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Nocy bieg po raz pierwszy

Dzień Kobiet z Turnauem

Rękodzieło przez pokolenia

6 km będzie liczyć trasa I Bełchatowskiego Biegu Nocnego, którego uczestnicy
spotkają się na placu przy boiskach Szkoły Podstawowej nr 12 (ul. Budryka 7) 11
marca o godz. 21. W biegu może wziąć
udział maksymalnie 200 biegaczy, dla
których organizatorzy przygotują zestawy startowe, nagrody oraz catering.
Organizatorem biegu jest samorząd
Bełchatowa, MCS oraz BKL. Bieg rozpocznie się przy SP nr 12, a jego trasa będzie
prowadzić ulicami: Antracytową, św.
Faustyny Kowalskiej i Witolda Budryka.

Dzień Kobiet jest
świętem wyjątkowym, które wymaga
równie wyjątkowej
oprawy. Taką oprawą na pewno będzie
koncert Grzegorza
Turnaua z zespołem, który Miejskie
Centrum
Kultury
zorganizowało specjalnie na tę okazję.
Więcej informacji na stronie www.mck.
belchatow.pl.

Do 28 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie można oglądać
wystawę pt. „Rękodzieło przez pokolenia”. Wystawa to
tylko niewielka część
dużego zbioru koronek oraz przedmiotów
wykonanych przez trzy pokolenia kobiet.
Więcej informacji na stronie www.biblioteka.belchatow.pl

www.Bełchatów.pl, Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa
Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Redaktor Naczelny: Katarzyna Kleska
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz-Stawowczyk, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska
Grafika, skład i łamanie: Tomasz Kałużyński, Foto: Piotr Kurzydlak
E-mail: gazeta@um.belchatow.pl

2

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

WYDARZENIA

w.pl
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Mieszkańcy,

wiosną ubiegłego roku Bełchatów przystąpił do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji na lata 2016-2022. Stworzenie tego dokumentu nie było łatwym zadaniem, gdyż rewitalizacja to temat bardzo złożony, obejmujący kwestie nie tylko
urbanistyczne, ale również ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Z dumą jednak mogę
powiedzieć, że Bełchatów wzorowo się z niego wywiązał. Nasze miasto znalazło się
w czołówce samorządów województwa łódzkiego. Jako jedni z nielicznych mamy kompletnie opracowany program, który został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi. Nie sposób również nie wspomnieć, że bełchatowski program
został opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, podczas gdy zdecydowana większość programów rewitalizacji w innych miastach powstała w ramach procedury uproszczonej.
Gminny Program Rewitalizacji jest dla miasta istotnym dokumentem. Pozwala nam nie tylko na dokładne określenie obszaru zdegradowanego Bełchatowa i zdefiniowanie potrzeb mieszkańców, ale również na realną realizację
zadań zawartych w dokumencie. Już teraz miasto złożyło wniosek o dofinansowanie niektórych projektów zapisanych w programie. Mowa tu m.in. o kompleksowej przebudowie placu Wolności. Od lat zaniedbane miejsce może
wkrótce stać się jedną z wizytówek miasta.
Pragnę w tym miejscu podkreślić, że program rewitalizacji zintegrował wokół siebie wielu mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. To dzięki aktywności i zaangażowaniu
tych wszystkich osób możemy podejmować działania poprawiające wizerunek naszego miasta.

Bełchatowianie przypomną Żołnierzy Wyklętych
Pierwszego marca będziemy obchodzić w Bełchatowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W środę odprawiona zostanie uroczysta msza św. w
intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Rozpocznie się ona o godz. 19
w parafii NNMP przy ul. Kościuszki, a poprzedzi ją złożenie kwiatów przy pomniku Pamięci Bełchatowian oraz iluminacja
świetlna przygotowana przez bełchatowskich harcerzy.
Ponadto 1marca będzie dniem, w którym uczniowie bełchatowskich szkół będą
mogli sprawdzić swą wiedzę na temat
podziemia antykomunistycznego w konkursie organizowanym przez Centralne
Archiwum Strzeleckie w Muzeum Regionalnym.
Kolejnym
wydarzeniem
promującym idee „Żołnierzy Niezłomnych” będzie Turniej Piłkarski ku Chwale Żołnie-

rzy Wyklętych dla szkół gimnazjalnych.
Turniej odbędzie się 1 marca o godz.
11 w Publicznym Gimnazjum nr 4 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety
i uczestnika Powstania Warszawskiego.
Zakończeniem uroczystości będzie wyjątkowe wydarzenie w Kinie Kultura.
10 marca o godz. 18.30 odbędzie się premierowa projekcja filmu „Wyklęty”, który w marcu wchodzi na ekrany polskich
kin.
Święto Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustalono 3 lutego 2011 r.
Tego właśnie dnia Sejm RP uchwalił ustawę o tym, iż 1 marca będzie Narodowym
Dniem pamięci Żołnierzy Wyklętych. Środowiska kombatanckie, organizacje patriotyczne oraz dzieci bohaterów, którzy
przelali swą krew za walkę z niemieckim
i radzieckim okupantem, dopięli swego
dopiero po 21 latach wolnej Polski.
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Jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni
- Możemy teraz zaproponować wspólnotom znacznie niższe stawki za utrzymanie zieleni, zagwarantować lepszą jakość usług odśnieżania, utrzymania czystości – mówi Miłosz Rudnicki, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Sanikom to od początku roku
jedna spółka. Jak przebiegło połączenie?
Była to duża rewolucja, ale przebiegło
sprawnie, nie ma żadnych zgrzytów. Staraliśmy się firmy połączyć, a nie mieszać.
Dział techniczny Sanikomu funkcjonuje tak jak do tej pory, podobnie jak np.
schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jedynie działy takie jak kadry zostały połączone. Obydwie spółki łącząc się były
stabilne finansowo.
Czy są planowane zmiany organizacyjne w strukturze PGM?
Daliśmy sobie czas, chcemy zobaczyć, jak
spółka będzie funkcjonować i czy takie
zmiany są w ogóle potrzebne. Te pierwsze tygodnie pokazują, że radykalnych
ruchów nie trzeba będzie wykonywać.
Wszystko ładnie się wkomponowało. Etap
przygotowawczy był bardzo ważny. W tej
chwili mamy 296 pracowników i nie było
z ich strony uwag czy skarg. Przygotowując projekt połączenia spółek staraliśmy
się, aby pracownicy nadal wykonywali te
same zadania, aby nie byli przesuwani na
inne stanowiska.
Jednym z celów połączenia było
zwiększenie konkurencyjności, jak
PGM chce tę przewagę wykorzystać?
Odbywają się teraz roczne zebrania
wspólnot mieszkaniowych i możemy zaproponować znacznie niższe stawki za
utrzymanie zieleni wokół bloków, zagwarantować lepszą jakość usług odśnieżania, utrzymania czystości, bo dysponujemy profesjonalnym sprzętem Sanikomu.
Jest wiele takich rzeczy, które mieszkańcy po pewnym czasie na pewno zauważą.
Chcemy, aby proponowany przez nas zakres usług był na tyle szeroki, abyśmy
byli konkurencyjni, nawet gdy w jakimś
aspekcie nasza oferta jest nieco droższa.
Ile wspólnot ma w tej chwili w administracji PGM?
W tej chwili jest ich 196. W zeszłym roku
kilka wspólnot zdecydowało się na innego
administratora. W tym roku chcielibyśmy,
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się wynegocjować upust w granicach 2530 procent.

