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Szanowni Państwo,

W kolejnym, świątecznym numerze biuletynu miejskiego zamieściliśmy szereg interesujących informacji dotyczących miasta 
Bełchatowa.  Są wśród nich artykuły, w których poruszyliśmy, pewnie dla wielu z Was ważną tematykę oświaty, a także podsu-
mowaliśmy obszerne zagadnienie związane z realizacją inwestycji drogowych – a w 2016 roku było ich naprawdę sporo.

Grudzień to dla każdego z nas idealny czas, aby choć na chwilę zatrzymać się i spędzić czas z rodziną. Myślę, że jed-
ną z takich okazji był Jarmark Świąteczny, z którego fotorelację zamieściliśmy również w tym biuletynie. Zapraszam 
do lektury i korzystając z okazji życzę Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska
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Szanowni Państwo,

Grudniowy czas to wyjątkowy moment z racji przypadających Świąt Bożego 
Narodzenia. Chcąc dzielić z bełchatowianami radość z Narodzenia Jezusa, podobnie jak 
w ubiegłym roku serdecznie zapraszam mieszkańców na Bełchatowską Wigilię. Jestem 
przekonana, że to spotkanie będzie znakomitą okazją do integracji bełchatowian. 
W życzliwej atmosferze, przy tradycyjnym stole znajdziemy czas na rozmowę i wspól-
ne świętowanie, które nie wszystkim jest dane przeżywać w rodzinnej atmosferze. 

Drodzy Mieszkańcy, stoimy na progu 2017 roku. Sądzę, że nie tylko ja w grudniowym 
czasie zerkam wstecz, na miesiące mijającego 2016. Dla mnie osobiście był to czas 

bardzo wyjątkowy – dwa lata temu objęłam bowiem stanowisko Prezydenta Miasta Bełchatowa.  W mojej osobistej 
ocenie to wystarczająco długi czas, by w klarowny sposób dokonać podsumowania mojej pracy. Zapraszam Państwa 
do lektury wywiadu, w którym odniosłam się do najistotniejszych aspektów pełnionej przeze mnie prezydentury. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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Rozmowa z Prezydentem Miasta Bełchatowa Mariolą Czechowską

Jestem gospodarzem Miasta, a nie politykiem…
8 grudnia 2014 roku objęła Pani – 

jako pierwsza kobieta w historii Bełcha-
towa – stanowisko Prezydenta Miasta. 
Kilkadziesiąt ostatnich miesięcy upły-
nęło na wytężonej pracy, chciałabym 
by ją Pani podsumowała.

- Od początku mojej pracy mówiłam mię-
dzy innymi o drogowym koszmarze ulic 
Wojska Polskiego i Czaplinieckiej. Jesz-
cze rok temu obwodnica wschodnia, która 
jest panaceum na ten problem była wpi-
sana zaledwie na listę rezerwową. Deter-
minacja z jaką dążyłam do rozpoczęcia 
prac wokół tej inwestycji doprowadziła 
do podpisania z Marszałkiem Wojewódz-
twa Łódzkiego porozumienia o wspólnym 
przygotowaniu i realizacji wschodniej 
obwodnicy. Z dużą satysfakcją mogę więc 
powiedzieć, że 21 listopada, kiedy wspól-
nie z Marszałkiem Witoldem Stępniem sy-
gnowaliśmy dokument ta obwodnica stała 
się faktem! Do końca 2017 roku ma zostać 
opracowana dokumentacja projektowa, 
roboty budowlane mają ruszyć w 2021 
roku, a zakończyć „spięciem” obwodnicy 
wschodniej z północną w 2023. Wiem, że 
to termin odległy, ale proces decyzyjny 
już za nami.

Jest też szereg inwestycji – od bu-
dowy ulic, poprzez stworzenie nowych 
parkingów i ulicznego oświetlenia - we-
wnątrz miasta, które już ułatwiają beł-
chatowianom życie.

- Zgadza się. To inwestycje mniej spek-
takularne, ale niezbędne dla bełchato-
wian, poprawiające ich komfort życia i 
bezpieczeństwo. Nie ma właściwie czę-
ści miasta, w której nie inwestowaliśmy. 
Osiedla: Ludwików, Politanice, Olsztyń-
skie, Marii Konopnickiej i Binków docze-
kały się szeregu nowych ulic. Powstało 
też kilka parkingów, między innymi na 
osiedlu Okrzei, w rejonie ulicy Antracyto-
wej, Węglowej i Czaplinieckiej. Powsta-
ły również zatoki parkingowe przy ulicy 
Dąbrowskiego. W tym roku planujemy 
również ogłosić przetarg na budowę par-
kingu w rejonie bloków 327-326 na osie-
dlu Dolnośląskim. A na tym nie koniec, 
bo już przystąpiliśmy do projektowania 
przebudowy skrzyżowania ulic Staszica 
-1 maja, ma tam powstać rondo, które 

usprawni komunikację. Trwa projektowa-
nie, bardzo kosztowej, ale niezwykle po-
trzebnej przebudowy ulicy Kwiatowej. W 
przyszłym roku planujemy też rozpocząć 
pierwszy etap prac przy ulicy  Cegielnia-
nej.  Projekt już jest – trwa uzgadnianie, 
kto ma wystąpić o pozwolenie na budo-
wę. Zadanie będzie kosztować, według 
kosztorysu, ok. 12 mln zł. Planujemy 
ubiegać się o środki zewnętrzne.

Chciałabym zapytać o „wywołany” 
właśnie do tablicy temat środków ze-
wnętrznych. Słyszy się co rusz krytykę 
jakoby pozyskiwała ich Pani za mało.

- Dla Bełchatowa pozyskaliśmy blisko 10 
milionów złotych. Wśród projektów, któ-
re są lub będą realizowane z zewnętrz-
nym, fi nansowym wsparcie znalazły się 
między innymi: przebudowa ulicy Zamo-
ście, termomodernizacja budynku FELEK, 
projekty „Energia, natura i tradycja - na 
bełchatowskim szlaku” oraz „Bełchatów 
w zieleni – tworzenie i rewaloryzacja 
zielonych przestrzeni miasta”. Wsparcie 
fi nansowe otrzymał też skatepark, arty-
styczne przedsięwzięcie „Inwazja talen-

tów”. To najważniejsze, ale nie jedyne 
projekty i co najważniejsze na tym nie 
koniec. Staramy się bowiem o kolejne 
pieniądze i czekamy na ocenę jeszcze 
dwóch wniosków. Jeśli się uda w budże-
cie miasta zostaną dodatkowe 3 miliony 
złotych. Mam tu na myśli projekty budo-
wy lokali socjalnych w ramach przebu-
dowa obiektu przy Sienkiewicza 40 oraz 
budowę demonstracyjnego pasywnego 
budynku węzła przesiadkowego w Bełcha-
towie. Co do krytyki. Cóż taka rola opo-
zycji. Ja dziś z głębokim przekonaniem 
mogę powiedzieć, że do tej pory mamy 
dofi nansowanie w takiej wysokości, w ja-
kiej Miasto może wygospodarować środ-
ki na wkład własny i podatek VAT. Chęci 
by mieć więcej są zawsze, ale ekonomia 
podpowiada by zachować zdrowy rozsą-
dek, nie kierujemy się zasadą: „bierzemy 
bo dają, nieważne jakim kosztem i czy 
potrzebne”. Dotacja nie jest prezentem. 
Dofi nansowanie łączy się z wkładem wła-
snym, zarówno fi nansowym jak i organi-
zacyjnym. Bezkrytyczna realizacja zbyt 
wielu, choćby unijnych projektów może 
prowadzić do zadłużeniowej pułapki, 
przeinwestowania i tym samym zahamo-
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wania możliwości reakcji na naprawdę 
istotne potrzeby mieszkańców w długich 
okresach czasu. Przejęta przez samorząd 
strategia aplikowania, już w tej chwili 
przyniosła planowane rezultaty, zarówno 
fi nansowe jak i w zakresie przygotowania 
do następnych konkursów. 

W trakcie kampanii wyborczej pod-
kreślała Pani, że chce by Bełchatów był 
miastem przyjaznym mieszkańcom. 
Poza omówionymi działaniami inwe-
stycyjnymi, komfort to także, a może 
przede wszystkim sfera społeczna.

