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Tłumy kibiców siatkarzy PGE Skry Bełchatów przybyły w piątek do Bełchatowa na swój szósty 
ogólnopolski zlot.

Żółto-czarne barwy królowały na Placu Narutowicza

Tym razem impreza, która stała się 
już tradycją i wpisana jest w pro-
dukt markowy Miasta Bełchatowa 
odbyła się na Placu Narutowicza. 
Oprócz występu znanego wokalisty 
Łukasza Mroza „Mrozu”, na kibiców 
czekało tego dnia wiele konkur-
sów i zabaw. Jednak najważniejszą 
częścią, jak co roku była ofi cjalna 
prezentacja pierwszej drużyny PGE 
SKRy.
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Szanowni Mieszkańcy,

Październik to czas, w którym zapadają decyzje w jednym z najważniejszych oby-
watelskich przedsięwzięć, w Budżecie Obywatelskim. Celem, który stoi u podstaw 
tej niezwykle cennej inicjatywy jest otwarcie na głos bełchatowian. To dzięki zgła-
szanym przez mieszkańców projektom poznajemy priorytety społeczności lokalnej 
z perspektywy jej wspólnego dobra. Osobiście uważam, że Budżet Obywatelski jest 
też doskonałą lekcją samorządności i sposobem budowania więzi w lokalnej społecz-
ności wyrażającej się w efektywnym współdziałaniu na rzecz rozwoju Bełchatowa.

Synonimem tego rozwoju są kolejne inwestycje. Od początku pracy na stanowisku 
Prezydenta Miasta jasnym dla mnie było, że realizacja wielu przedsięwzięć będzie wymagać sięgnięcia po środki 
zewnętrzne. To instrument niezwykle pożyteczny, ale także niosący pewne zagrożenia. Dotacja to nie jest „pre-
zent”, tylko zobowiązanie fi nansowe, z którym łączą – niejednokrotnie – olbrzymie wydatki z miejskiej kasy na 
wkład własny. Funduszom z zewnątrz mówię zdecydowane „tak”, jednak pod warunkiem bardzo wnikliwej oceny 
bilansu korzyści, kosztów i zagrożeń.

Wbrew czarnym scenariuszom i zarzucaniu opieszałości w aplikowaniu o zewnętrzne środki samorząd Bełchatowa 
już w tej chwili, na trzy miesiące przed końcem 2016 roku, skorzysta z ponad 9-milionowego wsparcia na bardzo 
różnorodne projekty. Mogę zapewnić mieszkańców, że jako urzędnicy pracujemy w sposób zrównoważony i konse-
kwentny, by wpływać na racjonalny wzrost komfortu życia w Bełchatowie. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pragnę podziękować za trud

podejmowanej na co dzień

pięknej pracy Nauczyciela.

Życzę, aby aktywna i twórcza postawa

znajdowała uznanie w oczach uczniów

i i ich rodziców oraz była dla całego

środowiska źródłem osobistej satysfakcji.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska
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Rozmowa z Mariolą Czechowską, Prezydentem Miasta Bełchatowa

Bełchatowianie wybierają po raz czwarty
Znamy listę projektów, głosowanie 

w ramach IV edycji Budżetu Obywatel-
skiego trwa, a jego wyniki poznamy 24 
października. Z jakich propozycji mogą 
wybierać bełchatowianie?

- Tegoroczne głosowanie daje możliwość 
wyboru spośród dwóch typów projektów: 
miękkich i twardych. Lista propozycji 
poddana pod głosowanie jest najlepszym 
dowodem na to, że takie rozdzielenie 
było zasadne i pożądane, bo jednych 
i drugich projektów jest praktycznie po-
równywalna liczba. W poprzednich edy-
cjach projekty miękkie, do których zali-
czane są akcje profi laktyczne, kulturalne 
czy edukacyjne miały mniejsza szansę na 
realizację. Było tak dlatego, że w kon-
kurencji z inwestycjami, które zazwyczaj 
dotyczą większej liczby mieszkańców, 
a tym samym gromadzą większą grupę 
głosujących one „ginęły”. Zdecydowałam 
więc, by z 1,5-milionowej puli wydzielić 
100 tysięcy złotych.  Jeśli chodzi o same 
propozycje, prawie połowa z projektów 
twardych – pięć spośród jedenastu – to 
budowa, rozbudowa bądź modernizacja 
placów zabaw. Złożone wnioski są też 
najlepszym dowodem na popularność si-
łowni zewnętrznych, choć w naszym mie-
ście jest ich już siedem, to mieszkańcy 
chcą kolejnych dwóch.

A jeśli chodzi o kategorię projektów 
miękkich?

- Osiem zgłoszonych propozycji to na-
prawdę szeroki wachlarz nie tylko tema-
tyczny, ale również obejmujący swoim 
zakresem bardzo zróżnicowane wiekowo 
grupy – bełchatowianie proponują inicja-
tywy zarówno dla seniorów jak i najmłod-
szych mieszkańców. Cieszy, że wniosku-
jący wykazują się aktywnością i kreatyw-
nością na rozmaitych polach działalności  
kulturalnej, sportowej, profi laktycznej 
czy społecznej. 

Choć o nieobecnych zwykło się nie 
mówić, to jednak chciałabym zapytać 
o grupę wniosków odrzuconych. Dużo 
ich było?

- Łącznie podczas merytorycznej wery-
fi kacji miejscy urzędnicy przyjrzeli się 

trzydziestu dwóm wnioskom, po formal-
nej ocenie, lista projektów zakwalifi ko-
wana do głosowania liczy dziewiętnaście 
propozycji. Sprawdzany – wzorem lat 
ubiegłych - został szereg elementów: 
zgodność z kompetencjami gminy, zgod-
ność z zasadami legalności, celowości 
oraz gospodarności - o jakich mowa 
w Ustawie o Finansach Publicznych, zgod-
ność ze Strategią Rozwoju Miasta. Wery-
fi kacji wpływającej na pozytywne za-
opiniowanie wniosku poddawane są też: 
miejsce realizacji, znaczenie społeczne 
danego projektu no i kosztorys, który nie 
może przekroczyć puli zabezpieczonej 
na Budżet Obywatelski, czyli 1,5 mln zł. 

Jakie najczęściej błędy popełniali 
wnioskodawcy w IV edycji?

- Katalog błędów dyskwalifi kujących 
wniosek jest praktycznie niezmienny 
od czterech lat. Najczęściej realiza-
cja odrzuconych zadań była nieuzasad-
niona z uwagi na fakt braku zgodności 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego i fakt, że wskazana loka-
lizacja nie stanowi w całości własności 
Miasta Bełchatowa. Często zaproponowa-
ne projekty są tak rozbudowane, że czas 
związany z przygotowaniem dokumen-
tacji, uzyskaniem pozwoleń i realizacją 
zadania przekraczał cykl jednego roku 
budżetowego. Kilka wniosków zostało 
negatywnie ocenionych pod względem 
celowości i gospodarności.
  

     IV edycja budżetu jest w kulminacyj-
nym momencie – głosowania, ale sporo 
dzieje się też wokół jego III edycji. Pro-
jekty, które zwyciężyły w 2015 roku są 
już na fi niszu realizacji.

- W ramach III edycji Budżetu Obywatel-
skiego Bełchatowa mieszkańcy naszego 
miasta dokonali wyboru projektów do 

realizacji w roku 2016. Wśród zadań wy-
łonionych w drodze głosowania, znalazły 
się takie, z których mieszkańcy Bełchato-
wa mogą korzystać już dzisiaj – jak cho-
ciażby zatoczka postojowa oraz stojaki 
rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 

przy ul. Dąbrowskiego. Zatoczka „Poca-
łuj i jedź” od początku tego roku szkol-
nego doskonale służy rodzicom i dzieciom 

budżetobywatelski
Bełchatowa

włącz się • zaproponuj • zagłosuj

Opis projektów, które znalazły się na liście podlegającej głosowaniu.
Opisy projektów stanowią odwzorowanie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
wskazanym przez wnioskodawców poszczególnych projektów.