aby wspólnoty, które obsługujemy w tej
chwili, przy nas pozostały. Z czasem planujemy odzyskać te, które od nas odeszły.
Naszym największym konkurentem jest
w tej chwili Dolsat i próbuje nam odbierać wspólnoty.
Nowa propozycja PGM to bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców i
wspólnot. Skąd taki pomysł?
Chodzi o pomoc w prostych sprawach.
Wielu mieszkańców ma problemy z właściwym napisaniem pisma np. o odszkodowanie, czy zwróceniem się do sądu.
Teraz mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnika. To oferta dla mieszkańców
należących do naszych wspólnot. Prawnik przyjmuje dwa razy w tygodniu – we
wtorki i czwartki w godz. 7-12 przy ul.
Czaplinieckiej 5. Choć było dopiero kilka
dyżurów, wiemy już, że zainteresowanie
jest.
Sprawdzamy też, jakie możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych mają
wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli okaże
się, że takie programy są, uruchomimy
komórkę, która mogłaby pomóc w sięganiu po takie środki. Rozmawiamy też
z firmą brokerską. Poprosiliśmy o ofertę
ubezpieczenia mieszkań dla mieszkańców naszych wspólnot. Bardzo wstępnie
mogę powiedzieć, że być może uda nam

PGM od początku roku zajmuje się
odśnieżaniem miasta, to dla powiększonej spółki nowe zadanie. Wielu mieszkańców narzeka na śliskie chodniki
i ulice. Jak sobie radzicie z ciężką,
śnieżną zimą?
Przejęliśmy pion techniczny Sanikomu – sprzęt i pracowników, którzy znają
teren i dokładnie wiedzą, co robić. Nie
jest to dla nas nowość. Zima jest w tym
roku wyjątkowa. Wyjechaliśmy pierwszy
raz 15 listopada, choć może wielu mieszkańców tego nie zauważyło, bo padały
wówczas marznące deszcze i praktycznie
od tamtej pory nie ma dnia, abyśmy nie
wyjeżdżali. Po dużych opadach śniegu
i silnych mrozach pozostał w niektórych
miejscach, szczególnie na osiedlowych
ulicach lód, z którym borykamy się do
dzisiaj.
Odśnieżanie chodników to też obowiązek właścicieli posesji czy wspólnot
mieszkaniowych, ale uwagi i zgłoszenia
kierowane są do nas. Jesteśmy odpowiedzialni w największym stopniu za odśnieżanie w mieście, ale czasami dostaje nam
się także za innych.
Czy koszty odśnieżania będą wyższe
niż zakładano?
Mamy podpisaną umowę z miastem na
odśnieżanie, dostajemy ryczałtem 85 tys.
zł miesięcznie. Ze względu na pogodę, te
pieniądze w całości wykorzystujemy. Jeśli taka zima się utrzyma, zwrócimy się
do miasta o dodatkową kwotę.
Mamy zapasy soli i z tym nie będzie
problemów, ale trzeba mieć świadomość,
że są to ogromne koszty. Sól ma szkodliwy wpływ na środowisko, nasze samochody, ale też na drogi. Takie nadmierne
sypanie może spowodować, że wiosną po
zimie dziur na drogach będzie wyjątkową dużo. Kiedyś liczyliśmy, że przy takiej zimie, jaką mamy w tym roku, aby
wszystko puściło, trzeba by wysypać na
ulice co najmniej 50 ton soli dziennie,
a to jest około 15 tys. zł.
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1 września uczniowie pójdą do szkół w nowej, edukacyjnej rzeczywistości. W Bełchatowie wszystkie
podstawówki pozostaną w tych samych budynkach, a uczniowie będą się uczyć na jedną zmianę

Nowa sieć szkół gotowa. Co się zmieni 1 września?
Wszystkie bełchatowskie 6-letnie szkoły
podstawowe zostaną przekształcone w
placówki 8-letnie i wchłoną gimnazja.
Siedziba żadnej podstawówki się nie
zmieni. Tylko w przypadku Szkoły Podstawowej nr 9 zajęcia będą także prowadzone w budynku przy ulicy Edwardów 5.
Wszyscy pracownicy obecnych szkół
6-letnich i gimnazjów staną się pracownikami 8-letnich szkół podstawowych.
Obecni dyrektorzy szkół podstawowych
pozostają na swoich stanowiskach do
końca okresu, na który mieli powierzone swoje funkcje. Ich zastępcami będą
obecni dyrektorzy gimnazjów. Tak w dużym skrócie wyglądają planowane zmiany.
- Przygotowaliśmy się do wprowadzenia przepisów reformy oświaty w sposób
perfekcyjny. Nasz projekt sieci szkół uzyskał wysoką, merytoryczną ocenę – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Miasto jako jedne z pierwszych w województwie przegłosowało uchwałę w
sprawie projektu dostosowania sieć. 26
stycznia miejscy radni przyjęli uchwałę
jednogłośnie. Grzegorz Wierzchowski,
Łódzki Kurator Oświaty, o bełchatowskim
projekcie jako wzorze dla innych samorządów.
W tej chwili w bełchatowskich szkołach podstawowych i gimnazjach uczy
się około 5200 uczniów w 240 klasach. Do
2022 roku nie powinno być większych wahań. Elwira Antońska, dyrektor Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, podkreśla, że w związku z tym utrzymanie w
Bełchatowie obecnej sieci szkół podstawowych jest jak najbardziej uzasadnione.
Miasto proponuje włączenie Gimnazjów nr 1, 3, 4 i 5 do SP nr 1, 9, 12 i 13.
Jest to naturalna konsekwencja obecnej
sieci szkół. Do 2019 roku przy podstawówkach funkcjonować będą dotychczasowe klasy gimnazjalne.
- Decyzję, by włączyć gimnazja do istniejących szkół podstawowych uważam
za bardzo dobrą – mówi Grzegorz Wierzchowski. - Nauczyciele nie stracą pracy,
bo liczba oddziałów będzie porównywal-

na, a wprowadzanie reformy nie będzie
sprawiało kłopotów, bo szkoły będą funkcjonować w tych samych budynkach.
Największa zmiana czeka SP nr 9,
której uczniowie korzystać będą także z
budynku przy ul. Edwardów, gdzie działa Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (1 września 2019 roku
przekształci się w czteroletnie liceum).
Podział klas SP nr 9 między tymi budynkami jest rzeczą otwartą. Ale ze względu
na warunki lokalowe miasto planuje pozostawić w obecnej siedzibie podstawówki najmłodszych uczniów. Starsze klasy
uczyłyby się przy ul. Edwardów 5, gdzie
mogłyby korzystać z bazy dydaktycznej
PG nr 3 – m.in. pracowni biologicznej,
chemicznej, fizycznej, sal multimedialnej i komputerowej.
Na temat planowanych zmian miasto
rozmawiało z rodzicami uczniów SP nr 9,
którzy przesłali petycję zaniepokojeni
koniecznością uczenia się uczniów podstawówki w jednym budynku z gimnazjalistami. Elwira Antońska, wyjaśnia, że
1 września w siedzibie przy ul. Edwardów
pozostaną dwie klasy gimnazjalne, liczące tylko 41 uczniów.
Wiceprezydent Łukasz Politański dodaje, że gospodarzem budynku przy ul.
Edwardów 5 będzie SP nr 9.
Reforma to też wiele pytań dotyczą-

cych zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i administracji.
- Analizy, które przeprowadzamy,
pozwalają nam uspokoić pracowników
szkół. Nie będzie redukcji etatów. Chcemy, aby reforma była wprowadzona jak
najbardziej płynnie i w sposób gwarantujący stabilność – podkreśla Łukasz Politański.
Politański dodaje, że pewne roszady
mogą nastąpić. Pracownicy mogą mieć
godziny w innej szkole, uzupełniające
etat. Pełna wiedza na ten temat będzie
po opracowaniu arkuszy organizacyjnych
w szkołach. Miasto zadeklarowało nadzór
nad ich tworzeniem.
- Opracowując podział godzin dla nauczycieli będziemy patrzeć globalnie,
przez pryzmat całego Bełchatowa, a nie
każdej szkoły z osobna – podkreśla Łukasz
Politański.
Miasto poprosiło, aby osoby mające
uprawnienia emerytalne rozważyły możliwość skorzystania z nich. Nie bez znaczenia jest też to, że pojawią się nowe
godziny w szkołach podstawowych, które umożliwią nauczycielom uzupełnianie
etatu.
Ostateczną uchwałę w sprawie sieci
szkół miejscy radni muszą podjąć do końca marca.
AL
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Z początkiem marca rusza nabór do jedynego, publicznego żłobka. „Jaś i Małgosia” to placówka,
w której wszechstronną i troskliwą opieką otacza się maluchy od blisko czterdziestu lat. Długoletnia
tradycja to z pewnością ogromny atut, ale niejedyny