- Inwestycje są niezbędne, ale budże-
ty bełchatowian, te domowe są równie 
ważne. Dlatego zdecydowałam się na 
obniżenie kosztów obiadów w bełchatow-
skich szkołach. Wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji też w wielu rodzinach przy-
niosło realne oszczędności. Ceny i stawki 
opłat za wodę i ścieki od 2015r. utrzy-
mane są na tym samym poziomie, pomi-
mo że spółka Wod-Kan dużo inwestuje. 
Chciała więcej, ale każda kolejna inwe-
stycja w nowe sieci wiąże się z odpisami 
amortyzacyjnymi, które wliczane są do 
taryf. Kalkulacja i ostateczne ustalenie 
inwestycyjnych wydatków na poziomie 30 
milionów złotych sprawi, że mieszkańcy 
nie będą obciążani większymi opłatami. 
Podobnie jest w przypadku innej miej-
skiej spółki, PEC-u, który w perspektywie 
najbliższych 2 lat nie planuje podwyżek. 
Na niezmiennym poziomie utrzymają się 
tez stawki obioru śmieci.

Jest też sprawa, która w ostatnich 
tygodniach mocno podgrzała emocje, 
zwłaszcza wśród rodziców przedszko-
laków. Od września przyszłego roku 
zmieni się wysokość dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli, ze 100-procen-
towej na 85%. Decyzja z punktu widze-
nia polityki mało popularna… 

- Ale ja przede wszystkim jestem gospo-
darzem miasta, które ma być rządzone 
zgodnie z poszanowaniem fi nansów pu-
blicznych i równości jego mieszkańców. 
Najważniejszym argumentem, który leżał 
u podstaw zmiany ze 100-procentowej 
dotacji na 85%, jest ten, że jako samo-
rząd jesteśmy w stanie stworzyć miejsca 
w publicznych przedszkolach dla wszyst-
kich potrzebujących. W bieżącym roku 
szkolnym zagwarantowaliśmy wszystkim 
rodzicom trzylatków miejsca w publicz-
nych przedszkolach. Ja chciałabym by 
nasi mieszkańcy mieli wybór i mogli ko-

rzystać z szerokiej oferty edukacyjnej, 
ale równie mocno leży mi na sercu rów-
ne traktowanie mieszkańców – rodziców, 
którzy posyłają swoje pociechy do przed-
szkoli. Jestem przekonana, że ten zdrowy 
kompromis, który udało się wypracować 
wspólnie z Radnymi nie przełoży się na 
bełchatowskie rodziny, a już na pewno 
nie na dzieci. 

We wrześniu minął rok od otwarcia 
jadłodajni dla osób ubogich i potrzebu-
jących. Z darmowych posiłków każdego 
dnia korzysta kilkadziesiąt osób. 

- Jadłodajnię ze wsparciem Urzędu Mia-
sta prowadzi Fundacja Społeczna „Soli-
darni”. Byli tacy, którzy ten pomysł kryty-
kowali, ale codzienność przy Kwiatowej 
6 jasno pokazuje jak bardzo w naszym 
mieście potrzebna była taka inicjatywa. 
W tym roku poszliśmy o krok dalej i Fun-
dacja pozyskała zewnętrzne środki na 
zatrudnienie sześciu osób. Jestem pełna 
nadziei, że uda się te osoby wyprowadzić 
z długotrwałego bezrobocia i bezdomno-
ści. Rozumiem, że nie są to spektakular-
ne liczby i wskaźniki, ale też w kampanii 
podkreślałam, że chce być Prezydentem 
wszystkich bełchatowian. Nie zapominam 
więc też o tych, którym w życiu potoczy-
ło się gorzej.

Jest Pani na półmetku pracy, drugie 
dwa lata przed Panią. Jaki plan na naj-
bliższe miesiące?

- Cały czas inwestować i pracować w 
miejscu, gdzie mieszkają bełchatowia-
nie, czyli na osiedlach. Wśród większych 
drogowych inwestycji to poza wspomnia-
nym rondem u zbiegu Staszica i 1-Maja, 
chcemy ruszyć także z jeszcze jednym, 
na Wojska Polskiego. Cały czas pracujemy 
też nad ulicą Kopeckiego. Chcę uporać 
się wreszcie z problemem, który dotyka 
nie tylko naszych mieszkańców, ale któ-
ry dokucza także przyjezdnym – dworzec 
PKS-u, musi wreszcie powstać. Planujemy 
rozpoczęcie budowy strzelnicy i rozbudo-
wę kompleksu na Binkowie, skatepark ma 
zostać wzbogacony o równie profesjonal-
ny tor rowerowy.
     
     Dziękuję za rozmowę!

Bełchatowski Orszak 
Trzech Króli

Rokrocznie w świętowanie Trzech Króli 
włącza się kilkaset polskich miast, wśród 
nich jest także Bełchatów. Podobnie jak 
w roku ubiegłym i w nadchodzącym 2017 
roku bełchatowskie Stowarzyszenie Ak-
tywności Obywatelskiej „Wspólnota” za-
prasza do uczestnictwa w Orszaku Trzech 
Króli. Organizacja Orszaku od początku 
angażowała i integrowała wiele lokalnych 
środowisk. 

Słowa franciszkańskiego pozdrowienia 
„Pokój i Dobro”- to hasło, jakie będzie 
towarzyszyć tegorocznej edycji Orsza-
ku. Podobnie jak w latach ubiegłych 
i tym razem oprócz wspólnego śpiewania 
kolęd, przewidziane jest również roz-
grywanie jasełkowych scen, tym razem 
nabiorą one na lokalności. Organizato-
rom zależy by uwypuklić bełchatowskie 
akcenty, dlatego zostanie między innymi 
zaaranżowana scena w raju, która odno-
si się do miejskiego herbu, nie zabrak-
nie też górników. Tradycyjnie na czele 
Orszaku będą podążać Trzej Królowie 
w towarzystwie aniołów, pasterzy, ryce-
rzy i dwórek. Obraz ulicznych jasełek do-
pełnią żywe zwierzęta, rydwany i dorożki. 
VI Bełchatowski Orszak Trzech Króli wyru-
szy sprzed kościoła na os. Dolnośląskim 
ok. godz. 12:30 – tuż po mszy św., która 
rozpocznie się o godz. 11:30. Później po-
chód przejdzie – i tu nowość - ulicami: 
Wyszyńskiego, Lipową, 9 Maja (przy ron-
dzie), Rodziny Hellwigów (przy Muzeum 
Regionalnym) w kierunku parafi i Farnej 
(ul. Kościuszki 2). Tam bełchatowianie 
będą mogli oddać pokłon św. Rodzinie 
i wziąć udział we wspólnym śpiewaniu 
kolęd.

MJS
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Miasto Bełchatów od września 2017 roku będzie przekazywało dotację niepublicznym przedszko-
lom w wysokości 85% na jednego malucha. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas XXIX nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych, przeciwnych było 6.

Zdrowy kompromis
Od 1 stycznia 2017 r. – zgodnie ze zmie-
nioną ustawą o systemie oświaty – będzie 
obowiązywał nowy sposób naliczania 
dotacji dla szkół i placówek niepublicz-
nych oraz publicznych. Stąd bełcha-
towski samorząd, tak jak wiele innych 
samorządów w całej Polsce musiał pod-
jąć stosowne uchwały, by móc zgodnie 
z obowiązującym prawem naliczać dota-
cję dla wspomnianych wcześniej podmio-
tów. Analizując sytuację bełchatowskich 
przedszkoli samorząd ponownie pochylił 
się nad naliczaniem dotacji dla placówek 
publicznych i niepublicznych. W ustawie 
jest mowa, że w przypadku przedszko-
li niepublicznych gmina ma obowiązek 
wypłacać w ramach dotacji na jednego 
ucznia placówki niepublicznej nie mniej 
niż 75% wydatków bieżących ponoszo-
nych w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę na jednego ucznia. Taka re-
guła nie dotyczy przedszkoli niepublicz-
nych, które pobierają opłaty nie wyższe 
niż placówki publiczne. Co za tym idzie 
Bełchatów, tak jak wiele innych polskich 
miast, zdecydował, że przedszkola miej-
skie będą otrzymywać dotację w wyso-
kości 100%. Zaś przedszkola niepublicz-
ne, które pobierają od rodziców opłaty 
wyższe niż występujące w placówkach 
publicznych, będą dotowane w 85%. - 
Projekt uchwały, który przedłożyliśmy 
pod obrady sesji nadzwyczajnej opiewał 
co prawda na kwotę 75% mającą obowią-