Numery projektów odpowiadają numerom wskazanym w formularzu do głosowania.
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PROJEKTY MIĘKKIE:

1. Twórcze czwartki.

2. Twoje życie w Twoich rękach i co z tym zrobisz?

3. Kawiarenka Seniora „Cafe Senior”.

4. Osoba Niepełnosprawna - integracyjna podróż z tańcem - 

dla osób na wózku, niewidomych, z zespołem Downa 

oraz inna niepełnosprawność.

5. Ratuj swoje życie - Stop udarom i zawałom.

6. Akademia place zmienia.

7. Grocholice - Łączymy Pokolenia.

8. Masz prawo wiedzieć – cykl wykładów na temat praw przy-

sługujących mieszkańcom wspólnot i spółdzielni.

PROJEKTY MIĘKKIE

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
NA LISTĘ DO GŁOSOWANIA W RAMACH 
IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BEŁCHATOWA

PROJEKTY TWARDE
9. Zagospodarowanie terenów między blokami 304, 305, 306, 314, 

315, 319, 331, 332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

10. Zagospodarowanie lasku osiedlowego wraz z budową siłowni 

zewnętrznej.

11. Remont chodników na osiedlu Przytorze.

12. Budowa siłowni zewnętrznej. 

13. Plac zabaw ZAKĄTEK URWISA na osiedlu Dolnośląskim przy uli-

cy Mieszka I z parkingiem na działce 473/6 i parkingiem na działce 

469/11.

14. Stacje Naprawy Rowerów. 

15. Kompleksowa modernizacja istniejącego placu zabaw z elemen-

tami siłowni zewnętrznej.

16. BIEDRONKOWO - Plac zabaw (na os. Dolnośląskim koło sklepu 

Biedronka).

17. Mały alpinista – tematyczny plac zabaw.

18. Wyspa piratów – tematyczny plac zabaw.

19. Powstanie miejsca do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych 

poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów – Grocholice.

Szczegółowy opis projektów i głosowanie na www.decydujemy.belchatow.pl

uczęszczającym do szkoły. Ten mini par-
king to rozwiązanie zdecydowanie wpły-
wające na bezpieczeństwo. Drugi zwycię-
ski projekt - defi brylatory AED już zawisły 
w trzech miejscach na terenie miasta. 
Urządzenia, z których będzie można sko-
rzystać wyłącznie w sytuacji zagrożenia 
życia znajdują się na budynku Urzędu 
Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), 
na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na 
budynku administratora targowiska miej-
skiego (ul. Wojska Polskiego 34). Oświe-
tlenie ciągu pieszego łączącego osiedle 

Okrzei z osiedlem Dolnośląskim, które 
jest w trakcie realizacji, zostanie oddane 
do użytku mieszkańców z końcem paź-
dziernika. W bieżącym miesiącu ruszają 
też prace przy Wesołym zakątku w cen-
trum. Plac zabaw z siłownią, boiskiem do 
gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę 
na os. Okrzei to obiekt, który w połowie 
grudnia będzie kolejnym miejscem na 
terenie miasta pozwalającym na aktyw-
ny wypoczynek.  Niestety jest też mniej 
optymistyczna informacja. Centrum Re-
habilitacji Dzieci Przystań – remont i do-
posażenie placówki rehabilitacji to pro-
jekt, którego ostateczne oddanie nastąpi 
dopiero w pierwszej połowie 2017 roku. 
Nie mieliśmy wpływu na rozwój sytuacji, 
bo wykonawca robót wyłoniony w drodze 
przetargu, ostatecznie się z niego we 
wrześniu wycofał. Procedura postępowa-
nia przetargowego musiała więc ruszyć 
ponownie,  a takie działanie zawsze jest 
czasochłonne.

Dziękuję za rozmowę!
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Trzynaście projektów podstawowych oraz dziewięć przedsięwzięć uzupełniających. Wśród pomy-
słów wpisanych do właśnie zakończonego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji są mię-
dzy innymi: koncepcja remontu i termomodernizacji dziesięciu kamienic, budowa i modernizacji już 
istniejących śródmiejskich parkingów, stworzenie parku kieszonkowego czy kompleksowa przebu-
dowa tego istniejącego przy pl. Wolności. Dokument, który jest efektem współpracy mieszkańców, 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych powstawał przez ostanie sześć miesięcy.

Recepty na rewitalizację śródmieścia
Wiosną bieżącego roku Miasto Bełcha-
tów przystąpiło do opracowania Gmin-
nego Programu Rewitalizacji. Projekt 
ten zintegrował wokół siebie szeroką 
grupę osób, która aktywnie włączyła się 
w opracowanie pomysłów będących re-
ceptą na „uzdrowienie” obszaru zdegra-
dowanego. Przypomnijmy, że rewitaliza-
cja to proces, który ma na celu odbudo-
wywać – przede wszystkim w kontekście 
społecznym - najbardziej zdegradowane 
obszary miasta. W Bełchatowie obszar ten 
obejmuje całe centrum. Rewitalizacja 
nie dotyka jakiegoś marginalnego, frag-
mentu miasta, a jego zasadniczej części. 
To ulice i miejsca, z których korzystamy 
wszyscy, załatwiając urzędowe sprawy, 
prowadząc dzieci do szkół i przedszkoli. 
Jedni bełchatowianie tu mieszkają, inni 
pracują, a jeszcze inni spotykają się 
z przyjaciółmi. Bez wątpienia więc teren 
zaproponowany do rewitalizacji to klu-
czowa część Bełchatowa.
W proces rewitalizacji włączeni są miesz-
kańcy oraz właściciele, użytkownicy wie-
czyści nieruchomości i podmioty nimi 
zarządzające, organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne, podmioty gospodar-
cze i publiczne. Katalog osób wciągnię-
tych w proces uzdrawiania śródmieścia 
jest naprawdę szeroki. - Generalna zasa-
da rewitalizacji to partycypacja społecz-
na. To uczestnictwo jest wymagane i bar-
dzo pożądane na każdym etapie procesu 
rewitalizacji. My jako samorząd mamy 
stworzyć warunki do tego by wszyscy 
interesariusze mogli się wypowiedzieć 
w czasie przygotowania, prowadzenia 
i oceny rewitalizacji. Niezbędne jest 
też poznanie potrzeb i oczekiwań tych, 
których rewitalizacji dotyczy – wyja-
śnia Alicja Paprocka. Temu mają służyć 
konsultacje społeczne. Pierwsze odbyły 
się w maju. Pomysły i propozycje za-
dań rewitalizacyjnych mieszkańcy mogli 
składać na odpowiednio wypełnionych 
formularzach do 3 czerwca bieżącego 
roku. Inicjatyw zgłoszonych do programu 

było ponad sześćdziesiąt. Po weryfi kacji 
wszystkich wniosków, na ich podstawie 
został stworzony projekt dokumentu 
GPR, w którym znalazło się 13 projek-
tów podstawowych oraz 9 przedsięwzięć 
uzupełniających. Projekt ten również 
poddany został konsultacjom, które mia-
ły na celu wprowadzenie ewentualnych 
uwag do zaproponowanych pomysłów 