Miejski żłobek ,,Jaś i Małgosia" czeka na maluchy
W Bełchatowie rodzice mogą skorzystać z oferty pięciu żłobków, do których
łącznie uczęszcza ponad dwieście maluchów. - Zdajemy sobie sprawę, że rodzice
decydując się na wybór żłobka szczegółowo przeglądają ofertę placówki. Jestem
głęboko przekonana, że „Jaś i Małgosia”, działając w oparciu o wyśrubowane standardy, jest w stanie zapewnić
najmłodszym bełchatowianom opiekę na
najwyższym poziomie – podkreśla Anna
Majchrzak, p.o. dyrektora żłobka.
Bez wątpienia atutem placówki jest
sposób żywienia, jako jedyny żłobek
w Bełchatowie „Jaś i Małgosia” przygotowuje posiłki we własnej kuchni.
- Nasz personel z wielkim zaangażowaniem gotuje smaczne, a co najważniejsze
zdrowe posiłki. Działamy zgodnie z restrykcyjnymi normami Instytutu Żywności
i Żywienia, Instytutu Matki i Dziecka oraz
wymaganiami Sanepidu. Nie korzystamy
z gotowych produktów typu: sałatki ze
słoików czy mięso konserwowane – podkreśla dyrektor Majchrzak.
Żłobek zaopatrywany jest w zdrową
żywność z upraw ekologicznych. Placówka nawiązała także współpracę
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy dostarczają codziennie świeże produkty. Jadłospis jest zaplanowany na cały tydzień
i dostępny na tablicy w holu. Rodzice maluchów z wszelkimi alergiami pokarmowymi też mogą być spokojni, pracownicy
wprowadzają dla każdego podopiecznego
dietę eliminacyjną.
- Kierujemy się zasadą, że tysiąc
pierwszych dni życia maluszka, to okres,
w którym powinno się szczególnie zwracać uwagę na jakość podawanych posiłków. Tysiąc pierwszych dni jest bowiem
określane mianem „okna możliwości”,
to wtedy programowanie żywieniowe
jest najbardziej intensywne. Wybierając odpowiednie posiłki, kształtujemy
preferencje smakowe dziecka oraz jego
nawyki żywieniowe i chcemy, by były
one jak najbardziej prawidłowe – podsumowuje dyrektorka „Jasia i Małgosi”.
Warto wspomnieć, że przez pierwsze
kilkanaście lat działalności bełchatowski
żłobek - podobnie jak placówki w całym
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kraju - był Zakładem Opieki Zdrowotnej,
to wiązało się z bardzo surowym sanitarnym reżimem. Żłobki ZOZ-ami przestały być, zgodnie z ustawą z 2011 roku,
a wprowadzone kilka lat temu zapisy uruchomiły lawinę znaczących zmian w organizacji tych placówek.
- Dla nas niezmiennie, od kilku dekad,
nadrzędnym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i wyśrubowanego
standardu. Doświadczona kadra "Jasia
i Małgosi" ma to po prostu „we krwi” - zaznacza dyrektor.

"

Dokładamy wszelkich starań,
aby dzieci rozwijały się w at-

mosferze serdeczności, przy-

jaźni i domowego ciepła.

W placówce pracuje personel medyczny. Zgodnie z przepisami na ósemkę maluchów przypada jedna opiekunka, w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia jedna

wychowawczyni może mieć maksymalnie
pod swoją opieką piątkę maluszków.
Obecnie Do „Jasia i Małgosi” uczęszcza 75 dzieci, najmłodsze mają pół roku,
najstarsze trzy lata. Maluchy podzielone są na trzy grupy wiekowe: „Krasnale”- dzieci od ukończenia 20 tygodnia do
18 miesiąca życia, „Słoneczka”- dzieci
od 18 miesiąca do 2,5 roku życia i najstarsze „Misie”- dzieci od 2,5 do 3 lat.
W każdej z nich opiekunowie dbają o
wszechstronny rozwój dzieci dostosowany do ich wieku.
- Dokładamy wszelkich starań, aby
pociechy rozwijały się w atmosferze
serdeczności, przyjaźni i domowego ciepła. Pragniemy, aby poznawały
świat i zdobywały nowe doświadczenia
i umiejętności. Oferujemy radosne zabawy, podczas których mogą wykazywać się
samodzielnością, kreatywnością i uczyć
się współpracy z innymi. Aby rozwój
dzieci był wszechstronny zapewniamy im
różnorodne bezpłatne zajęcia, między
innymi z terapii logopedycznej, umuzykalniające czy zabawy z elementami jęz.
angielskiego – wymienia dyrektor.
Poza jedynym publicznym żłobkiem,
samorząd miasta wspiera jeszcze cztery
niepubliczne placówki udzielając im comiesięcznej dotacji.
MJS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

WYDARZENIA

w.pl

Plac Wolności z fontanną, pomnikiem Józefa Piłsudskiego i miejscem zabaw dla dzieci. Do tego
remont dziesięciu miejskich kamienic i stworzenie centrum spotkań. Miasto złożyło unijny wniosek na
rewitalizację śródmieścia. Sięgnąć może po 9,5 mln zł

Plac Wolności rozpocznie rewitalizację miasta
Unijny projekt zakłada rewitalizację
placu Wolności, dziesięciu kamienic w najstarszej części Bełchatowa oraz stworzenie Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych, miejsca wymiany doświadczeń
władz, przedsiębiorców i mieszkańców
z przedstawicielami miast partnerskich.
Plac Wolności to część Bełchatowa, która
nie cieszy się dziś specjalnym uznaniem.
To jednocześnie – ze względu na położenie w sercu miasta – miejsce z potencjałem, które ma szansę stać się chętnie
odwiedzanym przez bełchatowian.
- To zaniedbana, a przecież bardzo ważna część miasta – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Bardzo się
cieszę, że mamy możliwość ją zmienić
i zrobić coś dla mieszkańców rejonu, który przez lata był zapomniany. Plac Wolności może stać się miejscem, gdzie będą
się spotykać całe rodziny, gdzie będzie
się chodzić na spacery, będą organizowane uroczystości patriotyczne.
Projekt rewitalizacji placu Wolności
jest już gotowy. Plac podzielony został na
trzy strefy. Sercem tej patriotycznej, położonej od strony pl. Narutowicza, będzie
postument marszałka Józefa Piłsudskiego,
który upamiętni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przypadającą na 2018 rok. To także nawiązanie
do historii Bełchatowa. Przed wojną plac
nosił nazwę Nowy Rynek, a od 1935 roku
Józefa Piłsudskiego. Obecny pomnik Adama Mickiewicza zostanie przeniesiony,
miasto szuka dla niego godnego miejsca.
Po rewitalizacji ta część placu nabierze
patriotycznego charakteru. Będą się tu
odbywać uroczystości. Po drugiej stronie,
przy ulicy 19 stycznia, umieszczona zostanie tablica poświęcona prezydentowi
Lechowi Kaczyńskiemu. To historyczne
miejsce, gdzie stał niegdyś kościół ewangelicki, wyburzony w 1984 roku.
Do centralnej części placu poprowadzi aleja wysadzona czerwonymi kasztanowcami. To przestrzeń przeznaczona
m.in. na spotkania i imprezy kulturalne.
Będzie tu m.in. pergola z płóciennym
zadaszeniem i miejsce na scenę plenerową oraz kawiarniane ogródki. W pobliżu
wybudowana zostanie fontanna otoczona