zywać od 1 września 2017 roku był wy-
nikiem wniosków, które Radni składali 
na wcześniejszej sesji 24 listopada. Po 
dyskusjach, które toczyły się przez kilka 
dni zdecydowałam o wniesieniu auto-
poprawki i zamknęliśmy tę propozycję 
kwotą 85% - podkreśla Prezydent Mariola 
Czechowska i dodaje: - najważniejszym 
argumentem, który leżał u podstaw 
zmiany ze 100-procentowej dotacji na 
85%, jest ten, że jako samorząd jesteśmy 
w stanie stworzyć miejsca w publicznych 
przedszkolach dla wszystkich potrzebu-
jących. Ja chciałabym by nasi mieszkańcy 
mieli wybór i mogli korzystać z szerokiej 
oferty edukacyjnej, ale równie moc-
no leży mi na sercu równe traktowanie 
mieszkańców – rodziców, którzy posyłają 
swoje pociechy do przedszkoli. Jestem 
przekonana, że ten zdrowy kompromis, 
który dziś osiągnęliśmy nie przełoży się 

na bełchatowskie rodziny, a już na pew-
no nie na dzieci. Dane, jakie jeszcze na 
poprzedniej sesji przedstawili miejscy 
urzędnicy wyraźnie pokazują, że z roku 
na rok kwota dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli wzrastała. W 2010 roku wy-
nosiła ona blisko 200 tys. zł, zaś w 2016 
roku – według planów – ma już wynieść 
blisko 6,5 mln zł. W przypadku pomniej-
szenia dotacji do 85%, co zakłada właśnie 
przyjęta przez bełchatowską Radę Miej-
ską uchwała, kwota przekazanej dota-
cji będzie o ponad 900 tys. zł mniejsza.
- Te pieniądze podatników, które zostaną 
w kasie miasta zamierzam przeznaczyć 
na zorganizowanie zajęć dodatkowych 
w naszych, miejskich przedszkolach - 
podsumowuje Prezydent Mariola Cze-
chowska.

MJS

Miasto rozstrzygnęło przetarg na przebudowę pomieszczeń, w których ma się mieścić Centrum Re-
habilitacji Dzieci "Przystań". Przebudowa i wyposażenie lokalu będzie kosztować magistrat ponad 
600 tys. zł.

Przetarg na „Przystań” rozstrzygnięty
Pomieszczenia przy ul. Hubala 2 wkrótce 
staną się placem budowy. Miasto wyłoniło 
bowiem wykonawcę, który zajmie się ich 
przebudową. Lokal ma być tak przebu-
dowany, aby spełniał potrzeby placówki 
rehabilitacyjnej.Wszystko po to by„Przy-
stań” - Stowarzyszenie Rodziców i Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych – mogła 
w nim prowadzić działalność opiekuńczą, 
diagnostyczną oraz rehabilitacyjno-te-
rapeutyczną, którą obecnie bezpłatnie 

realizuje w lokalu przy ul. Żeromskiego 
1. Tak swoimi głosami zdecydowali beł-
chatowianie podczas III edycji Budże-
tu Obywatelskiego. To właśnie projekt  
„Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań 
– remont i doposażenie placówki” cieszył 
się wśród nich największą popularnością.
Po przebudowie pomieszczenia przy ul. 
Hubala 2 zamienią się m.in. w dwie sale 
rehabilitacyjne - Salę Doświadczeń Świata 
i Integracji Sensorycznej, trzy gabinety pe-

dagogiczne oraz dwie sale rehabilitacyjne, 
trzy gabinety logopedyczne, psychologiczny
i Biofeedback. Zgodnie z projektem, oprócz 
przebudowy  lokale zostaną również dopo-
sażone w niezbędny sprzęt. 
Na przeprowadzenie wszystkich robót wyko-
nawca ma czas do końca marca.
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Pełną parą idą roboty drogowe na osiedlowych uliczkach. Drogowców wciąż spotkamy w kilku 
częściach Bełchatowa. 

Na drogach praca wre
Miasto pracuje nad jakością osiedlowych 
ulic. W efekcie kilkanaście przecznic zyska 
nową nawierzchnię, a także odwodnienie 
i zjazdy do posesji. Taki zakres zadań był 
właśnie realizowany m.in. na osiedlu Lu-
dwików, gdzie ekipy drogowców prowa-
dzą jeszcze ostatnie roboty. Nowy kom-
fort podróżowania odczują więc nieba-
wem mieszkańcy ul. Spacerowej, Staffa, 
Wesołej, Zalesia, Baczyńskiego i Leśmia-
na, jak również niedokończonego odcinka 
ul. Ludwikowskiej. Inwestycja opiewa na 
blisko 1 mln 900 tys. zł. Praca wre także 
w centrum miasta, a dokładnie na os. Marii 
Konopnickiej. Drogowcymają już za sobą 
prace związane z budową odwodnienia 
i oświetlenia. Teraz zajmą się budową 
nawierzchni z kostki brukowej. Koszt 
całego zadania to niecałe 800 tys. zł. 
Na tym nie koniec. Nową jakość zyskają 
również ulice w os. Politanice – Jutrzenki 
i Poranna. I tym razem zostaną one wy-

posażone w odwodnienie, zjazdy i na-
wierzchnię asfaltobetonową. Prawie 500 
tys. zł to kwota jaką Miasto przeznaczy 
na budowę właśnie tych ulic. Wszystkie 
prace w os. Politanice mają się zakończyć 
w maju przyszłego roku. Mówiąc o budo-
wie osiedlowych ulic nie można pominąć 
os. Olsztyńskiego. Aż dziewięć ulic w tym 
rejonie: Lniana, Pszeniczna, Żytnia, Zbo-
żowa, Rolna, Siewna, Jęczmienna, Żniwna 
i Pogodna zostało wyposażonych w odwod-

nienie i oświetlenie oraz nawierzchnię 
z kostki brukowej i zjazdy do posesji. Na 
ten cel Miasto wydało niespełna 4,5 mln zł. 
Prace drogowe na ponad 250 tys. zł 
zakończyły się również w rejonie pa-
wilonów handlowych przy ul. Nehre-
beckiego. I w tym przypadku Miasto 
zajęło się budową nawierzchni wraz 
z odwodnieniem  i oświetleniem. 
Ten sam zakres prac drogowcy wyko-
nali na os. Binków. Mowa o ul. Budry-
ka – na odcinku od ulicy Szmaragdowej  
do ulicy Kiepury. Inwestycja pochłonęła 
grubo ponad 3,5 mln zł. Kolejne 2 mln 
zł kosztowała magistrat budowa dro-
gi wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
na terenie strefy przemysłowej. Dzięki 
temu wzrosła m. inn. atrakcyjność te-
renów inwestycyjnych położonych przy 
ul. Czaplinieckiej.

AD-A

Wschodnia obwodnica Bełchatowa staje się faktem! Witold Stępień, Marszałek Województwa 
Łódzkiego wspólnie z Mariolą Czechowską, Prezydent Miasta Bełchatowa i Wicemarszałek Jolantą 
Ziębą – Gzik podpisali porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji inwestycji.

Porozumienie podpisane

Podczas spotkania, które odbyło się w 
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Witold 
Stępień pogratulował władzom Miasta 
Bełchatowa konsekwencji w doprowa-
dzeniu do tego porozumienia. Marszałek 
podkreślił, że jest to duże wyzwanie dla 
samorządu Bełchatowa, które zobowią-
zało się do przygotowania gruntów pod 
inwestycję. - Po stronie województwa 
będzie leżało budowanie nowej drogi, 
myślę że szalenie istotnej dla miasta. 
Wreszcie powstanie taki układ komuni-
kacyjny, który ten rosnący z roku na rok 
ruch tranzytowy będzie pozwalał prze-

nieść poza centrum miasta. My przystę-
pujemy do projektowania, Bełchatów do 
przygotowania gruntów. Liczę na to, że 
począwszy od dziś, za pięć lat będziemy 
mogli zacząć korzystać z tej obwodnicy – 
powiedział podczas spotkania Witold Stę-
pień, Marszałek Województwa Łódzkiego. 
Z kolei Prezydent Mariola Czechowska 
podkreśliła jak wielkie znaczenie dla 
komfortu życia mieszkańców Bełchatowa 
ma wschodnia obwodnica: - to niezbędna 
inwestycja, szczególnie jeśli spojrzy się 
na natężenie ruchu na ulicach Czapliniec-
kiej i Wojska Polskiego. Ze swojej strony 
mogę zapewnić, że zrobimy wszystko by 
tereny pod budowę obwodnicy były przy-
gotowane wzorowo.
Jeszcze w 2016 roku ma zostać wydana 
decyzja o środowiskowych uwarunko-
waniach. Do końca 2017 roku ma zostać 
opracowana dokumentacja projektowa, 
za którą odpowiedzialny jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi, podobnie jak za 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej (I połowa 2018 
roku). Kiedy zostanie ono wydane Miasto 
Bełchatów w ramach pomocy fi nansowej 
na rzecz Województwa Łódzkiego prze-
każe dotację celową. Te środki mają 
poryć koszt odszkodowań za nierucho-
mości przejęte pod budowę obwodnicy.  
Realizacja robót budowlanych obwod-
nicy wschodniej została podzielona na 
dwa etapy. Pierwszy z nich ma ruszyć w 
2021 roku i potrwa do 2022, w tym cza-
sie powstanie droga od projektowanego 
ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 
u zbiegu ulic Świętojańskiej i Radomsz-
czańskiej do projektowanego węzła na 
wschodniej obwodnicy z ul. Czyżewskie-
go. W etapie II, którego realizacja prze-
widziana jest na lata 2022 – 2023, wyko-
nane zostaną roboty od projektowanego 
węzła na wschodniej obwodnicy miasta 
z ul Czyżewskiego do projektowanego 
węzła z północną obwodnica miasta.
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Blisko 500 tys. zł wróci do miejskiego portfela! Miasto otrzymało 
bowiem dotację na budowę skateplazy, z której mieszkańcy ko-
rzystają od września.