– Myślę, że wszystkie koncepcje, które 
zostały zawarte w projekcie są spójne 
i uzupełniają się. Należy zwrócić uwagę, 
że w centrum miasta jest sporo nowych 
i odnowionych obiektów, niestety w oczy 
rzucają się też stare i zniszczone kamie-
nice. Wyznaczony, zdegradowany obszar 
naszego śródmieścia charakteryzuje się 
również wysokim wskaźnikiem proble-
mów społecznych. Wiele problemów ob-
szaru zdegradowanego zostało wzięte 

pod uwagę w tworzeniu koncepcji popra-
wy wizerunku i jakości życia na bełcha-
towskim śródmieściu. 
Wśród trzynastu projektów wpisanych 
w dokument GPR znalazła się między 
innymi koncepcja remontu i termomo-
dernizacji dziesięciu kamienic, a tak-
że zaadoptowanie ich na mieszkania, 
w tym dla osób niepełnosprawnych oraz 
aktywizowanych bezdomnych. Dużym 
i ważnym projektem jest też utworzenie 
w obszarze zdegradowanym, a dokładnie 
w obiekcie przy Placu Wolności 10, miej-
sca współpracy władz, przedsiębiorców 
i mieszkańców z przedstawicielami miast 
partnerskich. Oprócz funkcji centrum 
wymiany doświadczeń związanych z mi-
nimalizowaniem skutków negatywnych 
zjawisk dotykających poszczególne mia-
sta, obiekt ten będzie pełnił funkcję ga-
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Podatniku, jeżeli zwiększysz zatrudnienie do końca 2016 roku, bę-
dziesz miał szansę skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w latach 2017-2018.

Przedsiębiorco -  skorzystaj z preferencji 
podatkowej

Zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści przysługują na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
27.03.2014 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości w ra-
mach pomocy de minimis, która za-
wiera dwie propozycje preferencji.
Pierwsza skierowana jest dla przedsię-
biorców inwestujących w budowę lub 
przebudowę budynków lub budowli 
i tworzących nowe miejsca pracy. Wa-
runkiem skorzystania ze zwolnienia 
będzie utworzenie i utrzymanie no-
wych miejsc pracy przez okres 3 lat 
od dnia uzyskania zwolnienia oraz po-
niesienie nakładów inwestycyjnych: 
w przypadku mikroprzedsiębiorców 
w kwocie przekraczającej 50.000zł
utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca 
pracy, w przypadku małych przedsiębior-
ców w kwocie przekraczającej 200.000 zł 
utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc 
pracy, w przypadku średnich przedsiębior-
ców w kwocie przekraczającej 500.000 zł 
utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc 
pracy, w przypadku pozostałych przed-
siębiorców w kwocie przekraczającej 
1.000.000 zł i utworzenie co najmniej 
15 nowych miejsc pracy, Dwuletnie kosz-
ty zatrudnienia pracowników na nowo 
utworzonych miejscach pracy muszą być 
wyższe niż kwota zwolnienia od podatku.

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, 
którzy nie realizacją nowych inwestycji,
a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 
15 %. Warunkiem korzystania ze zwol-
nienia jest poniesienie przez podatni-
ka dwuletnich kosztów zatrudnienia 
na nowo utworzone miejsca pracy, 
w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty 
zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorca, który spełni warun-
ki z uchwały i do końca roku utwo-
rzy nowe miejsca pracy, uzyska zwol-
nienie od podatku od nieruchomo-
ści na okres dwóch następnych lat.
Istnieje również możliwość ubiegania 
się o zwolnienie od podatku od nie-
ruchomości przez podatników, którzy 
uruchomią działalność wytwórczą na 
obszarach objętych specjalną strefą 
ekonomiczną na terenie Miasta Beł-
chatowa (uchwała Nr XLV/405/14).

Uchwały do pobrania na stronie 
internetowej www.belchatow.bip.gov.pl 
w zakładce: Podatki i opłaty lokalne.
  

Więcej informacji dotyczących zwolnień 
podatkowych można uzyskać również 
w Urzędzie Miasta Bełchatowa
Wydział Finansowy pok. 127
tel. 44  733 51 27

stronomiczną, w której zaplanowano tak-
że zaplecze szkoleniowe pozwalające na 
doskonalenie umiejętności kulinarnych. 
Przebudowie budynku przy Placu Wolno-
ści towarzyszyć będzie rewitalizacja są-
siadującego z nim, od lat zaniedbanego 
parku miejskiego, gdzie mają powstać 
trzy strefy: historyczno-patriotyczna, ga-
stronomiczno-wypoczynkowa oraz rekre-
acyjna. W odpowiedzi na potrzeby miesz-
kańców powstał również pomysł budowy 
i modernizacji już istniejących  śródmiej-
skich parkingów  oraz zagospodarowania 
działki wraz z budową ciągu pieszego 
łączącego ul. Kościuszki z ulicą Wito-
sa. Według proponowanego projektu ma 
powstać tam park kieszonkowy pełniący 
funkcję przejścia i przestrzeni wyposażo-
nej w kosze na psie odchody, gdzie wła-
ściciele psów będą mogli wyprowadzić 
pupila na wybieg. Z ciekawą inicjatywą 
wyszła także właścicielka kamienicy przy 
ulicy Kościuszki 4 i 4a. W swojej propo-
zycji zgłosiła chęć rozbudowy budynku 
o trzecią kondygnację i zagospodaro-
wania jej dla działalności związanej 
z edukacją i kulturą.  Na uwagę zasługują 
również projekty, których priorytetowym 
celem jest pozytywne oddziaływanie na 
sferę społeczną i środowiskową. Wśród 
nich znalazły się działania ponoszące 
kompetencje osób udzielających wspar-
cia, a co za tym idzie, zagwarantowanie 
lepszej pomocy mieszkańcom znajdu-
jących się w trudnej sytuacji życiowej,  
zadania wspierające dzieci z rodzin 
wykluczonych społecznie i zagrożonych 
wykluczeniem czy projekt zakładający 
organizację indywidualnych i grupowych 
zajęć z psychologiem i terapeutą uzależ-
nień dla osób bezdomnych. 
Swoją propozycją zadania do realizacji 
w ramach rewitalizacji podzieliła się 
także Fundacja Społeczna „Solidarni”, 
która prowadzi jadłodajnię dla osób bez-
domnych i ubogich. Fundacja jest po-
mysłodawcą projektu w ramach którego,  
w formule ekonomii społecznej, miałby 
powstać miejsca pracy dla osób wyklu-
czonych z obszaru rewitalizacji.

Na zrealizowanie wszystkich propozycji 
działań zawartych w dokumencie GPR 
przewidziany jest okres najbliższych pię-
ciu lat. Szacunkowy koszt rewitalizacji 
centrum wyniesie ponad dwadzieścia sie-
dem milionów.

MJS, AE
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Artystyczna integracja

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ko-
niczynka” był gospodarzem IV edycji 
warsztatów kulturalno – integracyjnych 
„Jesteśmy… - osoba niepełnosprawna 
jako twórca i odbiorca kultury”. W im-
prezie, przy pięknej pogodzie wzięło 
udział ponad stu uczestników z ośrodków 
z całego województwa. Gości przywitali 
pracownicy ŚDS i wiceprezydent Bełcha-
towa Łukasz Politański, który wręczył 
przedstawicielom wszystkich ośrodków 
pamiątkowe statuetki.  

Idea tych spotkań jest żywa tak naprawdę 
od samego początku istnienia „Koniczyn-
ki”, czyli od 15 lat. To nie tylko doskona-

ła zabawa, ale przede wszystkim aktywa 
forma integracji osób niepełnospraw-
nych. Podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Ośrodków Szkolno – Wycho-
wawczych, oddziałów psychiatrycznych 
i innych ŚDSów podczas takich warszta-
tów uczestniczą w rozmaitych formach 
aktywności artystycznej - tańczą, śpie-
wają, malują, ale przede wszystkim 
kształtują postawy otwartości i wzajem-
nej tolerancji. Z kolei dla kadry na co 
dzień pracującej z osobami z rozmaitymi 
formami niepełnosprawności – spotkania 
są doskonałą okazją do wymiany doświad-
czeń.