kamiennymi ławami. W kolejnej części
placu powstanie miejsce dla dzieci. Wyposażanie placu zabaw to urządzenia
akustyczne, związane z położoną w pobliżu szkołą muzyczną.
Przygotowany przez miasto wniosek
obejmuje także dziesięć kamienic w najstarszej części Bełchatowa. Budynki mają
być odnowione, a także zaadoptowane
na mieszkania, m.in. dla osób niepełnosprawnych. W planach jest też remont
miejskiego budynku pod adresem Wolności 10. Powstanie tam Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych. Budynek
zostanie przekazany Miejskiemu Centrum
Kultury. Powstać ma w nim m.in. sala
do prowadzenia warsztatów kulinarnych,
gdzie będą odbywały się zajęcia dla
mieszkańców, przede wszystkim z terenu rewitalizacji. Na dole budynku będzie
działać restauracja. Miasto planuje oddać ją w dzierżawę w ramach otwartego
przetargu, podobnie jak ogródek kawiarniany na samym placu. Atrakcyjna oferta
gastronomiczna ma pomóc przyciągnąć
na plac bełchatowian.
- Chodzi o to, aby ożywić gospodarczo
ten teren, każda kolejna działalność gospodarcza, nowe miejsca pracy to plus
dla tej części Bełchatowa. Liczymy na to,
że będzie tu zaglądać znacznie więcej
mieszkańców, a to stanie się impulsem
do otwarcia kolejnej restauracji, sklepu

Gminny Program Rewitalizacji to
trzynaście projektów podstawowych oraz dziewięć przedsięwzięć
uzupełniających. Dokument jest
efektem współpracy mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Uchwalony został
w ubiegłym roku, powstawał przez
sześć miesięcy i poddawany był
konsultacjom społecznym.
czy punktu usługowego – mówi Ireneusz
Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.
Kamienice Tkaczy, bo tak nazywa
się kolejna część projektu, to dziesięć
miejskich budynków przy ul. Pabianickiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza, placach
Wolności i Narutowicza. Mieszka w nich
226 osób. Projekt zakłada remont elewacji, dachów i części wspólnych budynków,
m.in. klatek schodowych.
Całość unijnego projektu oszacowana jest na 14 mln 600 tys. zł, miasto ma
szansę dostać około 9,5 mln zł Bełchatów
był jednym z pierwszych miast, które
uchwaliły gminny program rewitalizacji
zgodnie z założeniami ustawy i znalazły
się na liście pozytywnie zweryfikowanych
programów przez Urząd Marszałkowski.
AL
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Przez najbliższy rok, to jest od 1 maja do 30 kwietnia 2018, będą obowiązywać te same taryfy
za wodę, odprowadzanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bez podwyżek za wodę, ścieki i odpady komunalne
W grudniu ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na
terenie miasta na okres 2 lat oraz podpisana umowa z wykonawcą tj. spółką Eko-Region.
- Wartość zawartej umowy utrzymuje
się na poziomie lat ubiegłych bez dodatkowych podwyżek, przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczasowego zakresu
świadczonych usług odbioru odpadów na
terenie miasta – mówi prezydent Mariola
Czechowska.
W ramach umowy od mieszkańców
miasta są odbierane odpady komunalne,
nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady, prowadzony jest Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bez dodatkowych opłat oraz organi- za odbiór śmieci zbieranych selektywnie
zowane są mobilne zbiórki odpadów wiel- wynosi 10,50 zł za osobę, zbieranych niekogabarytowych. Bełchatowianie, któ- selektywnie 15 zł. Mieszkańcy Piotrkowa
rzy zdecydowali się segregować śmieci, płacą jeszcze więcej. Tam opłaty opiewaw dalszym ciągu zapłacą 7 zł mie- ją na kwotę 11 zł i 20 zł za osobę.
Dobrą wiadomością dla bełchatowian
sięcznie
od
osoby.
W
przypadku zbiórki nieselektywnej, tak jak jest również brak podwyżek za odprowaw poprzednim okresie, opłata będzie dzanie ścieków oraz wodę. W 2017 roku
wynosić 12 zł miesięcznie od osoby. mieszkańcy w dalszym ciągu płacić będą
- W odniesieniu do innych miejscowości 7,29 zł za metr sześcienny ścieków i 4,32
naszego regionu są to bardzo korzystne zł za metr sześcienny wody.
- Opłaty są w większości miejscowości
dla naszych mieszkańców kwoty – podkrena bardzo podobnym poziomie jak w Beśla prezydent Mariola Czechowska.
Warto wspomnieć, że w wielu przypad- chatowie. Różnica to zaledwie 2-3 grosze
kach są to znaczące różnice w opłatach. – wspomina prezydent Czechowska.
Przypomnijmy, że ostatnia podwyżPrzykładowo w Radomsku stawka opłat

ka ceny ścieków miała miejsce dwa lata
temu. Koszt metra sześciennego ścieków
wzrósł o 81 groszy, do poziomu 7,29 zł.
Cena wody wówczas nie wzrosła.
Analizując
wskaźniki
finansowe
z ostatnich lat, można zwrócić uwagę
również, na to, jak kształtowały się taryfy opłat za wodę i ścieki w latach poprzednich. Podwyżki były. W 2008 roku na
ponad złotówkę, w 2009 rokuna 0,83 zł,
w roku 2010-0,07 zł, w 2011 o 0,36 groszy.
Najwięcej, bo w latach 2012 i 2013 opłaty skoczyły w górę po 1,60 zł w każdym
roku.
AE

Mieszkańcy Bełchatowa będą mogli otrzymywać na swoje telefony komórkowe informacje
o terminach płatności podatków

SMS z magistratu powiadomi o terminach płatności
Bełchatowski magistrat rozpoczął prace nad uruchomieniem sms-owego/mailowego systemu powiadamiania o terminie zapłaty zobowiązań, o powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach
i opłatach stanowiących dochód miasta.
Osoby, które wyrażają chęć otrzymania
w przyszłości informacji o wysokości zobowiązań w stosunku do Urzędu Miasta
Bełchatowa lub o posiadanych nadpła-
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tach za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) lub e-mailem, powinny wypełnić i podpisać oświadczenie.
Druki oświadczeń będą doręczone wraz
z decyzjami ustalającymi wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
na 2017 rok.
Specjalne oświadczenie można pobrać również ze strony www.belchatow.
pl. Prawidłowo wypełnione należy zło-

żyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta
Bełchatowa lub przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca
się przesłanie listem poleconym) lub za
pomocą Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej e-PUAP (oświadczenia przesłane za pośrednictwem
e-maila nie będą akceptowane).
AE
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138 tysięcy 761 bełchatowian skorzystało w styczniu z darmowej komunikacji miejskiej. Bezpłatnie
bełchatowianie moga jeździ emzetkami od półtora roku