Skatepark z dofi nansowaniem

Miasto pozyskało kolejne środki ze-
wnętrzne. Tym razem na budowę kom-
pleksu sportowo – rekreacyjnego na os. 
Binków. Mowa o nowoczesnym skatepar-
ku, z którego bełchatowianie korzystają 
od września. – Dzięki unijnym środkom, 
inwestycja która łącznie opiewa na po-
nad 1 mln 600 tys. zł będzie kosztować 
Miasto dokładnie 485 tys. zł mniej. Co 
ważne, zaoszczędzone pieniądze – a kwo-
ta jest dość spora -  możemy przeznaczyć 
na kolejne działania – mówi Ireneusz 
Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. 
Wspomniane środki pochodzą z Minister-
stwa Sportu i Turystki - Programu Rozwo-
ju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 
2016.
Budowa skateparku to jeden z wielu pro-
jektów, który otrzymał unijne dofi nan-
sowanie. W gronie zadań realizowanych 

w oparciu o środki zewnętrzne znajdują 
się także: przebudowa ulicy Zamoście, 
termmodernizacja wielorodzinnego ko-
munalnego budynku FELEK, „Bełchatów 
w zieleni” oraz „Inwazja Talentów”, 
„Energia, natura i tradycja – na bełcha-
towskim szlaku”, opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Bełcha-
towa i dofi nansowanie kształcenia usta-
wicznego pracowników i pracodawców 
ze środków Krajowego Funduszu Szkole-
niowego. Łącznie Bełchatów pozyskał bli-
sko 10 mln złotych. - Na tym nie koniec. 
Staramy się bowiem o kolejne pieniądze 
– czekamy na ocenę jeszcze dwóch wnio-
sków. Jeśli się uda w budżecie miasta 
zostaną dodatkowe 3 miliony – dodaje 
wiceprezydent Owczarek. Niestety nie 
wszystkie wnioski, jakie przygotowało 
Miasto uzyskały dofi nansowanie. Niektóre 
konkursy ogłaszane przez poszczególne 
instytucje są także unieważniane – tak 
było np. w przypadku programu KAW-
KA. – Ubolewamy nad tym, że projekt, 
który miał umożliwić dofi nansowanie do 
wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców 
naszego Miasta został unieważniony, ale 
na niektóre decyzje zupełnie nie mamy 
wpływu. Szukamy innych możliwości po-
zyskania środków na wsparcie bełchato-
wian wstaraniach o likwidację starych 
przydomowych kotłowni - podsumowuje 
Jakub Berłowski, zastępca dyrektora Wy-
działu Rozwoju Miasta UM Bełchatowa.

AD-A

Czterysta tysięcy złotych prze-
znaczy magistrat na zagospodaro-
wanie terenów zielonych znajdu-
jących się pomiędzy Osiedlem 
Politanice a Osiedlem Binków.

Skrótem na Binków

Niezagospodarowane dotąd tereny wokół 
rzeki Rakówki będą przedłużeniem skwe-
ru Honorowych Dawców Krwi. Projekt, 
który ma zostać zrealizowany do końca 
tego roku, zakłada stworzenie alejek 
spacerowych, wyposażenie terenu w ele-
menty małej architektury (ławki, kosze 
na śmieci, stojaki rowerowe) oraz budo-
wę ścieżki zdrowia. W planach jest także 
wymiana dwóch istniejący i zbudowa-
nie dwóch nowych kładek ułatwiających 
komunikację między Osiedlem Binków 
a osiedlem domków jednorodzinnych zlo-
kalizowanych nad brzegiem rzeki Raków-
ki. Nowe kładki powstaną w liniach ulicy 
Owocowej oraz ulicy Kasztanowej. Przy 
okazji tej inwestycji zniknie, znajdujący 
się w przedłużeniu ulicy Owocowej, rów 
będący wylotem z kanalizacji deszczo-
wej. Zastąpi go kanalizacja deszczowa,  
na której zbudowany zostanie chodnik. 
Rozbudowanie bulwaru spacerowego nie 
tylko ułatwi komunikację między dwo-
ma osiedlami, ale również poprawi wi-
zerunek od lat zaniedbanych terenów 
przylegających do rzeki Rakówki. Warto 
również podkreślić, że będzie to szkie-
let przygotowujący tą część miasta do 
realizacji kolejnego dużego projektu 
pn. „Bełchatów w zieleni, w ramach któ-
rego, wzdłuż rzeki Rakówki, ma powstać  
dziesięć ogólnodostępnych kompleksów 
o charakterze rekreacyjno – wypoczyn-
kowym – mówi wiceprezydent Ireneusz 
Owczarek.

AE

Budynek bełchatowskiej policji wzbogaci się o monitoring. Wszyst-
ko dzięki wsparciu ze strony Miasta.

Miasto pomaga policji
22 tys. zł – to kwota, jaką Miasto prze-
każe Komendzie Powiatowej Policji 
w Bełchatowie. Tak zdecydowali miejscy 
radni podczas listopadowej sesji. Dzięki 
środkom z miejskiego portfela bełcha-
towska komenda zostanie wyposażona 
w monitoring. Kamery pojawią się zarów-
no wewnątrz, jaki i na zewnątrz budyn-
ku.- Dziękuję za przekazane środki fi nan-
sowe i dostrzeżenie pozytywnych aspek-
tów inwestycji. Monitoring to narzędzie, 

które będzie służyć nie tylko właściwemu 
zabezpieczeniu budynku komendy, ale 
również oddziaływać prewencyjnie i słu-
żyć społeczeństwu.  Podkreślić należy, że 
monitoring to szybsza reakcja służb w sy-
tuacji kryzysowej. Kamery odpowiedniej 
jakości to realna kontrola miejsc zagro-
żonych oraz lepsze zabezpieczenie dowo-
dowe – mówi komendant insp. mgr Karol 
Mielczarek.
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Kolejny rok z rzędu w Bełchatowie stawki podatku od nieruchomości nie ulegają zmianie. Niektóre 
zostały nawet obniżone.

Podatki bez zmian
Dobra wiadomość dla bełchatowian. 
W 2017 roku nie będzie na nich czekać 
podwyżka stawek podatku od nieru-
chomości. Taką decyzję, podczas li-
stopadowej sesji, podjęli miejscy rad-
ni. Oznacza to, że osoby posiadające: 
- grunty związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz grunty pozo-
stałe,
- budynki mieszkalne,
- budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynki 
pozostałe,
- budowle 
w przyszłym roku kalendarzowym za-
płacą tyle samo, co w ubiegłych latach. 
W przypadku gruntów, mowa o takich 
stawkach jak: 0,88 zł (grunty związane
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej) oraz 0,41 zł (dla pozostałych grun-

tów). Stawki od budynków zatrzymały się 
na poziomie: 0,72 zł (budynki mieszkal-
ne), 22,03 zł (budynki związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej) oraz 
7,15 zł (dla pozostałych budynków). Na-
tomiast stawka od budowli niezmiennie 
2%. 
Pozostałe stawki podatku od nierucho-

mości zostały obniżone. Wśród nich naj-
ważniejsza jest ta dotycząca budynków 
związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych (w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń). 
Właściciele takich nieruchomości w 2017 
roku zapłacą 4,61 zł za metr kwadratowy, 
czyli cztery grosze mniej niż w roku 2016.
-Planujemy, że łączna kwota wpływów 
z podatku od nieruchomości, według za-
proponowanych stawek, wyniesie w roku 
2017 ok. 23.750.000 zł– podsumowuje 
Anna Graczyk, Dyrektor Wydziału Finan-
sowego, Urzędu Miasta w Bełchatowie.
Również stawki podatku od środków 
transportowych nie ulegają zmianie. 
Te z kolei pozostają na niezmienionym 
poziomie od 2013 r.