MJS

Znalezienie wolnych miejsc par-
kingowych na Osiedlu Okrzei 
był sporym wyzwaniem nie tyl-
ko dla mieszkańcom, ale rów-
nież dla kibiców bełchatowskiej 
Skry, którzy podczas meczów 
w hali Energia chcieli pozosta-
wić swoje auta w bliskim są-
siedztwie obiektu.

Nowy parking 
na Okrzei

Magistrat postanowił rozwiązać ten pro-
blem poprzez wybudowanie nowego par-
kingu. Dodatkowe miejsca postojowe po-
wstały pomiędzy halą Energia a blokiem 
nr 2 na osiedlu Okrzei. Inwestycja ta 
pozwoliła na zapewnienie pięćdziesięciu 
siedem dodatkowych miejsc parkingo-
wych, w tym trzech dla osób niepełno-
sprawnych. Koszt jej realizacji opiewał 
na kwotę dwustu pięćdziesięciu tysięcy 
złotych.

AE

Chcesz złożyć 
wniosek?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie informuje, iż od 3 paź-
dziernika 2016r. do 30 listopada 2016r. 
przyjmowanie wniosków na nowy okres 
zasiłkowy 2016/2017 na świadczenia ro-
dzinne i świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wydawanie decyzji odby-
wać się będzie w godzinach:

od 8.00 do 18.30 we wtorki i czwartki,
od 8.00 do 15.00 w ponie-
działki, środy i piątki

www.belchatow.pl
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Druga odsłona artystycznej „Inwazji Talentów”

Czterdziestu młodych artystów 
z Bełchatowa, Pradubic, Csongradu 
i Powaskiej Bystrzycy wzięło udział 
w drugiej odsłonie  międzynaro-
dowego projektu „Inwazja Talen-
tów”. Malarski plener artystyczny 
w Bełchatowie jest kolejnym, po 
warsztatach w Pardubickiej Galerii 
Miejskiej etapem projektu, które-
go celem jest propagowanie wśród 
najmłodszych mieszkańców miast 
Grupy Wyszehradzkiej różnych 
form motywowania do dalszego 
artystycznego rozwoju. W ramach 
artystycznego szaleństwa młodzież 
w wieku 10 – 15 lat przez kilka dni 
doskonaliła swoje malarskie zdol-
ności pod okiem wykwalifi kowane-
go personelu Miejskiego Centrum 
Kultury. Efekty ich pracy mogliśmy 
zobaczyć podczas poplenerowego 
pokazu, który odbył się na bełcha-
towskich błoniach 12 września.

AE
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Kilkudziesięciu fanów rolek, deskorolek 
i BMX-ów wzięło udział w zawodach „Symbioza 
Extreme Day 2016 o Puchar Prezydenta Miasta 
Bełchatowa". Impreza przyciągnęła amatorów 
z całej Polski. Na placu przy ulicy Turkusowej 
pojawili się przedstawiciele władz samorzą-
dowych i urzędnicy którzy zaangażowani byli 
w proces powstawania Skatepraku. W uroczy-
stym otwarciu wziął również udział marszałek 
województwa Witold Stępień, który przeciął 
wstęgę wspólnie z prezydent Mariolą Czechow-
ską oraz wiceprezydentami Ireneuszem Owczar-
kiem i Łukaszem Politańskim. Poświęcenia 
obiektu dokonał ksiądz kanonik Zbigniew Zgoda. 
Bełchatowska nowo wybudowana skateplaza 
tętniła życiem. Uroczyste otwarcie miejskiej in-
westycji urozmaicone zostało również wieloma 
atrakcjami towarzyszącymi. Swoje umiejętno-
ści tego dnia zaprezentował Mistrz Świata we 
Freestyle Football Paweł Skóra, który chętnych 
uczył podstaw żonglowania piłką. Dla miłośników 
sportów wyczynowych odbył się pokaz SuperEn-
duro w wykonaniu zawodników Łódzkiego Klubu 
Motorowego, natomiast Bełchatowska Grupa Of-
froadowa WYR 4x4 zaprezentowała ekstremalne 
widowisko „Crush Derby”. Ponadto, członkowie 
grupy EBE bO4rd poprowadzili naukę jazdy na 
Longobardach, a przy Green Power Station od-
były się animacje i pokazy jazdy na rolkach, 
Jumping Frog oraz Zumby. W imprezie towarzy-
szyła nam również Fundacja Diabeciaki. Przy ich 
punkcie mieszkańcy mierzyli sobie poziom cukru 
i ciśnienie. Przy skateplazie stanęła także foto-
budka, gdzie za symboliczną opłatą można było 
zrobić sobie wesołe zdjęcie.
Było energetycznie, widowiskowo i bardzo po-
zytywnie. Zawody „Symbioza Extreme Day", 
które w naszym Mieście odbyły się po raz trze-
ci z pewnością na długo zapiszą się w pamięć 
bełchatowian. Podczas kilkugodzinnej imprezy 
amatorzy jazdy na rolkach, deskorolce i BMX-
-ach zaprezentowali umiejętności z najwyższej 
półki. Wśród najlepszych w kategorii rolki zna-
leźli się: Wiktor Głowacki, Maciej Krupiński, Pa-
tryk Pochroń. W jeździe na deskorolce równych 
sobie nie mieli: Kamil Zbroja, Igor Pawłowicz 
i Adam Otoliński. Spośród uczestników startują-
cych w kategorii BMX na zwycięstwo zasłużyli: 
Damian Onufrak, Dawid Czekaj, Dominik Mu-
szyński, Marcel Wełnicki i Wiktor Skibiński.

AE

Eksremalny park, ekstremalna jazda!

www.belchatow.pl
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Ponad 9 milionów złotych – taką kwotą zostały zasilone miejskie przedsięwzięcia, na które urzędnicy 
magistratu pozyskali środki zewnętrzne. Dofi nansowane już zostały bądź zostaną zarówno projekty 
w infrastrukturę drogową, sportową, zielni miejskiej, ale także projekty o charakterze miękkim.

Miliony dla Bełchatowa

Przebudowa ulicy Zamoście, termomo-
dernizacja wielorodzinnego komunalnego 
budynku FELEK, „Bełchatów w zieleni”, 
budowa skateparku, budowa kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym Nr 9, „Ogrody Użyteczne – Ja-
błoniowy Sad”, a także „Inwazja Talen-
tów” i dofi nansowanie kształcenia usta-
wicznego pracowników i pracodawców 
ze środków Krajowego Funduszu Szkole-
niowego – to lista tych wniosków, które 
zostały ocenione pozytywnie i już zostały 
dofi nansowane lub oczekują na podpisa-
nie umów, łącznie opiewają one na kwotę 
9 milionów 259 668 złotych. Z szesnastu 
złożonych wniosków, osiem uzyskało ak-
ceptację, a na tym nie koniec.  - Niektóre 
wnioski jeszcze oczekują na ocenę, nie-
które z przyczyn obiektywnych będą re-
alizowane w innym montażu fi nansowym. 
Przykładem jest program KAWKA, gdzie 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
wycofał program na terenie całego kraju 
i opracowuje nowe zasady podobnego kon-
kursu. Tak czy inaczej, do tej pory mamy 
dofi nansowanie w takiej wysokości, w ja-
kiej Miasto może wygospodarować środki 
na wkład własny i podatek VAT  – wyja-
śnia Alicja Paprocka, dyrektor Wydziału 
Rozwoju Miasta. Przejęta przez Miasto 
ekspansywna strategia aplikowania przy-
niosła planowane rezultaty, zarówno fi -
nansowe jak i w zakresie przygotowania 
do następnych konkursów. - Planujemy 
jeszcze do końca roku aplikować o zada-