Coraz więcej pasażerów miejskich emzetek
Darmowymi emzetkami mieszkańcy
miasta mogą jeździć od lipca 2015 roku.
Ubiegły rok pokazuje, że pasażerów przybywa. To jedno z proekologicznych działań miasta, które myśli także o zakupie
elektrycznych autobusów.
Jak mówi Renata Rutkowska, prezes
MZK Bełchatów, 138 tysięcy 761 pasażerów to dobry wynik, szczególnie, że
w styczniu były ferie, a wiadomo, że
znaczna część osób korzystających z MZK
to uczniowie szkół. W styczniu ubiegłego
roku miejskimi autobusami przejechało
o 7 tys. mieszkańców mniej. MZK odbiera
uwagi od mieszkańców i na bieżąco, na
ile to możliwe, koryguje rozkłady jazdy,
tak by godziny przyjazdów emzetek były
jak najbardziej dogodne.
Darmowa komunikacja miejska wpisana jest miejskiego planu gospodarki emisyjnej. Jest udogodnieniem dla mieszkańców, ale ma też skłonić bełchatowian
do rezygnacji z jazdy prywatnymi autami,
a tym samym ograniczyć emisję spalin.
W tę proekologiczną politykę wpisuje się
także ekologiczny transport publiczny.
- Chcemy wziąć udział w rządowym
programie dotyczącym autobusów elek-

trycznych – mówi prezydent Ireneusz
Owczarek. - Prowadzimy rozmowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i jeśli będzie to korzystne, będziemy aplikować. Na razie planujemy zakup sześciu
autobusów. Być może z czasem wymienimy całą flotę autobusów na niskoemisyjne, hybrydowe lub elektryczne.
Elektryczny
transport
publiczny,
o którym myśli Bełchatów, to przede
wszystkim mniejsze zanieczyszczenie,
ograniczenie hałasu, ale także wygoda

i komfort pasażerów. Rządowy projekt
e-Bus jest zapisany jako flagowy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania
korzystania z pojazdów elektrycznych,
w tym głównie zbiorowego transportu
miejskiego. Ministerstwo Rozwoju zakłada, że pierwsze zakupy w ramach
bezemisyjnego transportu publicznego
będą miały miejsce w styczniu 2019 r.
Al

Narkogogle pomogą w walce z narkotykami i dopalaczami
Zakładając narkogogle, możesz przekonać się, jak to jest po zażyciu narkotyków, dopalaczy czy przedawkowaniu leków na receptę. Straż miejska od ponad
dwóch miesięcy prowadzi zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z ich użyciem. To niezwykle pomocne
i skuteczne narzędzie w profilaktyce i
walce z narkomanią.
Jak podkreślają strażnicy, młodzież
zakładając narkogogle może poznać
wszystkie przykre doznania, płynące z
zażywania narkotyków, dopalaczy czy
przedawkowania leków na receptę. Dezorientacja, zaburzenia percepcji, zawroty głowy, brak koncentracji, zniekształcenia obrazu, czy problemy z pamięcią to
niektóre z odczuć stymulowanych przez

narkogogle. Z racji dostosowania zajęć
dla odpowiedniej grupy wiekowej, Strażnicy narkogogle wykorzystują na lekcjach
z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Bełchatowska Straż Miejska dysponuje
także alkogoglami, które są wykorzystywane w zajęciach z młodzieżą.
W tym miesiącu rozpoczną się również
lekcje z przedszkolakami z użyciem Programu Edukacyjnego Autochodzik, kształtującego prawidłowe postawy i nawyki
w poruszaniu się po drogach. Wszystkie
pomoce, narko i alkogogle, a także zestaw autochodzik zostały zakupione ze
środków UM Bełchatowa.
AE
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Wróżki, policjanci, bohaterowie komiksów i wiele innych ciekawych postaci w jednym miejscu

Przedszkolaki i studenci" bawili się na balach
"
W takich przebraniach,
w wyśmienitym humorze maluchy
z miejskich przedszkoli bawiły się
na balach karnawałowych. W tym
roku były to często zabawy tematyczne, podczas których dzieciaki
przeniesione zostały w świat „Piratów z Nibylandii” tak, jak to było
w Przedszkolu nr 7, czy do "Krainy
Lodu" w Przedszkolu nr 2. Dla maluchów z Przedszkola nr 1 bal był
natomiast okazją do podróży po
krajach europejskich.
Swój bal karnawałowy mieli również nasi najmłodsi studenci z Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W tej
wyjątkowej zabawie maluchom
towarzyszyli wiceprezydent Łukasz
Politański oraz
przedstawiciele
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
AE
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Osiemnastu młodych muzyków, plastyków i tancerzy oraz czterdziestu sportowców zastało nagrodzonych stypendiami Prezydent Miasta Bełchatowa

Stypendia dla najlepszych artystów i sportowców
Stypendia Artystyczne Miasta Bełchatowa trafiły do osiemnastu młodych i utalentowanych bełchatowian. Wśród nich
znaleźli się między innymi muzycy, plastycy i tancerze, którzy poprzez działalność
w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury.
Stypendia sportowe Miasta Bełchatowa na 2016 rok przyznano czterdziestu
osobom, które czynnie uprawiają sport,
reprezentują jeden z bełchatowskich klubów sportowych i mają na swoim koncie
wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.
Stypendia sportowe przyznane zostału
w kilku dyscyplinach: tenis ziemny, zapasy, lekkoatletyka, taekwon-do, wspinaczka sportowa, powożenie, kickboxing,
MMA, kolarstwo, brydż sportowy, siatkówka oraz trójbój siłowy.
Wsparcie finansowe jakim nagrodzeni
zostali młodzi bełchatowianie, pomoże
rozwijać i pielęgnować ich zainteresowania, co miejmy nadzieję, przełoży się na
kolejne sukcesy – zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
Stypendia będą wpływać na konta lau-

reatów co miesiąc, przez cały 2017 rok.
W tym roku, na stypendia artystyczne

miasto przeznaczyło 20 tysięcy złotych,
a na stortowe 40 tysięcy złotych.
Uroczyste wręczenie certyfikatów stypendialnych odbyło się 10 lutego w sali
koncertowej bełchatowskiegoMiejskiego
Centrum Kultury.
AE

Bełchatowianie pamiętali o generale Ryszardzie Kuklińskim
Za nami 13. rocznica śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego, który na początku
lat 70. nawiązał współpracę z amerykańskim wywiadem. 11 lutego przedstawiciele władz samorządowych oraz
reprezentanci organizacji pozarządowych i stowarzyszeń upamiętnili generała
minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów pod
pamiątkową tablicą przy parafii farnej.
Przypomnijmy,
Ryszard
Kukliński,
pułkownik Ludowego Wojska Polskiego,
w latach 1971-1981 przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów
Układu Warszawskiego, m.in. dotyczących wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Współpracę z amerykańską
Centralną Agencją Wywiadowczą podjął
dobrowolnie w 1971 roku. Działał pod
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pseudonimem Jack Strong. W 1984 roku
Sąd Wojskowy w Warszawie skazał Kuklińskiego na karę śmierci za zdradę. W 1994
w wolnej Polsce wyrok uchylono.
Płk. Kukliński zmarł 11 lutego 2004
roku. W październiku 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz
niepodległości Polski, mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na
stopień generała brygady.
W 2006 roku Bełchatów uczcił postać
płk. Ryszarda Kuklińskiego pamiątkową
tablicą, pod którą co roku w rocznicę
jego śmierci składane są kwiaty. Teraz
przy głównej tablicy pojawiła się dodatkowa tabliczka z informacją o pośmiertnym awansie oficera na stopień generała
brygady.
AE
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Około 160 ton artykułów spożywczych trafi w tym roku do mieszkańców Bełchatowa z łódzkiego
Banku Żywności. Z pomocy skorzysta 3 tysiące osób. Pierwsze paczki z żywnością trafią do mieszkańców pod koniec lutego

Pomoc z Banku Żywności dla trzech tysięcy bełchatowian
Współpracę z łódzkim Bankiem Żywności podjęło Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, do akcji
przyłączył się bełchatowski urząd miasta
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do Bełchatowa przyjedzie w sumie
7 transportów : makaron, mąka, cukier,
mleko, ser, przetworzone mięso, warzywa, owoce. Listę potrzebujących przygotowuje Miejski O środek pomocy Społecznej. O tym, kto dostanie żywność,
decydować będzie kryterium dochodowe.