AD-A

O zmianach w oświacie

Przyjęte przez Radę Ministrów 8 listopada 
br. projekty ustaw o prawie oświatowym 
przewidują wprowadzenie nowego ustro-
ju szkolnego oraz modyfi kację organizacji 
szkół i placówek oświatowych. Samorzą-
dy już od kilku tygodni intensywnie przy-
gotowują się do zmian, a w  całym kraju 
Kuratorowie Oświaty podczas prowadzo-
nej akcji informacyjnej przedstawiają 
główne założenia zmian w ustroju szkol-
nym, które zaczną obowiązywać od przy-
szłego roku szkolnego. Wśród spotkań w 

województwie łódzkim odbyło się w Beł-
chatowie. Wicewojewoda Łódzki Karol 
Młynarczyk oraz Grzegorz Wierzchowski 
Kurator Oświaty spotkali się 1 grudnia 
z przedstawicielami samorządów powia-
tów bełchatowskiego i radomszczańskie-
go w celu omówienia projektowanych 
zmian.Kurator oświaty poinformował, że 
zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zmiany są odpowiednio za-
planowane i będą wprowadzane stopnio-
wo. Pracownicy kuratorium przedstawili 
harmonogram wdrażania reformy oraz 
jej główne założenia wynikające z pro-
jektowanych ustaw prawa oświatowego. 
- W czasie spotkania wśród samorządow-
ców wywiązała się ożywiona dyskusja 
świadcząca z jednej strony o zaintereso-
waniu zagadnieniem reformy, z drugiej 
o chęci przeprowadzenia zmian w jak 
najsprawniejszy sposób. Przedstawiciele 
samorządów otrzymali zapewnienie od 
pracowników Kuratorium, że w przypad-
ku jakichkolwiek wątpliwości służą pomo-
cą. Dla mnie jako osoby, która z tematem 
jest związana szczególnie mocno spotka-
nie było ważnym elementem na drodze 
do harmonijnego wdrażania zmian – mó-

wił po spotkaniu wiceprezydent Łukasz 
Politański. A jak reforma wpłynie na beł-
chatowską oświatę? Już dziś wiadomo, że 
w mieście zostanie wprowadzona drobna 
zmiana w sieci szkół. Szkoły podstawowe 
„wchłoną” istniejące gimnazja, wyjąt-
kiem będzie PG nr 2. Ta placówka będzie 
funkcjonować w ramach zespołu szkół, 
który później przekształci się w 4-letnie 
liceum. Liczba dzieci nie ulegnie zmia-
nie, uda się więc w przyszłym i kolejnych 
latach utrzymać nauczycielskie etaty. 
- Jednym z poważniejszych problemów 
był fakt czy ośmioklasowe podstawówki 
zmieszczą się w budynkach. Lekko zmie-
niając obwody udało się to racjonalnie 
rozplanować. Na szczęście dysponujemy 
tyloma obiektami, że unikniemy wpro-
wadzania - tak nielubianej przez uczniów 
i rodziców – drugiej zmiany – mówi 
o przyszłorocznych zmianach wiceprezy-
dent Łukasz Politański.
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Świąteczne zakupy w bajkowym klimacie

Plac Narutowicza w świątecznej odsłonie 
z bożonarodzeniowym asortymentem przycią-
gnął na zakupy setki bełchatowian! Słodkości, 
choinki, ozdoby, rękodzieło... Można wymie-
niać jeszcze długo asortyment dostępny na 
jedenastej odsłonie Świątecznego Jarmarku. 
Tradycyjnie Urząd Miasta, organizator Jarmar-
ku zadbał o jego wyjątkową oprawę. Magiczny 
nastrój stworzyła kula z Orkiestrą Świętego 
Mikołaja. Ta wielka, transparentna bombka 
zachęcała do zabawy nie tylko najmłodszych 
bełchatowian, z ciekawością zaglądali do niej 
Ci nieco starsi… Szczególnego uroku w cen-
trum miasta dodawały też drewniane dom-
ki przystrojone świątecznymi iluminacjami. 
Wszystko to sprawiło, że zakupy na Jarmarku 
nie były ponurym obowiązkiem, a radosnym 
elementem przygotowań do Bożego Narodze-
nia.
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Blisko 800 dzieci z klas I-III trzech ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, 3 i 4 wzięło udział w ogólnopolskim progra-
mie społecznym „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

To kolejne placówki w województwie łódzkim, które wzięły udział 
w profi laktycznych zajęciach edukacyjnych. Co najważniejsze, ze
spotkania w PGE Gigantach Mocy każde dziecko wyszło ze spersona-
lizowaną kartą ICE w odblaskowym etui, która zostanie przypięta do 
plecaka. ICE to międzynarodowy skrót informujący ratowników, do 
kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku (od ang. In case 
of emergency, czyli w pol. w nagłym wypadku). Na karcie wpisuje się 
imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób. Kartę powinno 
się nosić cały czas przy sobie. - Program „Domofon ICE. Budimex Dzie-
ciom” jest zazwyczaj realizowany w pobliżu inwestycji prowadzonych 
przez Budimex. W Bełchatowie jest to trwająca budowa obwodnicy 
miasta. Do programu zaprosiliśmy więc dzieci z klas I-III ze szkół znaj-
dujących się w pobliżu tej budowy – mówi Krzysztof Kozioł, rzecz-
nik prasowy fi rmy Budimex. Aby wiedza została przekazana w sposób 
przyjazny, podczas gali odbyły się prelekcje Komendy Powiatowej 
Policji dotyczące zasad ruchu drogowego oraz pokazy ratownictwa 
medycznego i wyposażenia strażackiego lokalnych funkcjonariuszy. 
Artystyczną część gali wzbogacił teatrzyk, który w zabawnej formie 
usystematyzował dzieciom zasady dotyczące ich bezpieczeństwa, a 
dzieciom zaprezentowany został fi lm edukacyjny powstały na potrze-
by organizacji programu. W ramach akcji szkoły otrzymały również od 
organizatorów fi lm edukacyjny dotyczący korzystania z kart ICE, który 
powstał na potrzeby programu oraz powstałe na potrzeby programu 
„magiczne tuby”, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można wytłu-
maczyć dzieciom, jak działają odblaski i jaka jest różnica pomiędzy 
widocznością na drodze osoby noszącej odblaski oraz tej, która ich 
nie posiada.
 
Jak informuje organizator akcji każda placówka edukacyjna w Polsce 
może bezpłatnie wyposażyć swoich uczniów w karty ICE. Karty można 
zamawiać za pośrednictwem strony internetowej.

Na podst. mat. prasowych Budimex
MJS

Emily Giffi n, Joanna Jagiełło czy Camilla 
Lackberg to tylko niektórzy autorzy mło-
dzieżowych bestsellerów zakupionych 
w ramach ogólnopolskiego programu pn. 
„Narodowy Rozwój Czytelnictwa”.

Czytanie jest ok!
Czytelnictwo to znacząca społeczna aktywność w ob-
szarze kultury i dziedzictwa narodowego, dlatego rząd 
stwarza  jak najlepsze warunki do jego rozwoju. Jed-
nym z pomysłów jest wieloletni program  pn. „Naro-
dowy Program Czytelnictwa” uchwalony przez Radę 
Ministrów w październiku 2015 roku. Jego założeniem 
jest wsparcie bibliotek publicznych, szkolnych i peda-
gogicznych. 
W Bełchatowie, w  programie wzięły udział już cztery 
gimnazja (PG nr 1, PG nr 4, PG nr 5 oraz  SZSO nr 2), 
które korzystając z dofi nansowania uzupełniły zbiory 
przyszkolnych bibliotek. Biorąc pod uwagę, że celem 
projektu jest wzmocnienie zainteresowań czytelni-
czych uczniów, kupując nowe pozycje książkowe kie-
rowano się przede wszystkim tym, aby były to nowości 
wydawnicze czy pozycje będące wznowieniami cennych 
książek dla młodzież, w tym beletrystyki oraz pozycji 
popularnonaukowych. W praktyce realizacja programu 
rozpoczęła się od konsultacji z uczniami. Co więcej 
w niektórych szkołach, tak jak to było na przykład 
w Publicznym Gimnazjum nr 5, uczniowie wraz 
z bibliotekarkami odwiedzali księgarnie wybierając te 
książki, po które chętnie sięgną ich rówieśnicy. - Aby 
promocja czytelnictwa wśród naszych wychowanków 
była naprawdę skuteczna, włączyliśmy młodzież do pro-
cesu decyzyjnego. Trzeba pamiętać, że wsparcie fi nan-
sowe, które otrzymaliśmy ma służyć przede wszystkim 
uczniom – twierdzi jedna z bełchatowskich biblioteka-
rek, dodając: - młodzież czyta dużo. Skłonna jestem 
powiedzieć, że najwięcej. Mimo tego nie powinniśmy 
zapominać, że wszystkie statystyki zgodnie pokazują, 
że z roku na rok czytamy coraz mniej. W miarę dora-
stania mamy coraz mniej czasu na czytanie. Dlatego 
należy pielęgnować u młodych nawyk czytania. W koń-
cu to w ich rękach znajduje się przyszłość czytelnic-
twa. Wszystkie cztery wspomniane gimnazja otrzymały 
po 12 tysięcy złotych wsparcia. Wkład własny wynosił po 
3 tysiące złotych. Na podstawie decyzji Wojewody Łódz-
kiego realizatorem programu jest Kuratorium Oświaty.

