. Organizatorzy akcji podkreślają, że nadrzędną sprawą w przedsięwzięciu „CZYTAM
KSIĄZKI, ALE JAZDA!” jest popularyzowanie czytelnictwa. Jego poziom daleki
jest od dobrego, nie mówiąc już o ideale.
W tym zakresie ciągle jesteśmy niestety
w ogonie Europy. Jest co prawda lepiej
niż w rekordowo niskim 2008, kiedy to
procent Polaków, sięgających choćby po
jedną książkę w roku, uplasował się na
poziomie niespełna 38 procent. Ostatnie
dostępne dane, za 2014 rok wskazują, że
takich osób było już ponad 41 procent.
Choć odsetek osób deklarujących czytanie powoli, ale regularne rośnie to i tak
jest do zrobienia naprawdę wiele.
MJS
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Biblioteka zaprasza do udziału w konkursach
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza młodzież do udziału
w XV Konkursie „Książka - Obiekt Artystyczny” zaadresowanego do
uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu bełchatowskiego. Celem konkursu jest inspirowanie do poszukiwania
nowych form artystycznych, zapis własnych uczuć, marzeń, emocji
w postaci niekonwencjonalnej formy książki – książki przedmiotu.
Ponadto bełchatowska biblioteka organizuje XXI Konkurs o Regionie „Między Rajem a Węglem”. Skierowany jest on do młodzieży
klas V-VI szkół podstawowych, którzy w swoich pracach powinni
przedstawić pomysł na inicjatywę społeczną w naszym mieście.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębianie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.
Termin składania prac w konkursach upływa 14 kwietnia 2016r.
Więcej informacji na www.biblioteka.belchatow.pl

Kwiecień w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
Jastrë czyli Wielkanoc na Kaszubach.
Kanon celebrowania Świąt Wielkanocnych był i jest stały w całym świecie katolickim, niemniej każdy kraj,
a nawet region danego kraju ma swoje niepowtarzalne zwyczaje związane
z tym świętem. Na wystawie zaprezentowane zostaną zwyczaje i obrzędy dotyczące Kaszubów. Pisanki są tu
pomalowane na jeden kolor, na świątecznym stole kilka wierzbowych gałązek, a jedną z potraw jest… jajecznica na boczku. Jest też „zielony dyngus”, lecz nie potrzeba doń wody...
Wystawa etnograﬁczna m.in. ze zbiorów Muzeum Etnograﬁcznego im.
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w
Toruniu oraz Muzeum - Kaszubskiego
Parku Etnograﬁcznego im. Teodory i
Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich. Termin prezentacji: do
17 kwietnia 2016 roku
„Pomiędzy metaforą a abstrakcją: Grochocki, Kaca, Olejniczak!” wystawa towarzysząca
I Międzynarodowemu Biennale Graﬁki
Łódź 2016. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace jurorów I Międzynarodowego Biennale Graﬁki Łódź 2016.
Termin prezentacji: do 17 kwietnia.

jących mieszkańców naszego miasta. Niegdyś strażacy nie tylko zapewniali bezpieczeństwo, ale byli też organizatorami
majówek, fantówek oraz innych imprez
tanecznych i rozrywkowych.
Termin prezentacji: 29 kwietnia – 12
czerwca 2016 roku.
AE

„60-lecie zawodowej i 115-lecie ochotniczej straży pożarnej w Bełchatowie".
Wystawa
historyczna zorganizowana ze
zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, z unikatowej kolekcji modeli zabytkowych pojazdów
konnych Zygmunta Karga oraz zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie
jest jedną z pierwszych organizacji zrzesza-
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„Krótka piłka” z Rafałem Ulatowskim, trenerem PGE GKS Bełchatów
większe rezerwy w grze zespołu tkwią
w kreowaniu akcji ofensywnych. Poświęciliśmy temu elementowi dużo czasu.
Uważam, że będziemy grać inaczej niż
do tej pory. Piłkarze są świadomi swoich
umiejętności, wiedzą, że każdy z nich ma
potencjał większy, niż pokazaliśmy to jesienią.
Kilku zawodników odeszło z klubu,
przybyło niewielu. Czego możemy spodziewać się po obecnej kadrze PGE GKS
Bełchatów?