Transport zapewni miasto. Zajmie się
nim łódzka firma za kwotę nieco ponad
8 tys. zł. Pierwsza partia żywności już
do Bełchatowa przyjechała, a kolejnych
sześć trafi do miasta do czerwca.
Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot z łódzkim Bankiem
Żywności współpracowało w 2015 roku,
wówczas z pomocy skorzystało około
2 tysięcy mieszkańców.
AL

W nocy z 8 na 9 lutego na terenie Bełchatowa naliczono 134 osób bezdomnych. aTe dane pokazują, że bezdomność w naszym mieście występuje, a działania podejmowane przez magistrat są
potrzebne

Siedem tysięcy posiłków dla bezdomnych w ciągu trzech miesięcy
Władze miejskie wspólnie z jednostkami odpowiedzialnymi za opiekę społeczną starają się nie tylko monitorować
liczbę osób bezdomnych przebywających
w Bełchatowie, ale również podejmują
działania analizujące ten problem. Bezdomni korzystać mogą z działającego od
czternastu lat schroniska miejskiego. Objęci są także opieką Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Nieocenioną pomocą dla osób bezdomnych jest miejska jadłodajnia prowadzona przez Fundację „Solidarni”, która
każdego dnia wydaje kilkadziesiąt posiłków. Przypomnijmy, że funkcjonuje ona
od września 2015 roku. Jej działalność
w większości finansowana jest przez
miasto, w ramach konkursu na wsparcie
realizacji zadań publicznych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi. W tym
roku na ten cel przeznaczono niemal
40 tysięcy złotych.
W tym miejscu warto podkreślić, że
ostatnie 1,5 roku pokazało, że ten rodzaj wsparcia jest w Bełchatowie jest
potrzebny.
- Każdy kolejny dzień funkcjonowa-

nia jadłodajni pokazuje nam, że coraz
więcej osób korzysta z tej pomocy. Zebrane przez nas dane mówią same za
siebie. Przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia jadłodajni wydanych zostało
około 4,5 tysiąca posiłków, w ostatnich
3 miesiącach liczba ta wzrosła do 7 tysięcy – podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
Pochylając się nad sprawami najuboż-

szych warto wspomnieć, że nad bezpieczeństwem osób bezdomnych, zwłaszcza w okresie zimowym, czuwa również
bełchatowska policja i straż miejska.
Funkcjonariusze policji i straży miejskiej
zwracają szczególną uwagę na ludzi bez
dachu nad głową. Patrolowane są nieogrzewane pustostany, w których przebywają oraz miejsca, gdzie często spożywany jest przez te osoby alkohol.
W nocy z 8 na 9 lutego odbyła się ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych.
Przedstawiciele MOPS-u, policji i straży
miejskiej sprawdzając pustostany i bełchatowskie ulice naliczyli 4 osoby bezdomne. W schronisku tylko tej nocy przebywały 53 osoby, natomiast w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniego Monar
Markot - 69 osób. W Szpitalu Wojewódzkim
im. Jana Pawła II w Bełchatowie w nocy
z 8 na 9 lutego 2017 r. przebywało 8 bezdomnych.
Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych odbywa się co dwa lata.
W 2015 roku, na terenie Bełchatowa
przebywało 146 bezdomnych.
AE
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Czy wiesz, że ciepło systemowe z PEC Bełchatów to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście? Dzieje się tak, ponieważ dzięki produkcji ciepła w jednym wyspecjalizowanym miejscu można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów emitujących trujące substancje

Nie traktuj smogu jak powietrza
Jak podaje Główny Inspektorat Och
rony Środowiska za emisję rakotwórczego
benzo(a)pirenu w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynków. Dzieje się tak dlatego, że obok nieefektywnie
(w złej temperaturze) spalanych węgla i
drewna, palone są także śmieci oraz paliwa niskiej jakości. Nie ma także żadnych
norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Natomiast w zawodowych elektrociepłowniach temperatura pieca jest
zawsze optymalna, a dodatkowo emisja
spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony środowiska.
Jeśli porównamy zanieczyszczenia
produkowane przez indywidualne piece
z tymi z elektrociepłowni czy elektrowni,
to okazuje się, że zawodowa produkcja
ciepła emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji. Jak obliczyli specjaliści
z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków,
dzięki produkcji ciepła w elektrocie
płowni możemy całkowicie zlikwidować
emisję rakotwórczego bezno(a)pirenu
oraz wyemitować 35 razy (3500 proc.)
mniej pyłów do atmosfery – w porówna
niu do indywidualnego kotła na węgiel,
produkującego taką samą ilość ciepła.
Dlatego warto wybierać mieszkania
ogrzewane ciepłem systemowym, a tam,
gdzie jest to możliwe, korzystać z programów wymiany ogrzewania indywidualnego na systemowe. Bełchatów od wielu
lat prowadzi działania zmierzające do
ograniczenia niskiej emisji w mieście.
Ciepło systemowe z PEC Bełchatów jest

dostarczane już do ok. 92% mieszkańców
miasta oraz do prawie wszystkich obiektów instytucjonalnych i większości handlowych. Do miejskiej sieci podłączonych
jest 2925 budynków, z czego ok. 2278 to
odbiorcy indywidualni (w większości budownictwo jednorodzinne).
PEC Bełchatów kolejny rok realizuje
także zadania budowy nowej sieci ciepłowniczej. W roku 2016 rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej na ul. Podmiejskiej oraz na os. Ludwików. W ramach
realizowanej inwestycji wybudowano

ponad 3,5 km sieci i przyłączono ok. 60
budynków.
Jednocześnie trwają prace projektowe na kolejnych obszarach os. Ludwików i ul. Podmiejskiej, gdzie budowa
sieci planowana jest w bieżącym roku.
Dzięki realizowanym dotychczas inwestycjom znacznie poprawiła się jakość
powietrza w Bełchatowie oraz bezpieczeństwo energetyczne zaopatrzenia
w ciepło. Nie chcemy przecież traktować
smogu jak powietrza.
PEC

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej

Służba BHP 44 733 51 99

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96

44 733 51 01

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70

44 733 52 96, 44 733 52 94

Archiwum zakładowe 44 733 51 92

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37

Wydział Finansowy 44 733 51 28
Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

Wydział Inwestycji i Zamówień

44 733 51 48, 44 733 51 50

Publicznych 44 733 51 91

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
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Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 51 80