Podsumowując warto wspomnieć, że Bełchatów jako 
jedno z nielicznych miast w Polsce promuje czytelnic-
two również poprzez akcję bookcrossingową. Wiosną 
bieżącego roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Bełcha-
towa i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na 
pięciu przystankach MZK zostały zamontowane regały, 
które systematycznie uzupełniane są książkami bełcha-
towskiej biblioteki, jak również prywatnymi zbiorami 
mieszkańców.

AE
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Centrum Prania Dywanów

Jedyna w wojewódz-
twie łódzkim pralnia 
piorąca dywany metodą 
na wskroś w kąpieli.
Jest to najskuteczniejsza 
metoda prania dywanów 
na świecie. Posiadamy 
półautomatyczną linię 
pralniczą wyposażona w 
automat trzepiący, pral-
nicę, wirówkę, suszarnię 
oraz automat do obróbki 
fi nalnej dywanów.

Jakość wykonywanych usług stawia nas w gronie 
najlepszych pralni dywanów w Polsce.
www.facebook.com/fi tnessdancestudio

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Góra Kamieńsk"

Partnerem Programu Beł-
chatowska Karta Rodziny 
jest od 2013r. Oferuje 
zniżki dla wszystkich po-
siadaczy kart na pakiety 
zniżkowe do ośrodka

Kontakt:

Ozga k. Kamieńska
tel. 44 733 07 77
www.gorakamiensk.info

Da Grasso

Partnerem programu Beł-
chatowska Karta Rodziny 
jest od 2012r. Oferuje 
zniżki dla wszystkich po-
siadaczy kart na wszyst-
kie pizze i inne dania.

Kontakt:
ul. Staszica 5b
tel. 44 633 79 24
44 633 02 03
www.dagrasso.pl
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Mieszkańcy TBSu przy al. Wyszyńskiego cieszą się już nową jakością 
bloku. Zakończyła się bowiem termomodernizacja „szóstki” i związa-
ne z tym roboty.

Bloki BTBS jak nowe

Lokatorzy bloku Bełchatowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego przy al. Wyszyń-
skiego od dawna zgłaszali, że budynek wy-
maga remontu i termomodernizacji. Jednak 
przez wiele lat w tym temacie nic się nie 
działo. Dopiero prezydent Mariola Czechow-
ska i prezes spółki Szczepan Chrzęst podjęli 
decyzje, że należy jak najszybciej rozpo-
cząć prace związane z modernizacją blo-
ku. Dzięki szybkiej reakcji, dziś mieszkańcy 
cieszą się nową jakością bloku. W ostatnich 
dniach listopada zakończyła się bowiem jego 
termomodernizacja. W ramach inwestycji 
udało się docieplić ściany budynku oraz stro-
podachu, wymienić całą stolarkę okienną 
i rynny. Wszystko po to, by poprawić kom-
fort mieszkańców oraz zmniejszyć zapotrze-
bowanie budynku na ciepło i co za tym idzie 
obniżyć wydatki na ogrzewanie oraz pobór 
ciepłej wody użytkowej. 

Koszt całej inwestycji to blisko półtora mi-
liona złotych. Co ważne na jej realizację 
spółka pozyskała środki zewnętrzne – milion 
złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w formie pożyczki umarzalnej do 50%. Pozo-
stałe pieniądze to wkład własny BTBS i 300 
tys. zł z portfela Miasta. – Bardzo się cieszę, 
że udało się zrealizować tak dużą inwesty-
cję w tym roku. Bez pomocy i zaangażowa-
nia władz miasta mogłoby się to nie udać. 
Mam nadzieje, że jako BTBS pokazaliśmy 
iż nie jesteśmy głusi na apel naszych miesz-
kańców – mówi Szczepan Chrzęst, prezes 
spółki. Na tym nie koniec działań BTBSu. 

W tym roku spółka sprawnie i szybko usu-
wała także usterki zgłaszane przez miesz-
kańców bloków przy ul. Chmielowskiego. 
W tym przypadku wszystkie zadania były 
realizowane w ramach gwarancji wyko-
nawczej. – Usunęliśmy większość wad 
i niedociągnięć, które nie zostały wykry-
te podczas odbiorów budynków w 2014 
roku – dodaje Chrzęst. Ekipy remonto-
we można było również spotkać w bloku 
przy ul. Fabrycznej, gdzie w 11 lokalach 
mieszkalnych częściowo wymieniono sto-
larkę okienną oraz zamontowano  drabin-
ki przeciwśniegowe na dachu i w jednej 
z klatek nową instalację domofonową. 
Z kolei w blokach przy Czyżewskiego 
i Targowej przeprowadzono konserwa-
cję i malowanie dachów, rur spustowych 
oraz kominów. W pobliżu budynków po-
jawiło się ogrodzenie dla terenów zie-
lonych.  Dodatkowo, w ramach 5-let-
niego przeglądu przedgwarancyjnego na 
ul. Czyżewskiego, główny wykonaw-
ca bloku usunął wszystkie wcze-
śniej zgłoszone usterki.  – Współpraca 
z naszymi mieszkańcami i głównymi wy-
konawcami budynków przebiega dobrze. 
Staramy się, aby zgłaszane usterki były 
usuwane na bieżąco. Co do inwestycji 
będziemy zabiegać, aby były one kon-
tynuowane również w przyszłym roku 
kalendarzowym - podsumowuje Szczepan 
Chrzęst, prezes BTBS.

BTBS

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

www.belchatow.pl
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PEC Bełchatów wraz z innymi dostawcami ciepła systemowego 
już po raz szósty wspiera akcję charytatywną Radiowej Trójki, zaty-
tułowaną „Święta bez Granic”. W ramach tegorocznych działań 
wsparcie otrzyma Fundacja Świętego Mikołaja. Środki przezna-
czone zostaną na „Stypendia Świętego Mikołaja”.

Ogrzewamy miasta i serca
Trójkowa akcja od 17 lat angażuje sym-
patyków i słuchaczy tej stacji. Środki ze-
brane podczas aukcji zostaną w całości 
przekazane Fundacji Świętego Mikołaja. 
Dzięki wsparciu fi nansowemu Fundacji 
w roku szkolnym 2016/2017 dofi nanso-
wanie dodatkowych zajęć otrzyma 152 
uczniów osiągających dobre wyniki w na-
uce, a przy tym angażujących się w lokal-
ne działania społeczne. Dostawcy ciepła 
systemowego, wspólnie ze słuchaczami 

Trójki, wspólnie od 2011 roku przekazali 
wsparcie dla organizacji i fundacji zaj-
mujących się działalnością charytatyw-
ną. Dotychczas pomoc otrzymały: Fun-
dacja KOOCHAM, Fundacja Dzieci Nasze, 
Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja 
Synapsis oraz Polska Akcja Humanitarna.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udzia-
łu w akcji. Więcej informacji na stronie:  
www.cieplosystemowe.pl

PEC

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. 
44 634 90 92

„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
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O nowe wyposażenie – głównie w pracowniach edukacyjnych i artystycznych – wkrótce wzbogaci 
się Miejskie Centrum Kultury.

Nowości w MCK

Ponad 215 tys. zł z unijnego portfela tra-
fi  do bełchatowskiego MCKu. Placówka 
pozyskała bowiem dofi nansowanie, dzię-
ki któremu zakupi nowe wyposażenie. 
Nowości niebawem pojawią się w pra-
cowniach edukacyjnych i artystycznych. 
– Będziemy mogli doposażyć zarówno 
pracownię ceramiczną, która otrzyma 
nowy piec do wypału ceramiki, ale tak-
że pracownię plastyczną, która wzbogaci 
się o kawalety rzeźbiarskie i nowe szta-
lugi. Również zajęcia muzyczne zyskają 
z dotacji nowy sprzęt w postaci gitar 
i wzmacniaczy – mówi Małgorzata Sta-
nasiuk-Mordalska, Wicedyrektor ds. 