nia ujęte w planie inwestycyjnym i fi nan-
sowym, ale wiemy, że na przykład termin 
jednego z konkursów już uległ zmianie 
i pozostałe też są niepewne – dodaje dy-
rektor Paprocka. Dzieje się tak między in-
nymi dlatego, że perspektywa fi nansowa 
2014-2020 przyniosła bardzo dużo zmian, 
jeszcze trwają prace nad podstawowymi 
dokumentami, nie dalej jak 28 września 
zmieniono Szczegółowy Opis Osi Priory-
tetowych wraz ze wskaźnikami i kryte-
riami. W obecnej perspektywie, na lata 
2014-2020 przyjęto rozwiązania zwięk-
szające zaangażowanie środków fi nan-
sowych przez samorządy, np. wskaźnik 
wkładu własnego w poprzednim okresie 
wyniósł 25 procent, teraz ma być bliski 
40 procentom, do tego VAT także trzeba 
zapewnić z własnych środków. - 2016 jest 
rokiem, w którym instytucje regional-
ne i centralne otworzyły konkursy dla 
samorządów, ale jednocześnie zmienia-
jąc i dopracowując regulaminy, wytycz-
ne i harmonogramy. Bywa, że planując 
w czasie umożliwiającym przygotowanie 
koniecznej dokumentacji podejmujemy 
decyzje na podstawie przesłanek, które 
w trakcie procesu aplikowania ulegają 
zmianie. Trzeba po prostu uzbroić się 
w cierpliwość i co najważniejsze – konse-
kwentnie robić swoje. Miejmy nadzieję, 
że w następnych latach warunki dofi nan-
sowania będą bardziej przewidywalne – 
podsumowuje Alicja Paprocka.
Największą kwotę dofi nansowania – po-

nad 3 i pół miliona złotych uzyskał wnio-
sek „Bełchatów w zieleni – tworzenie 
i rewaloryzacja zielonych przestrzeni 
miasta”. Co warte podkreślenia beł-
chatowski projekt jest jedynym z woje-
wództwa łódzkiego, który znalazł się na 
krajowej liście rankingowej. W tej chwili 
magistrat czeka na sfi nalizowanie wnio-
sku, czyli podpisanie umowy, bo lista ran-
kingowa wymaga zatwierdzenia przez in-
stytucję zarządzającą, którą w tym przy-
padku jest Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska. Jakie są założenia projektu 

„Bełchatów w zieleni”? W ramach przygo-
towywanej koncepcji wyznaczono tere-
ny, będące miejską własnością o łącznej 
powierzchni około 26 hektarów, na tym 
terenie powstanie dziesięć ogólnodo-
stępnych kompleksów o charakterze re-
kreacyjno - wypoczynkowym. To miejsca 
wzdłuż rzeki Rakówki, na terenie całego 
Bełchatowa, od ujęcia wody na osiedlu 
Olsztyńskim poprzez osiedle Budowla-
nych, 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. Co przewiduje pro-
jekt? Przede wszystkim usunięte zostaną 
wszystkie rośliny inwazyjne, które w tej 
chwili rosną w sposób niekontrolowany. 
W ich miejsce posadzone będą nowe ga-
tunki. Szata roślinna zaplanowana zosta-
ła bardzo szczegółowo zgodnie z uwarun-
kowaniami środowiskowymi. Posadzone 
mają być gatunki biocenotycznie warto-
ściowe, czyli takie, które będą sprzyjać 
owadom i ptactwu, dla nich też zaplano-
wano małą architekturę w postaci budek 
i domków lęgowych. Opracowany przez 
specjalistów z lubelskiego Uniwersyte-
tu Przyrodniczego projekt zapewni pra-
widłowy rozwój przyrodniczy terenów 
wzdłuż Rakówki przy jednoczesnym ogra-
niczeniu nakładów pracy i energii na ich 
utrzymanie. Zamiast tradycyjnych traw-
ników będą kolorowe łąki kwietne. 

MJS

www.belchatow.pl
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Księgarnia EUREKA

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2015 roku.
Oferuje zniżki dla 
wszystkich posiadaczy 
kart przy każdorazo-
wym zakupie ofero-
wanych artykułów.
Kontakt:
ul. Kościuszki 1, tel 44 
633 09 44, 693 903 966

Siłownia Hala – usługi w zakresie kultury fi zycznej

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszyst-
kich posiadaczy kart 
na zajęcia rekreacyjne 
na siłowni w hali wido-
wiskowo-sportowej

Kontakt:
Hala Widowiskowo Sportowa KWB Bełcha-
tów S.A. ul.1 Maja 61, tel. 660 402 186
Strona internetowa: www.silowniabelchatow.com/

Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A.

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla  wszyst-
kich posiadaczy kart na 
bilety oraz karnety na 
mecze rozgrywane na bo-
isku GKS Bełchatów S.A.
Kontakt:
ul. Sportowa 3, tel. 
544 635 03 55
Strona internetowa: 
www.gksbelchatow.pl

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyra-
żenia zgody na połączenie spółek kapitałowych: 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Beł-
chatowie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sa-
nikom było jednym z ważniejszych tematów nad 
którym debatowali radni podczas XXIV Sesji Rady 
Miejskiej.

PGM Sp. z o.o. pochłonie 
SANIKOM Sp. z o.o.

Uchwała została przegłosowana. Za jej podjęciem głosowało 
13 radnych, przeciwko było 2, natomiast 6 wstrzymało się od gło-
su. Połączenie tych dwóch spółek uzasadniano sprawniejszym dzia-
łaniem obu podmiotów, budowaniem przewagi konkurencyjnej, 
zwiększeniem możliwości inwestycyjnych i zapewnieniem bezpie-
czeństwa w zakresie nieprzerwanego zaspokajania potrzeb miesz-
kańców. Z aktów założycielskich wynika, że działania obydwu spół-
ek uzupełniają się. Fakt ich połączenia umożliwi więc komplek-
sowe podejść do zarządzania nieruchomościami, w tym zasobami 
mieszkaniowymi oraz utrzymaniem czystości na placach zabaw, 
a także zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynków 
mieszkalnych. Do zadań spółki PGM należała również będzie reali-
zacja umów dotyczących bieżącego utrzymania pasa drogowego, 
oświetlenia ulicznego oraz placów, parkingów, słupów ogłoszenio-
wych i przystanków autobusowych. Spółka PGM jest podmiotem 
silniejszym, a fakt połączenia jej ze spółką Sanikom pozwoli na 
odniesienie korzyści z wygenerowanego efektu synergii. Dlatego 
uzasadniając decyzję o połączeniu tych dwóch spółek magistrat 
zwracał również uwagę, że w obszarze fi nansowym nastąpi wzrost 
wartości majątku fi rmy przejmującej, a to z kolei zwiększy szansę 
na dostęp do fi nansowania zewnętrznego.

AE
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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 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
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 75

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 65
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

Teleprzewodnik UM

tel. 44 634 90 00, fax. 44 634 90 05
wodkan@wodkan-belchatow.pl • bok@wodkan-belchatow.pl

www.wodkan-belchatow.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN."
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

NOWA USŁUGA: E-FAKTURA ELEKTRONICZNA WERSJA
TRADYCYJNEJ FAKTURY PAPIEROWEJ.