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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31
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Mocne strony laboratorium spółki WOD.–KAN. – po ocenie PCA
Laboratorium Spółki WOD.-KAN. sprawuje kontrolę nad jakością produkowanej wody oraz pełni nadzór nad skutecznością oczyszczania odbieranych
od klientów ścieków. Posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB 1590 od 14.02.2016
roku. Jest on potwierdzeniem, że wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem
i środowiskiem są wiarygodne a akredytowane laboratorium dostarcza rzetelnych
informacji.
28 listopada 2016 roku auditorzy PCA
przeprowadzili ocenę kompetencji laboratorium do wykonywania badań z dotychczasowego zakresu akredytacji. Podczas oceny auditorzy potwierdzili mocne
strony naszego laboratorium takie jak doświadczenie, wysokie kompetencje kierownictwa, personelu czy zaangażowanie
najwyższego kierownictwa i pracowników w utrzymanie systemu zarządzania.
Ze szczególną satysfakcją pragniemy
poinformować, że zespół auditorów PCA
nie wskazał żadnych słabych punktów
w funkcjonowaniu laboratorium.
Niezależnie od uzyskania certyfikatu akredytacji posiadamy zatwierdzony
przez Państwową Powiatową Inspekcję
Sanitarną w Bełchatowie system jakości
prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia. Powyższe zatwierdzenie oznacza możliwość pobierania oraz
wykonywania badań próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz realizację zleceń klientów
zewnętrznych. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z naszego Laboratorium
w myśl obowiązujących przepisów prawa
są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.
Laboratorium pobiera próbki do badań

oraz wykonuje ok. 60 oznaczeń chemicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych wody, ścieków
i osadów ściekowych, z czego 25 posiada akredytację. Laboratorium korzysta
z usług akredytowanych podwykonawców ,
zlecając wykonanie badań wody i ścieków, których nie posiada w swojej ofercie (np. oznaczanie stężenia metali,radionuklidów- subst. promieniotwórczych,
pestycydów oraz innych wymaganych
w zależności od potrzeb klienta).
Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientem pod warunkiem, że oczekiwania klienta nie kolidują z obiektywnym i rzetelnym wykonywaniem badań.
Udziela klientowi wyjaśnień dotyczących
wykonywania na jego rzecz badań oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań
i warunków określonych przez klienta,

dotyczących poufności i ochrony jego
praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.
W celu doskonalenia funkcjonującego
systemu zarządzania i poprawy współpracy z klientem Laboratorium, podczas
bezpośredniego i telefonicznego kontaktu oraz poprzez ankietowanie, zbiera
i analizuje informacje dotyczące oczekiwań klientów co do zakresu świadczonych
usług, obsługi oraz wszelkie inne sugestie
i spostrzeżenia

Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,

44 733 51 02

44 733 51 59

44 733 51 89

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03

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

Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71

44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

Zespół ds. Audytu i Kontroli 44 733 52 66
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 25

44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta

44 733 52 46

44 733 52 62

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

Środowiska 44 733 51 82

Zakres akredytacji dostępny na stronach: www.pca.gov.pl oraz www.wodkan-belchatow.pl
Oferta analiz fizykochemicznych
i mikrobiologicznych wody i ścieków
www.wodkan-belchatow.pl

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
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W WOLNYM CZASIE
Boniek, kot z bełchatowskiego schroniska, który stał się słynny za sprawą Zbigniewa Bońka, prezesa
PZPN, czeka na nowy dom. Jego adopcją interesowali się ludzie z całej Polski, teraz trwa weryfikacja ankiet przedadopcyjnych

Rudy Boniek pomógł w adopcji innych kotów
Sława rudego Bońka pomogła w adopcji innych kotów z bełchatowskiego
schroniska. A wszystko za sprawą zaproszenia na mecz Polska-Rumunia dla osoby, która przygarnie kota.
Rudy Boniek jest spokojny, łagodny,
lubi ciepło i wygodę. Do schroniska trafił
w październiku z jednego z bełchatowskich osiedli. W adopcji swojego imiennika postanowił pomóc prezes PZPN.
Osobie, która weźmie kota, zaoferował
na Twitterze zaproszenie na rewanżowy
mecz Polska-Rumunia w remach eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
w Rosji 2018.
Bońka chciały przygarnąć osoby
z całej Polski – Krakowa, Katowic, Starachowic, Pomorza. Schronisko zabiega,
że rudy kot trafi do domu, który spełniać
będzie wszelkie warunki i zapewni mu
odpowiednią opiekę, dlatego też zwróciło się do chętnych o wypełnienie ankiet.
W tej chwili pod uwagę brane są 2-3 osoby, m.in. z Warszawy.
– Chodzi o to, aby ktoś Bońka rzeczywiście pokochał, a nie tylko zdobył bilety na mecz – mówi Marta Matuszewska, opiekunka ze schroniska.
Jak opowiada, kot trafił do schroniska
6 października, gdy głośno było o wyborach prezesa PZPN. – Jestem fanką pił-

ki nożnej, pomyślałam rudy jak Boniek
i tak został Bońkiem – mówi Marta Matuszewska.
Chory,
prawdopodobnie
porzucony kot, znaleziony został na jednym
z bełchatowskich osiedli. Popularność
w mediach społecznościowych zawdzięcza bełchatowiance, która powiadomiła
straż miejską, a potem rozsyłała jego
profil adopcyjny. Tak informacja trafiła
do prezesa PZPN.
Na adopcję czeka nie tylko Boniek. W schronisku jest w tej chwili

8 kociąt i 16 dorosłych kotów, 200 psów
i 12 szczeniaków. Zwierzęta są przebadane, odrobaczone, wykastrowane lub
poddane sterylizacji. Psa można wziąć
ze schroniska za 50 zł, w przypadku kota
to 23 zł. Rozgłos wokół Bońka przyczynił
się do adopcji innych zwierząt. W sumie
od początku roku nowy dom znalazło
11 kotów. - Osoby, które interesowały
się Bońkiem, przyjeżdżały go zobaczyć,
często decydowały się na adopcję innego
kotka – mówi Mariusz Półbrat, kierownik
schroniska.
AL

Prima Optyka

Centrum Pierwszej Pomocy MEDISMED

PGiK „Art-Geo”

Partnerem programu jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart na oprawki okularowe oraz
bezpłatne badanie okulistyczne przy
zamówieniu kompletnych okularów.
Kontakt:
ul. Piłsudskiego 1, tel. 44 633 19 00
Strona internetowa: primaoptyka.pl

Partnerem programu Bełchatowska
Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych na wszystkie szkolenia
oferowane z pierwszej pomocy.
Kontakt:
ul. Piotrkowska 45, tel 881 725 785
Strona internetowa: medismed.pl

Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Kartograficzne jest partnerem programu Bełchatowska Karta Rodziny od 2014 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy
kart na wszystkie usługi geodezyjne.
Kontakt:
ul. Brzozowa 18, tel. 506 603 606
Strona internetowa: art-geos.prv.pl
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Niemal trzy tysiące nowych książek kupiła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Wydawnicze nowości w miejskiej bibliotece
Bełchatowska biblioteka w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskała prawie 47 tysięcy
złotych. Dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowanie uatrakcyjniło księgozbiory miejskiej biblioteki.
Dyrektor biblioteki Magdalena Forusińska podkreśla, że utrzymanie czytelnictwa na wysokim poziomie zapewnia
regularne
odnawianie
księgozbioru.
Wraz z poszerzającą się ofertą rynkową
rosną oczekiwania czytelników, dlatego bełchatowska biblioteka, starając
się zadowolić wszystkich swoich klientów, systematycznie uzupełnia regały
o nowe publikacje.
- Zakup nowości książkowych przekłada
się na liczbę wypożyczeń, dlatego staramy się wszechstronnie i racjonalnie uzupełniać nasz księgozbiór. W tych staraniach wykorzystujemy wszelkie możliwe
sposoby – mówi Magdalena Forusińska.
W tym miejscu warto wspomnieć, że na
początku bieżącego roku biblioteka podsumowała sprzedaż specjalnych cegiełek

w latach 2014-2016. Czytelnicy kupili ich
łącznie 7663 sztuk. Pozyskana w ten sposób kwota ponad 12 tysięcy zł zostanie
przeznaczona również na nowe książki.
Ponadto biblioteka zachęca mieszkańców do darowizn używanych książek oraz

organizuje kiermasze książki aby zasilić
konto biblioteki i propagować ideę dzielenia się książką. Istotną rolę odgrywają
w tym również regały biblioteczne zamontowane przy przystankach MZK.
AE