Drużyna nie wyjechała na zagraniczne zgrupowanie. Baza sportowa
dostępna w Bełchatowie spełniła swoje
funkcje?

dzi o plan przygotowań do rundy wiosennej to został on zrealizowaliśmy bez żadnych przeszkód i z optymizmem patrzymy
na nadchodzące mecze.

W tym roku nie byliśmy na żadnym zgrupowaniu z powodów ekonomicznych. Wykorzystaliśmy własną bazę treningową
w najlepszy sposób. Trenowaliśmy na boisku ze sztuczną nawierzchnią, na siłowni
i w hali sportowej. Uważam, że jeśli cho-

Na co kładł Pan największy nacisk
podczas minionego okresu przygotowawczego?

Chcemy ustabilizować naszą grę. Stworzyliśmy nowy zespół, który potrzebował
czasu na wzajemne poznanie się. Brak
wielu transferów oznacza wiarę w tych
piłkarzy, których zakontraktowaliśmy
jesienią. Doszedł kreatywny skrzydłowy
z Czech, Petr Zapalac oraz słowacki napastnik Alen Ploj, a po kontuzji wrócił do
drużyny Damian Szymański. Te trzy nazwiska mają nam dać więcej piłkarskiej
jakości. Bardzo na to liczę i serdecznie
zapraszam wszystkich do oglądania nas
przy S3.
DP

Analizując nasze występy w rundzie jesiennej doszliśmy do wniosku, że naj-

PGE SKRA Bełchatów z wizytą w magistracie
Prezydent Mariola Czechowska złożyła
gratulacje zdobywcom Pucharu Polski,
zawodnikom, szkoleniowcom i Zarządowi
PGE Skry Bełchatów. Na spotkaniu z siatkarzami podkreśliła: - profesjonalizm jaki
przejawia się w każdym elemencie funkcjonowania Klubu zasługuje na ogromny
szacunek i uznanie. Jednocześnie życzę,
aby obecny oraz kolejne sezony obﬁtowały w szereg sukcesów osiąganych na
arenie krajowej jak i międzynarodowej.
Przypomnijmy, w rozegranym we Wrocławiu ﬁnale Pucharu Polski Siatkarze PGE
Skry Bełchatów pokonali po niezwykle
emocjonującym, trwającym ponad trzy
godziny boju ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle
3:2. To siódme takie trofeum w historii
bełchatowskiego klubu.
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Święty Jan Paweł II poruszył świat, zbudował mosty łączące wszystkie kontynenty, swoją posługą odmienił czas i przestrzeń, w której dane było żyć szczęśliwym świadkom Jego długiego
pontyﬁkatu. Wielkość Papieża z Polski, choć widoczna najpełniej z perspektywy wiary, jest jednak od niej niezależna, autorytet autentycznego miłośnika prawdy, dobra i piękna uznali przecież ludzie różnych religii, kultur i tradycji. Zadziwia i nobilituje, że możemy żyć w mieście, którego patronem jest prawdziwy olbrzym - tak w sferze ducha, jak i intelektu. Poniżej prezentujemy
krótki przegląd papieskich śladów, które każdy może z łatwością odnaleźć w Bełchatowie.

Miejsca papieskie w Bełchatowie

Zacząć wypada, choćby ze względu na
porządek chronologiczny, od szpitala.
O nadaniu jednej z największych tego
typu placówek medycznych w regionie
imienia Papieża zadecydowała formalnie
Miejska Rada Narodowa na sesji przeprowadzonej 29 marca 1989 r. Warto jednak
wiedzieć, że stosowną uchwałę poprzedził konkurs, który odbył się z inicjatywy
prezydenta miasta Stanisława Wojtasika. Konkurs miał charakter powszechny,
ostatecznie wzięło w nim udział ponad
2 tys. bełchatowian. Zdecydowana więk-