Zawiera dokładnie te same informacje i ma tę samą moc prawną. 
Od tradycyjnej faktury papierowej różni ją sposób dostarczania oraz 
możliwość przechowywania w wersji elektronicznej. Po wystawieniu 
e-Faktury  wysyłane jest do Klienta powiadomienie na adres e-mailowy 
podany podczas rejestracji. Gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo 
przechowywanych tam dokumentów.

Dlaczego warto wybrać e-Fakturę:
• otrzymasz ją zawsze w terminie, bez opóźnień związanych z dostarczaniem  
  listów i przesyłek drogą pocztową,
• nie zaginie po drodze i jest zawsze na miejscu: o każdej porze i gdziekolwiek  
  jesteś, masz dostęp do swojego archiwum faktur elektronicznych,
• masz pewność, że e-Faktura nie wpadnie w niepowołane ręce, ponieważ  
  mogą ją odebrać wyłącznie osoby upoważnione do odbioru.
• oszczędzasz miejsce i dbasz o środowisko!
Po wyrażeniu zgody z e-Faktury możesz korzystać już od najbliższego  cyklu 
rozliczeniowego.

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

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 
44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta 
44 733 52 62

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 52 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

Dowody osobiste  
44 733 52 51
44 733 52 52

Zespół ds. 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

 

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

Straż Miejska
986

PEC Bełchatów już zadbał o ciepłą, przytulną atmosferę i rozpo-
czął dostawy ciepła systemowego do bełchatowskich mieszkań.

Poczuj ciepłą stronę życia w mieście
Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłow-
nicze włączano jednocześnie w całym 
mieście w odgórnie ustalonym terminie. 
Obecnie termin rozpoczęcia ogrzewania 
mieszkań zależy od zarządców budynków. 
Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzy-
muje się przez kilka dni lub lokatorzy 
zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań, 
jest to sygnał dla zarządcy nieruchomo-
ści, że czas rozpocząć sezon grzewczy 
na osiedlach. Administratorzy przyjmują 
często umowne granice, co do wysokości 
spadku dziennej i nocnej temperatury 
na zewnątrz, wpływającej na włączenie 
ogrzewania w budynkach. Automatyka 
pogodowa, która funkcjonuje we wszyst-
kich węzłach będących własnością PEC, 
włącza lub wyłącza węzeł w zależności 
od temperatury. Urządzenia te analizują 
potrzeby budynku w odniesieniu do wa-
runków zewnętrznych. Automatyka jest 
szczególnie pomocna w okresach przej-
ściowych; w przypadku nagłego ochło-
dzenia we wrześniu czy czerwcu, np. 
w nocy lub nad ranem,  uruchamia ogrze-
wanie budynku, a w momencie wzrostu 
temperatury zewnętrznej, np. o godz. 
10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłą-
czone. Minimalizuje to koszty ogrzewa-
nia budynku oraz pozwala na uzyskanie 
komfortu cieplnego w budynku przez 
cały rok. Przypominamy o przestrzeganiu 
kilku prostych zasad racjonalnego korzy-
stania z ciepła, aby czuć się komfortowo, 
a jednocześnie płacić mniejsze rachunki 
za ciepło. To proste i naprawdę się opła-
ca!
 

Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapewnia 
prawidłowe rozprzestrzenianie 

się ciepła w pomieszczeniu, dlatego uni-
kaj zastawiania grzejników meblami i za-
słaniania ich grubymi zasłonami. 

Kontroluj temperaturę w pomiesz-
czeniu
Dopasuj temperaturę do swoich 
preferencji. Zazwyczaj możesz 

to robić, bo kaloryfer wyposażony jest  
w tzw. termostat. Zaoszczędzisz i po-
czujesz się lepiej. Różne pomieszczenia, 
w zależności od przeznaczenia, potrze-
bują innych temperatur, aby dobrze Ci 

służyły. W sypialni możesz utrzymywać 
niższą temperaturę, nawet 18°C - więk-
szość z nas śpi wtedy lepiej (chyba, że 
masz małe dzieci, to podwyższ tempe-
raturę o 2 stopnie). W pokoju dziennym 
wystarczy temperatura 20-21°C, a w ła-
zience powinna być najwyższa - 24°C.
Wychodząc z domu również zmniejszaj 
temperaturę. Pamiętaj jednak, żeby nie 
wyziębiać pomieszczeń całkowicie, po-
nieważ  ponowne nagrzanie ścian będzie 
kosztowało Cię więcej, niż utrzymanie 
stałej, optymalnej temperatury przez 
cały czas. Jeżeli nie chcesz cały czas my-
śleć o przykręcaniu i odkręcaniu trady-
cyjnych termostatów przygrzejnikowych, 
zainwestuj w inteligentne termostaty, 
gdzie łatwo zaprogramujesz oczekiwane 
temperatury o różnych porach dnia.
 

Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie pomieszczenia do-
brze wpływa na samopoczucie 
oraz zapobiega powstawaniu za-

wilgoceń i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić 
kaloryfery zanim zaczniesz wpuszczać do 
domu świeże powietrze. Nie zapomnij 
też po 10–15 minutach zamknąć okien, 
aby uniknąć wyziębienia wietrzonego po-
koju.
 

Unikaj suszenia odzieży na grzejni-
kach
Czy zdarza Ci się suszyć ubra-
nia na kaloryferze? Zrezygnuj 

z tego, szczególne, jeżeli rozliczasz się 
z podzielnika umieszczonego na grzejni-
ku. Susząc odzież na kaloryferze zwięk-
szasz wskazania podzielnika o 10%, przez 
co narażasz się na większe rachunki.
 

Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach 
wspólnych
Oszczędzaj nie tylko w swoim 
mieszkaniu. Zwróć uwagę, czy 

w częściach wspólnych budynku drzwi 
i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelno-
ści na klatce schodowej, w suszarniach 
i piwnicach powodują uciekanie ciepła 
z budynku oraz zwiększają jego pobór. 
Warto zainteresować się pomieszczenia-
mi wspólnymi, ponieważ za ich ogrzanie 
płacą wszyscy lokatorzy.

PEC
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza 
na wystawę pt.: „Cyna i miedź w rzemiośle artystycz-
nym Dariusza Drzewieckiego.”

Cyna i miedź w rzemiośle 
artystycznym

Dariusz Drzewiecki  jest artystą, który nigdy nie uczył się w szko-
łach plastycznych. Ukończył technikum mechaniczne, w którym po-
znał obróbkę metalu. Rzemiosła artystycznego nauczył się natomiast 
w warszawskich pracowniach lamp witrażowych i witraży. Jego prace 
wykonane z cyny i miedzi są efektem codziennych obserwacji i spo-
strzeżeń otaczającego go świata. Pomysły, które zatopił w metalu 
zebrały się w grupę miniaturek, które będzie można oglądać od 17 
października do 30 listopada 2016r. Zapraszamy.

AE

Do bełchatowskich gimnazjów, muzeum 
i biblioteki trafi ła nietuzinkowa publikacja 
historyczna. Jednym z jej bohaterów jest 
Bruno – Bronisław Hellwig.