Ekspozycji Giganty Mocy i Marketingu. 
Na tym nie koniec. Dzięki dotacji MCK 
zyska również nowy system sprzeda-
ży i rezerwacji biletów. Co za tym idzie 
na każdą imprezę, jaka odbędzie się 
w placówce, bilet będzie można zakupić 
w systemie on-line. W ramach projektu 
"Zwiększenie dostępu do kultury poprzez 
zakup wyposażenia dla Miejskiego Cen-
trum Kultury w Bełchatowie", placówka 
planuje także urządzić pracownię edu-
kacyjną, gdzie realizowane są warsztaty 
naukowe dla dzieci zwiedzających Eks-
pozycję PGE Giganty Mocy. Mikroskopy, 
komputery i nowe meble – takie między 

innymi elementy wkrótce pojawią się 
we wspomnianej pracowni. - Ekspozycja 
PGE Giganty Mocy wzbogaci się również 
o jedną dodatkową audio-wycieczkę 
i nowe egzemplarze audio-przewodników 
– dodaje Stanasiuk – Mordalska.
 
Realizacja projektu została przewidzia-
na na lata 2017- 2018. Dotacja pochodzi  
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

AD-A

Brawo A'vista!
A'vista najlepszym zespołem wokalnym 
w Polsce! Grupa działająca w bełchatow-
skim Miejskim Centrum Kultury  znalazła 
się wśród 30 wykonawców z całego kraju 
zakwalifi kowanych do XXVII Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki im. Henryka 
Hampla, który odbył się 19-20.11.2016 
w Woźnikach Śląskich. Jury pod prze-
wodnictwem Artura Grudzińskiego - mu-
zyka i kompozytora z Bydgoszczy, wyso-
ko oceniło umiejętności wokalne A'visty 
przyznając Nagrodę Główną w kategorii 
zespołów. Wszystkim wykonawcom akom-
paniował zespół instrumentalny co jest 
rzadkością w Polsce. Zespół z Bełchatowa 
wystąpił w składzie: Julia Paduch, Maria 

Pazdyga, Aleksandra Rabęda, Aleksandra 
Szurgot i Adrianna Urbańska. Opiekunem 
artystycznym zespołu jest Andrzej Graliń-
ski.

MJS

Świątecznie 
w muzeum
Muzeum Regionalne w Bełchatowie za-
prasza na wystawę „Przybieżeli do Be-
tlejem... Boże Narodzenie w zwyczajach 
i sztuce ludowej”. Jest to wystawa etno-
grafi czna zorganizowana ze zbiorów Mu-
zeum Archeologicznego i Etnografi cznego 
w Łodzi oraz własnych Muzeum Regional-
nego w Bełchatowie. Wystawę oglądać 
można od 6 grudnia do 8 stycznia.

AE
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Już po raz dwudziesty amatorzy biegania spotkali się przy okazji „Bełchatowskiej Piętnastki”. Jubile-
uszowy bieg zgromadził rekordową ilość ponad 1300 biegaczy, podobnie jak w latach ubiegłych 
reprezentowali oni nie tylko Polskę, ale także Ukrainę, Węgry, Czechy, a nawet Hiszpanię i Włochy.

Jubileuszowa „Piętnastka”
Wyścig na dystansie 15 kilometrów zdo-
minowali sportowcy z Ukrainy. Pierwszy 
linię mety po niespełna 46 minutach 
przekroczył Andrzej Starżyński z Centrum 
Sportu „Klementynka”. Drugi, z czasem 
46 min 58 sek był Mykola Iukhymchuk 
(Achiles Leszno). Podium „zamknął” Ser-
gii Okseniuk (Mk Luchesk – LBK Rudnik). 
Najwyższe, 11. miejsce wśród biegaczy 
z Bełchatowa zajął Tomasz Owczarek, 
który na mecie zameldował się z czasem 
51:53. W klasyfi kacji kobiet na dystansie 
15 km zwyciężyła Aleksandra Lisowska 
z Olsztyna z czasem 54:08. Na drugim 
miejscu uplasowała się Karolina Giza 
z Radomska (54:08), a trzecia Vira Ov-
charuk z Ukrainy (54:12). „Bełchatowska 
Piętnastka”, to też bieg rekreacyjny na 
dystansie 5 km. W tym roku wystartowa-
ło w nim 158 zawodników. W rywaliza-
cji mężczyzn zwyciężył Krzysztof Zapór 
(Rytm Czechowice-Dziedzice) z czasem 
17:46. Drugie miejsce zajął Mateusz Paw-
lak (BKL Bełchatów), który uzyskał wynik 
18:40. Na najniższym stopniu podium 
stanął Robert Wójcik (18:45). Natomiast 
wśród pań najlepsza okazała się być Ole-
na Kytytsia z Ukrainy uzyskując rezultat 
19:00. Drugie miejsce zajęła Aleksandra 
Dawidziak (BKL) z czasem 20:42, a trze-

cie Zuzanna Koch (BKL) uzyskując wynik 
22:28. 
Główną ideą „Piętnastki”, niezmiennie od 
20 lat jest popularyzacja biegów długo-
dystansowych i masowych, jako najbar-
dziej dostępnej formy rekreacji fi zycz-
nej. - To impreza z długą tradycją, cieszę 

się, że nie tylko się 
rozwija, ale przede 
wszystkim, że zysku-
je na popularności. 
„Bełchatowska Pięt-
nastka” jest atrakcją 
dla miłośników tego 
sportu z całego kraju 
i Europy. Do Bełcha-
towa przyjeżdżają 
przecież mistrzowie 
świata, zagraniczni 
goście i sportowcy 
w bardzo różnym wie-
ku. Przypomnę tylko, 
że w minionym roku 
na linii startu stanęło 
ponad tysiąc biega-
czy. W tym roku licz-
ba uczestników znów 
skoczyła w górę, do 
1300, to najlepszy 

dowód na to, że ta impreza ma się do-
skonale – mówił tuż po wręczeniu medali 
wiceprezydent Łukasz Politański.

MJS
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Szesnaście osób znalazło się w gronie wyróżnionych przez prezydent Mariolę Czechowską nagrodą 
sportową.

Laury dla sportowców

Miejska Inauguracja Roku Sportowego 
2016/2017 za nami.Głównym punktem 
uroczystości, która odbyła się 25 listo-
pada na stadionie Gieksa Arena, było 
wręczenie Nagród Prezydenta Miasta 
Bełchatowa. W tym roku, to wyjątkowe 
wyróżnienie otrzymało szesnaście osób. 
Każda z nich ma swoim koncie wybitne 
wyniki i osiągnięcia.  - Stypendium to nie 
tylko forma nagrody, ale także motywa-
cja do kontynuowania swojej sportowej 
przygody. To również podziękowanie za 
prezentowanie naszego miasta w różnych 
zakątkach Polski, a nawet Europy – mówi 
Mariola Czechowska, Prezydent Miasta 
Bełchatowa. Wśród wyróżnionych Nagro-
dą Prezydenta Miasta Bełchatowa są oso-
by związane z lekkoatletyką, kickboxin-
giem, tenisem ziemnym oraz piłką siatko-
wą, zapasami, trójbojem siłowym, wspi-

naczką sportową i taekwondo. – Wybór 
najlepszych sportowców był niezwykle 
trudny. Powołana przeze mnie komisja, 
której zadaniem była analiza wszystkich 
kandydatur i wyłonienie nagrodzonych, 
zmierzyła się więc z nie lada wyzwaniem 
– dodaje prezydent Czechowska.
 