szość opowiedziała się za Janem Pawłem II, a sam papież na prośbę wyrażoną
przez miejskie władze za pośrednictwem
Kurii Łódzkiej, pomysł ten zaakceptował.
Uroczystość nadania imienia szpitalowi
odbyła się w dniu Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 1989 r. i połączona została z oddaniem do użytkowania oddziału
obserwacyjnego-zakaźnego, co faktycznie wieńczyło proces budowy placówki.
W samym szpitalu odniesień papieskich
znaleźć można dziś sporo, najbardziej
efektownym i widocznym jest jednak
z pewnością znajdująca się w hallu głównym płaskorzeźba. Symbolicznym dla całego Bełchatowa obiektem jest pomnik
Jana Pawła II, zlokalizowany przy kościele farnym pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Pomnik, dar mieszkańców na
okoliczność Uroczystości Jubileuszowego
Roku 2000, wykonał rzeźbiarz Jan Funek
z Myślenic, natomiast jego uroczystego
poświęcenia dokonał w dniu 8 września
2000 r. ks. arcybiskup Władysław Ziółek,
metropolita łódzki. Przy paraﬁi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie znajduje się także Oratorium Jana
Pawła II, miejsce licznych imprez i spotkań o charakterze nie tylko religijnym,
ale także kulturalnym i patriotycznym.
Powstało w 2003 roku na okoliczność
25-lecia pontyﬁkatu Papieża z Polski,
a warto wiedzieć, że kamień węgielny pod
budowę został poświęcony przez samego
Ojca Świętego, podczas Jego pielgrzymki do ojczyzny w sierpniu 2002 r. Fragmentem przestrzeni miejskiej, w sposób
szczególny uobecniającym osobę Jana
Pawła II, jest nazwany Jego imieniem
(decyzją Rady Miejskiej z września 2012
r.) skwer, położony u zbiegu ulic Edwardów i Wyszyńskiego, w pobliżu „sercańskiego” kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 14 października 2006
r., podczas Bełchatowskich Dni Papieskich, posadzono tu wielce osobliwy Dąb,
nie bez kozery nazwany Papieskim. Żo-

łędzie, z których wyhodowano sadzonkę
pochodziły z najstarszego polskiego dębu
„Chrobry”. W kwietniu 2004 r. zostały
poświęcone przez Jana Pawła II na prywatnej audiencji w Watykanie, w której
uczestniczyli leśnicy z Polski. Na skwerze
usytuowane jest również popiersie Jana
Pawła II. Autorami rzeźby są światowej
sławy artyści Györygi Lantos i István Máté
z węgierskiego Csongrádu, partnerskiego miasta Bełchatowa, którzy dzieło to
przekazali w prezencie mieszkańcom
Bełchatowa. Papieskich śladów w Bełchatowie jest oczywiście więcej, zwłaszcza,
jeśli doliczymy do nich liczne i nieraz
ogromnie cenne pamiątki, znajdujące się
w prywatnych kolekcjach bełchatowian.
Tu przypomnijmy jeszcze o sprawach
najważniejszych, wielce symbolicznych
i bardzo dla wszystkich mieszkańców zobowiązujących. Upamiętniając 25.rocznicę pontyﬁkatu Jana Pawła II, Rada Miejska w Bełchatowie w dniu 30 października 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie
nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa. Akt nadania wręczyła Ojcu Świętemu
delegacja z Bełchatowa, na czele z prezydentem Markiem Chrzanowskim, w dniu
16 czerwca 2004 r. podczas Generalnej
Audiencji w Rzymie. Równie doniosłe fakty miały miejsce w roku 2012. Wtedy to,
po otrzymaniu pozytywnej decyzji Stolicy Apostolskiej, Rada Miejska ustanowiła
Jana Pawła II Patronem Miasta Bełchatowa. Uroczysta sesja oraz msza święta
celebrowana przez metropolitę łódzkiego
Marka Jędraszewskiego miały miejsce dokładnie 21 października. Pamiętajmy, że
obchody Dnia Patrona Miasta odbywają
się rokrocznie w niedzielę przypadającą
w dniu 16 czerwca, a w przypadku gdy
Dzień Patrona Miasta przypada w innym
dniu tygodnia, w niedzielę bezpośrednio
poprzedzającą ten Dzień.
Arkadiusz Kowalczyk
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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Michał Wyczachowski

Józef Wodziński

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dżugaj

Zdzisław Markiewicz

Krzysztof Pierzchała

Piotr Wysocki
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Dariusz Matyśkiewicz

Dorota Pytlewska

Dariusz Wyszyński