Hellwig bohaterem komiksu

Historia nie musi być patetyczna, a jej nauka nudna! 
Udowadniają to autorzy komiksu „Portrety wojenne”, 
który w oryginalny sposób ukazuje wydarzenia z II wojny 
światowej. Publikacja Narodowego Centrum Kultury jest 
uzupełnieniem emitowanej przez Telewizję Polską serii 
dokumentalnej pod tym samym tytułem. Opowiadane 
są w nich losy pięciu wojennych bohaterów m.in. Broni-
sława Hellwiga. Postać Bruna – bo taki pseudonim nosił 
Hellwig – zaznaczyła się również w dziejach Bełchato-
wa. Warto więc, aby bełchatowianie, a w szczególności 
młodzież poznała jego historię. Dzięki kontaktom Urzędu 
Miasta z córką Bruna Hanną Hellwig – Stańczuk pozyskano 
z Narodowego Centrum Kultury bezpłatne egzemplarze 
komiksu wraz z płytami DVD, gdzie zarejestrowane są 
odcinki dokumentu. - Zależy mi, aby publikacja dotarła 
do jak największej rzeszy młodych bełchatowian. Dlate-
go otrzymane książki przekazuję dyrektorom miejskich 
gimnazjów, którzy mają bezpośredni kontakt z mło-
dzieżą. Publikacja będzie również dostępna w Muzeum 
Regionalnym oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej im. J. I. Kraszewskiego. Jestem przekonana, 
że swoją oryginalnością komiks zainteresuje uczniów, 
a także stanie się inspiracją dla pedagogów do przepro-
wadzenia pomysłowych i nieszablonowych lekcji – mówi 
Mariola Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa.
Publikacja, głównie skierowana jest do młodych osób. 
Stąd, by ich zainteresować historią II wojny światowej 
i odbudować pamięć o tych ludziach autorzy sięgają po 
komiksową kreskę, a także zrozumiały dla współczesne-
go młodego odbiorcy język. Co ważne losy Bruna Hell-
wiga, Jana Zumbacha, Zdzisława Pacaka – Kuźmirskiego 
oraz Józefa Becka i Jana Gruzińskiego opowiedziane są 
subiektywnie, wprost, bez patosu i martyrologii. Jak 
można przeczytać w komiksie, przedstawiane historie: 
„Same w sobie są opowieściami pełnymi emocji i napię-
cia, gdzie męstwo, siła woli oraz odwaga nie wymagają 
dodatkowych przymiotników”.

ADA
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Nadleśnictwo Bełchatów skończyło 40 lat! Jednostka w obecnym kształcie została powołana do 
życia w listopadzie 1975 roku.

Urodziny u Leśników
16 września brać leśnicza wspólnie z kolegami z zaprzyjaźnionych 
Nadleśnictw województwa łódzkiego, samorządowcami, strażakami 
i przedstawicielami fi rm naszego regionu świętowała okrągły jubile-
usz. Obchody rozpoczęła msza polowa, którą koncelebrował ks. ka-
nonik Marek Izydorczyk.W trakcie uroczystości dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusz Pieniak oraz Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Bełchatów Jarosław Zając wręczyli  Alinie Kajzler 
i Krzysztofowi Holajdzie Kordelas Leśnika Polskiego. To najwyższe wy-
różnienie przyznawane leśnikom za ich wieloletnią pracę oraz szcze-
gólne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Nawiązuje do honorowej 
i paradnej broni, noszonej przez leśników w okresie II Rzeczypospolitej.
Za długoletnią pracę na rzecz Nadleśnictwa wyróżniono także kil-
kunastu pracowników odznaczeniami branżowymi i związkowymi. 
Wspólne świętowanie zostało uatrakcyjnione krótkim recitalem mu-
zyki myśliwskiej grupy sygnalistów i pokazem sokolniczym. Z okazji 
jubileuszu w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie zorganizowano 
także wystawę przyrodniczą poświęconą leśnikom - ludziom, którzy 
dbają o nasze lasy i zwierzęta w nich żyjące. 

MJS

XII Bełchatowskie Dni Papieskie
13 października (czwartek) 2016r. 
20.00 – Różaniec Fatimski – ulicami miasta (początek – kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary, Al. ks. Kar. 
Stefana Wyszyńskiego 44 – przemarsz pod pomnik Św. Jana Pawła II przy Parafi i pw. Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 2)

16 października (niedziela) 2016r.
Kościół pw. Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 2
11.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II
12.00 – Msza Święta w intencji bełchatowian przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II
21.00 - Apel Jasnogórski przy pomniku Św. Jana Pawła II
Muzeum Regionalne, ul. Rodziny Hellwigów 11
16.00 – występ chórów ze Szkoły Podstawowej nr 3

17 października (poniedziałek) 2016r.
ul. Kościuszki 2
10.00 – 11.00 – „Serduszka dla Jana Pawła II” od dzieci z bełchatowskich przedszkoli przy pomniku Św. Jana Pawła II

19 października (środa) 2016r.
Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Ks. J. Popiełuszki 9
18.00 – złożenie kwiatów przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki i Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ludzi Pracy

22 października (sobota) 2016r.
Kościół pw. Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 2
18.00 – Msza Święta za mieszkańców Bełchatowa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II

Wydarzenia towarzyszące:
16 października (niedziela) 2016r., godz. 10.00-16.00 – kiermasz kremówek papieskich, ul. Kościuszki 2.
4-28 października 2016r. – wystawa „Jan Paweł II – Papież wielkiego serca”,
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 9.
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Sara Rabenda (SP13) i Sandra Samborska (PG4) zajęły pierwsze miejsce w plebiscycie „10 Najlep-
szych Sportowców Bełchatowa" wybranych spośród uczniów podstawówek i gimnazjów.

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Młodych sportowców nagrodzono 
15 września w Miejskim Centrum 
Kultury podczas gali zorganizo-
wanej przez Bełchatowski Szkol-
ny Związek Sportowy. Wyróżnie-
nia tego dnia otrzymali również 
nauczyciele i wychowawcy mło-
dych sportowców, a także dyrekto-
rzy najbardziej „usportowionych” 
szkół.

AE

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1 miejsce – Sara Rabenda SP13
2 miejsce – Alicja Grześkowiak SP13
3 miejsce – Wiktor Korpas SP 1
4 miejsce – Marcel Kuśmierek SP1
5 miejsce – Alicja Kulesza SP13
6 miejsce – Filip Wasiel SP 4
7 miejsce – Szymon Czyżewski SP1
8 miejsce – Zuzanna Mielczarek SP13
9 miejsce – Bartłomiej Siewiera SP4
10 miejsce – Kaper Wośko SP1

GIMNAZJA:
1 miejsce – Sandra Samborska PG4
2 miejsce – Natalia Kowalczyk PG1
3 miejsce – Natalia Perkowska PG1
4 miejsce – Olgierd Minol PG4
5 miejsce – Aleksandra Bodasińska PG4
6 miejsce – Mieszko Śpiewak PG4
7 miejsce – Natalia Mofi na PG4
8 miejsce – Igor Lewandowski PG1
9 miejsce – Angelika Opyd PG4
10 miejsce – Wiktoria Kopczyńska PG5

Przed nami się kolejna edycja biegu ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”.

Ruszyły zapisy na "Bełchatowską Piętnastkę"!

Jubileuszowy, bo już 20. Uliczny Bieg „Bełchatowska Pięt-
nastka” odbędzie się 20 listopada. Wszyscy, którzy lubią 
biegać i chcą wziąć udział w jednaj z największych beł-
chatowskich imprez sportowych mogą się już zapisać. Do 
15 listopada prowadzone będą zapisy internetowe. Swój 

udział można zgłosić również w dniu startu. Warto wspomnieć, 
że tak jak w poprzednich latach przy „Bełchatowskiej Piętna-
stce” odbędzie się Bieg Rekreacyjny na 5 kilometrów. Ponad-
to, podczas „Bełchatowskiej Piętnastki” nastąpi podsumowanie 
Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. 
Więcej informacji nt. Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego można znaleźć na stronie: http://www.
biegilodzkie.pl/, natomiast informacje dotyczące bełchatow-
skiego biegu można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa pod numerem telefonu 44 733-
51-01 lub pisząc na adres pietnastka@belchatow.pl.