Jak podkreśla  Krystian Gortat (KNOCK-
-OUT TEAM Bełchatów) nagroda od Pre-
zydenta Miasta Bełchatowa jest dopeł-
nieniem jego tegorocznych sukcesów: 
- Bardzo się cieszę, że zostałem doce-
niony przez panią Prezydent. Znaczy to 
dla mnie bardzo dużo – jak kolejny me-
dal na mistrzostwach. Pieniądze, które 
otrzymałem przydadzą się nie tylko mi, 
ale także moim podopiecznym, których 
trenuję. Michał Benben (GLADIATORS Kic-
k-Boxing Bełchatów) zaznacza, że dobre 
wyniki sportowe to zasługa nie tylko ta-
lentu, ale przede wszystkim ciężkiej pra-
cy: - To właśnie systematyczne treningi 
i konsekwencja pozwalają osiągać coraz 
lepsze noty. W tym roku, dzięki ciężkiej 
pracy, wygrałem walkę zawodową pod-
czas jednego z turniejów w Bytomiu. 
Zwyciężyłem również w Pucharze Pol-
ski, gdzie dodatkowo otrzymałem tytuł 
najlepszego zawodnika. Dobry wynik w 
tych zawodach zapewnił mi również kwa-
lifi kację do kadry Polski k1 na ten rok. 
Niestety na swoim koncie mam również 
porażki, motywują mnie one jednak do 

jeszcze cięższej pracy. Intensywnie tre-
nuje też tenisistka Nikola Niepsuj z Beł-
chatowskiego Towarzystwa Sportowego 
„AS”, która mimo młodego wieku wygrała 
już wiele znaczących turniejów. – Trenu-
ję kilka razy w tygodniu. W lato treningi 
mam częściej – przynajmniej dwa razy 
w tygodniu gram z tatą i dwa razy z tre-
nerem. W okresie zimowym, gdy musimy 
korzystać z hal sportowych, dwa razy w 
tygodniu mam zajęcia z trenerem i raz 
sparing z inną zawodniczką.
 
Gratyfi kację otrzymało również dwóch 
trenerów, którzy podobnie jak ich pod-
opieczni mogą się poszczycić wieloma 
szkoleniowymi sukcesami. Zadowolenia z 
otrzymanej nagrody nie kryje Artur Sur-
gut z Energetycznego Klubu Sportowego 
Skra Bełchatów zajmujący się szkoleniem 
młodych siatkarzy. – To niezmiernie miłe 
wyróżnienie. Czuję się doceniony za swo-

ją sportową pracę na rzecz dzieci. Cieszę 
się, że dzięki uprzejmości Miasta może-
my prowadzić siatkarskie szkolenie dzie-
ci od czwartych klas szkoły podstawowej. 
Dzięki temu każdego roku w naszym 
wspólnym projekcie udział bierze bardzo 
dużo dzieciaków.
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

AD-A

www.belchatow.pl

18



Święta Bożego Narodzenia bez choinki to tak, jak Wielkanoc bez święconki. Uwielbiają ją dzie-
ci, może dlatego, że kojarzy się z prezentami, ale przecież przystrojone, zielone drzewko ma prze-
dziwną moc roztapiania lodu ludzkich serc niezależnie od wieku czy narodowości. Pytani o bożo-
narodzeniowe symbole, choinkę wymieniamy na jednym z pierwszych miejsc, zna ją cały świat, 
a przynajmniej te części globu, na które oddziałuje kultura chrześcijańska. Co bardziej dociekliwych 
ogarnia zdumienie, gdy dowiadują się, że to jedna z najmłodszych świątecznych tradycji, w Euro-
pie znana szerzej dopiero gdzieś od dwustu lat, a w Polsce praktykowana powszechnie, na dobrą 
sprawę, dopiero od połowy XX wieku.

Historia choinki
Spisanie historii choinki to nie lada wy-
zwanie. Sporo tu niejasności, a historycz-
ne źródła nie na wszystkie pytania dają 
jednoznaczne odpowiedzi. Przyjmuje się, 
że zwyczaj strojenia choinki narodził się 
w Alzacji, czyli na pograniczu Niemiec 
i Francji, prawdopodobnie w wieku XV. 
Z tego przynajmniej okresu pochodzą 
najstarsze świadectwa o leśnym drzew-
ku, przynoszonym na Boże Narodzenie 
do domu i przyozdabianym jabłkami, na 
pamiątkę zakazanego owocu z rajskie-
go drzewa poznania. Skąd właściwie ów 
pomysł? Nie wiadomo. Jedni twierdzą, 
że wywodzi się wprost ze starej chrze-
ścijańskiej tradycji (znanej jednak tylko 
lokalnie), polegającej na umieszczaniu w 
przedsionkach kościołów zielonych drze-
wek z zawieszonymi na nich opłatkami, 
symbolami łask udzielanych przez Chry-
stusa. Robiono tak w okresie Adwentu, 
nawiązując do rajskiego drzewa żywota, 
a może także do drzewa, na którym umę-
czono Jezusa. Inni uważają, że genezy 
choinki należy szukać w średniowiecz-
nych, bożonarodzeniowych misteriach, 
czyli teatralnych widowiskach odgrywa-
nych wówczas w świątyniach. Są jednak 
i tacy, którzy rodowodu choinki doszuku-
ją się w czasach pogańskich, konkretnie 
zaś w  znanym od początku ludzkości kul-
cie drzew i ognia (stąd choinkowe świe-
ce, w których chrześcijanie pragną wi-
dzieć światło Chrystusowe). Pewne jest, 
że choinka nie od razu podbiła Europę, 
a potem także resztę świata. Rozprze-
strzeniała się powoli. Wśród najstarszych 
historycznych źródeł, wskazuje się naj-
częściej sztych Łukasza Cranacha Star-
szego z 1509 r. (inni podają rok 1501), 
na którym widać choinkę przyozdobioną 
gwiazdami i świecami. Wniosek wypływa 
z tego taki, że już wówczas, a zapewne 
nieco wcześniej, zwyczaj przyjmował się 
w Niemczech. Inna wzmianka o choince, 
przywoływana często w historycznych 

opracowaniach, pochodzi z miasteczka 
Neustift w południowym Tyrolu, a więc 
z kraju katolickiego, co należy uznać za 
fakt znamienny, ale raczej odosobniony 
(w roku 1621 ozdobione świecami drzew-
ko ustawiono tam w kościelnym żłób-
ku). W sumie wszystkich tych świadectw 
znamy z okresu nowożytnego niewiele, 
można jedynie powiedzieć, że ubieranie 
choinki aż po schyłek XVIII wieku znane 
było szerzej prawie wyłącznie w krajach 
protestanckich, ba, chwalił go ponoć sam 
ojciec reformacji, Marcin Luter, Kościół 
katolicki natomiast od początku trakto-
wał co najmniej sceptycznie. W innych 
zakątkach Europy choinka zaczęła znaj-
dować stałe miejsce dopiero począwszy 
od czasów wojen napoleońskich (wojna 
powoduje migracje, sprzyjające prze-
noszeniu zwyczajów), lecz pełny triumf 
świątecznego drzewka nastąpił właściwie 
dopiero w końcu XIX stulecia. I dopiero 
wtedy pierwotnej niechęci do tej ozdo-
by wyzbył się Kościół, a choinka na Boże 

Narodzenie zagościła także w katolickich 
świątyniach. Do Polski „zachodnia moda” 
trafi ła podobno wraz z Prusakami, gdzieś 
na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli zaraz 
po rozbiorach. Zaczęło się od Warszawy, 
gdzie choinkę przyjęły początkowo domy 
zamożnych mieszczan oraz magnackie 
pałace. Jej marsz po polskiej prowincji 
trwał bardzo długo, z pewnością nie bez 
udziału licznych niemieckich kolonistów. 
Zaczęto ją widywać w szlacheckich dwo-
rach, częściej jednak dopiero w połowie 
XIX wieku. W wiejskich chatach zado-
mowiła się na dobre właściwie dopiero 
w okresie powojennym, najpóźniej, co 
ciekawe, w rejonach górskich. Dla pol-
skiego ludu choinka nie była całkowi-
tą nowością, można bowiem nazwać ją 
transformacją znanego u nas od wieków 
zwyczaju wieszania u pułapu przyciętych 
od strony wierzchołka małych choinek 
jodłowych. To wigilijne przybranie, ozdo-
bione jabłkami, orzechami, kolorowymi 
opłatkami i słomą, wieszano nad drzwiami 
sieni, w oborze, ale przede wszystkim w 
izbie, gdzie spożywano wigilijną wiecze-
rzę. Różnie nazywano je w różnych regio-
nach kraju: jutka, jeglijka, sad, wiecha, 
ale najbardziej znana była nazwa podłaź-
niczka. Stojąca choinka przejęła po pro-
stu rolę podłaźniczki i miała spełniać te 
same magiczne funkcje, co jej poprzed-
niczka: strzec dom i jego mieszkańców od 
złych mocy oraz niebezpiecznych uroków. 
Tym sposobem, jak to bywa także w przy-
padku wielu innych tradycji, symbolika 
chrześcijańska pomieszała się z pogań-
ską. Dziś słabo znamy zarówno jedną, jak 
i drugą, ale nie ulega wątpliwości, że bez 
choinki święta Bożego Narodzenia stra-
ciłyby ważną część swego zewnętrznego 
powabu, jakże uwielbianego, przyznajmy 
to szczerze, nie tylko przez dzieci.

Arkadiusz Kowalczyk
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