Zachęcamy  również do zapoznania się z nowym regulaminem 
biegu dostępnego na stronie:
http://www.pietnastka.belchatow.pl

AE
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4 września parafi a pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika uroczyście celebrowała jubileusz 25-le-
cia istnienia. Przy okazji jubileuszu pracownicy Muzeum Regionalnego przygotowali wystawę pre-
zentującą dzieje parafi i przy ulicy Czyżewskiego.

Ćwierćwiecze parafi i Św. Biskupa Męczennika
Teren, na którym obecnie znajduje się 
budynek świątyni należącej do parafi i 
pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, w XIX wieku był miejscem 
szczególnym. Nie przypadkowo bowiem 
wybór padł na ten właśnie skrawek ziemi 

- wydzielony ulicami Wschodnią (obecnie 
ulica Czyżewskiego), Cmentarną (obecnie 
ulica Dąbrowskiego) oraz nieistniejącą 
już dziś ulicą Poprzeczną. Znajdował się 
tu cmentarz katolicki oraz kirkut – cmen-
tarz żydowski. Informacje o tym znajdują 
się w dokumentach kościelnych i w zapi-
skach historyków żydowskich. Obecnie 
o tej ziemi, sporadycznie tylko mawia się 
jako o „cmentarzu cholerycznym”. To tu 
najprawdopodobniej spocząć miały cia-
ła około 30% ludności Bełchatowa, która 
w latach 1805-06 zmarła na epidemię 
cholery. Miejsce zostało oznaczone krzy-
żem, aby można było je identyfi kować 
z miejscem pochówku.
Wraz z początkiem XX wieku tereny, 
w pobliżu których znajdował się cmen-
tarz, w nie dość udokumentowanych oko-
licznościach zamieniły się w targ trzody 
chlewnej, a sama ziemia, która należała 
wówczas do właściciela smolarni, odda-
na została wkrótce Parafi i Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie. 
Co stało się ze szczątkami zmarłych, nie 
wiadomo. Jak podaje ks. Franciszek Po-
tapski: […] Teren cmentarza był przez 
długi czas w posiadaniu zarządu gm. Beł-
chatówek, a potem zarządu miejskiego, 
dzięki tylko temu, że właściciel resztek 
terenów z dóbr bełchatowskich Stanisław 
Kępiński wykazał magistrowi, że powyż-
szy plac jest jego własnością zahipote-
kowaną i włączoną do całości majątku. 
Zarząd miejski nie wnosząc sprzeciwu, 
ustąpił terenu, na którym od dawien daw-
na odbywały się przetargi na konie, bydło 
i świnie, a mniemany właściciel Kępiński 
aktem rejentalnym w 1918 r. przekazał 
rz. kat. par. w Bełchatowie z zastrzeże-
niem, aby na tym placu został zbudowany 
kościół w przeciągu 18 lat, gdyż w prze-
ciwnym razie mogą rościć do tego terenu 
pretensje jego spadkobiercy […].
Zgodnie z kroniką parafi alnej już w 1911 
roku ówczesny proboszcz w kościele pa-
rafi alnym pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny – Leon Zarem-
ba – ofi cjalnie ogłosił, że plac przy ulicy 
Wschodniej (obecnie ulica Czyżewskiego) 
stał się terenem parafi i. Plac ten dość 
szybko zamknięto murem, a właściwie 
wałem ziemnym, wzniesionym w grani-
cach ulic Wschodniej oraz Poprzecznej.
W latach 1920-28 proboszcz – F. Jeliń-
ski – odgrodził pozyskany wcześniej plac 
prostym ogrodzeniem z drutu kolcza-
stego. Kolejny proboszcz – W. Ciesielski 

– wzniósł na początku lat 30. XX wieku na 
tym terenie kaplicę. Odwołując się po 
raz kolejny do inwentarza parafi alnego 
z 1938 roku, przeczytamy, że […] w mie-
ście przy Nowym Rynku (plac Marszałka 
Piłsudskiego), na terenie dawnego cmen-
tarza grzebalnego parafi anie bełchatow-
scy postawili kaplicę murowaną z cegły 
na fundamencie wysokim z ciosanego ka-
mienia. Roboty zaczęte w maju 1932 r., 
a w następnym tymczasowo roboty zo-
stały przerwane, ponieważ wyłoniły się 
potrzeby pilniejsze, na które trzeba było 
więcej poświęcić pieniędzy i czasu. Na 
budowę kaplicy wydano przeszło cztery 
tysiące złotych […].
Od 1933 roku nowo wybudowana, jednak 
z powodu braku funduszy jeszcze niewy-
kończona, kaplica wraz z całym otacza-
jącym ją placem został oddany w dzier-
żawę, tak przynajmniej podaje cytowany 
już inwentarz. […] Teren, na którym stoi 
nowa, a nie całkowicie wykończona kapli-
ca jest wydzierżawiony biednemu ogrod-
nikowi, prawie bezinteresownie, w tych 
zamiarach, aby splantował i uprawiał 
ziemię, nadał pewien wygląd estetyczny. 
Dzierżawcami była rodzina Zochniaków. 
Kaplica w stanie surowym, lecz na szczę-

ście nienaruszonym, przetrwała II wojnę 
światową. Jedynie krzyż, upamiętniający 
miejsce pochówków, został wykopany 
i ukryty przez A. Zochniaka, E. Szuberta 
oraz S. Kurskiego. Krzyż wrócił na swoje 
miejsce zaraz po wojnie. Zochniakowie 
dzierżawili teren z kaplicą aż do 1963 
roku. Potem funkcję tę przejęła rodzina 
Kurskich.
W 1963, gdy rozpoczynano budowę osie-
dla Tysiąclecia, ówczesny proboszcz pa-
rafi i NNMP ks. Antoni Łukasik wymówił 
Stanisławowi Kurskiemu dzierżawę, zaś 
z władzami miasta udało mu się uzgodnić, 
że ziemia wywożona z nowo budowanego 
osiedla była dostarczana na teren zajmo-
wany przez parafi ę. W 1965 ks. Łukasik 
rozpoczął remont kaplicy z przeznacze-
niem na kaplicę pogrzebową. 
Kolejny etap historii parafi i przy Czyżew-
skiego to lata 70-te. Wówczas plany roz-
budowy kościoła spotkały się z oporem 
lokalnych władz. Teren będący własno-
ścią parafi i NNMP miał bowiem – zgodnie 
z planami rozbudowy Bełchatowa, po 
odkryciu złóż węgla brunatnego – zostać 
zagospodarowany pod budowę osiedla 
mieszkaniowego. Zdecydowano się na 
wystosowanie petycji do ówczesnego 
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, 
bełchatowianie nigdy odpowiedzi na swo-
ją prośbę nie otrzymali. Jednak podjęte 
rozmowy z ówczesnymi władzami miasta 
doprowadziły do stanu, jaki aktualnie po-
siada parafi a.
Ostatecznie w latach 1977–1979 przy 
kaplicy rozpoczęto dobudowę kościoła. 
Dotychczasowa kaplica stanowiła pre-
zbiterium obecnego kościoła. Po bokach 
tej kaplicy dobudowana została zakrystia 
i tylne wejście do kościoła. Trzydzieści 
lat później, w 1999 roku rozbudowano 
istniejące prezbiterium oraz zabudowa-
no tarasy wejściowe. Poświęcenia kościo-
ła dokonał 3 marca 2002 roku arcybiskup 
Władysław Ziółek.

Pierwszym proboszczem parafi i pod we-
zwaniem Św. Biskupa Męczennika został 
ks. Paweł Augustyniak, który swoją po-
sługę pełni niezmiennie od ćwierćwiecza.
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