Z roku na rok przybywa miłośników gier planszowych. Dowodem tego jest liczba uczestników niecodziennych zajęć, zorganizowanych przez MCK PGE Giganty Mocy

Przyjdź w sobotę do centrum kultury i zagraj w planszówki
Sobota z Planszówkami to nowa propozycja skierowana do mieszkańców,
którzy swój wolny czas wolą spędzać przy
grach planszowych a nie komputerowych.
Jest to cykl spotkań, które odbywają się
w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Miejskim Centrum Kultury.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się w
styczniu. Chętnych do zagrania nie brakowało. Część planszówek, które mieli
do dyspozycji uczestnicy pochodziły z ich
własnych kolekcji. Część to gry znajdujące się na wyposażeniu MCKu. Przykładem
jest gra wydana przez Łódzki Urząd Marszałkowski „Odkryj Łódzkie”.
Dodatkowo organizatorzy podkreślają,
że niezależnie od tego, czy uczestnicy
mają już jakieś doświadczenie z grami,
czy grali tylko w chińczyka lub warcaby,
będę gotowi wytłumaczyć zasady i pograć

lub po prostu pokibicować.
Miejskie Centrum Kultury dysponuje
sporym zasobem gier planszowych przeznaczonych zarówno dla starszych jak
i młodszych graczy, jednak mile widziane
są również planszówki pochodzące z prywatnych zasobów uczestników.
AE

Sobota z Planszówkami
Każda ostatnia sobota miesiąca
Godz. 14.00 – 18.00
Sala warsztatowa
MCK PGE Giganty Mocy
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SPORT
Miejskie Centrum Sportu wspólnie ze spółką PEC oraz magistratem na zakończenie ferii zimowych
przygotowało dla dzieci niecodzienną imprezę

Lodowisko zamieniło się w dyskotekę
W sobotni wieczór, na kilka godzin
Miejskie Lodowisko zamieniło się w dyskotekę. Imprezę otworzyła prezydent Mariola Czechowska życząc dużym i małym
łyżwiarzom udanej i bezpiecznej zabawy.
Taneczne rytmy serwowane przez DJ-a
rozgrzewały wszystkich uczestników. Dla
tych największych zmarzluchów dostępna była ciepła herbata. Zabawę uatrakcyjniła specjalna loteria, podczas której
rozlosowano wiele nagród.

27 lutego ruszy zamknięta sprzedaż karnetów na wiosenne mecze drużyny PGE GKS Bełchatów

Kup karnet na mecze PGE GKS Bełchatów
W pierwszej kolejności abonamenty
będą mogli kupić kibice, którzy chcą kontynuować oglądanie meczów ze swoich
ulubionych miejsc. W trakcie piłkarskiej
wiosny ,,Brunatni" rozegrają na własnym
stadionie siedem drugoligowych spotkań
a pierwszy mecz, w którym rywalem będzie Polonia Bytom, odbędzie się w sobotę
11 marca.
Górniczy klub zachęca do zakupu stałego abonamentu, by zaoszczędzić czas i pieniądze, a dodatkowo
zapewnić sobie ulubione miejsce na
GIEKSA Arenie. Ceny biletów pozostają bez zmian. Będzie je można kupić
w cenach od 1 do 10 zł, a nowością jest
bilet superVIP na trybunę honorową
w cenie 50 zł. Karnety to wydatek od
7 do 60 zł plus ewentualnie 300 zł za stałe
miejsce na „honorowej”. Zakup karnetu
powoduje, iż jeden mecz kibic ma gratis.
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1 marca po raz siódmy obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polska
upomniała się o swych niezłomnych synów po kilkudziesięciu latach i jest w tym coś niezwykłego.
Wspominamy przecież tych, których skazano na wieczną niepamięć

Wyklęci pod dowództwem ,,Zapalnika” i ,,Bojara”
Próbując objąć skalę zjawiska, wpisywanego dziś w niepodległościowo-insurekcyjny nurt polskich dziejów, warto zobaczyć, jak manifestowała się działalność
„Wyklętych” na ziemi bełchatowskiej.
Po zakończeniu II wojny światowej Bełchatów znalazł się w obrębie działalności
Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP),
jednej z najsilniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia, założonej w kwietniu 1945 r. przez Stanisława
Sojczyńskiego „Warszyca”. W strukturze
organizacyjnej KWP ziemia bełchatowska podlegała komendzie powiatowej
w Piotrkowie, której zbrojnym ramieniem był batalion „Żniwiarka”, ugrupowanie stanowiące – wraz z radomszczańskim „Motorem” – militarny trzon całej
organizacji. Początkowo w Bełchatowie
i okolicy miały miejsce tylko nieliczne
akcje kompanii Władysława Kuśmierczyka
„Longinusa”, a także kompanii „Kazimierz”/”Lemiesze” oraz kompanii „Konrad”/”Grabie”.
Rola powiatu piotrkowskiego w działalności KWP wzrosła znacząco od połowy 1946 r., czyli od chwili aresztowania
„Warszyca” i rozbicia konspiracyjnych
struktur w rejonie Radomska. Największą
aktywność w Bełchatowie i okolicy (głównie w gminach Chabielice, Kleszczów,
Kluki, Krzyżanów, Łękawa i Parzniewice)
zaczął wówczas wykazywać oddział Służby Ochrony Społeczeństwa pod dowództwem Kazimierza Grzybowskiego „Zapalnika” oraz wywodząca się z niego grupa
Ludwika Danielaka „Bojara” (używał także pseudonimów „Lotny” i „Szatan”).
W pierwszym okresie istnienia oddział dokonał licznych akcji, poczynając
od ataku na spółdzielnię w Bogdanowie
w maju 1946 r. Wiosną 1947 r. skorzystał
z ogłoszonej przez władze komunistyczne
amnestii i ujawnił się w całości, łącznie
z dowódcą. Bardzo szybko jednak większość jego członków, wraz z Grzybowskim
i Danielakiem, powróciła do konspiracji.
Liczebność oddziału znacznie wzrosła,
zintensyfikowano także jego działalność,
jednak związek z KWP miał już tylko charakter formalny. Najpewniej późną jesie-

nią 1947 r. oddział podzielił się na dwie
niezależne grupy: pierwszą, działającą w
rejonie Kleszczowa, Kamieńska, Łęczna
i Parzniewic, dowodził „Zapalnik”, drugą, operującą w Bełchatowie, Bujnach
Szlacheckich, Klukach i Łękawie, przejął
Danielak.
Działalność „Bojara” znaczyły liczne akcje, m.in. na kasę Urzędu Gminy
w Kleszczowie (październik), spółdzielnię
w Grocholicach (listopad), czy spółdzielnię w Bogdanowie (grudzień). W grudniu
zaatakowano także spółdzielnię w Klukach, a następnie rozbito tamtejszy posterunek MO, zaraz po świętach Bożego
Narodzenia wykonano wyrok na komendancie ORMO w Faustynowie. Jednak
najbardziej krwawą akcję przeprowadził
oddział Danielaka 16 lutego 1948 r., gdy
w lesie koło Kurnosa zatrzymano a następnie zabito trzech świadków, zeznających w czasie procesu sądowego
w Gorzowie przeciwko byłym partyzantom „Bojara”.
Dowodzony przezeń oddział, w początkach 1948 r., liczył już 10 osób a
jego działalność coraz bardziej się radykalizowała. Może świadczyć o tym zabójstwo dwóch funkcjonariuszy straży leśnej

w gajówce w Krupiźnie nieopodal Ręczna, czy rozstrzelanie swojego człowieka
– Stefana Okruszka, który w marcu chciał
wycofać się z działalności. W lipcu 1948
r. Danielak podporządkował się Janowi
Małolepszemu „Muratowi”, próbującemu
odbudować struktury KWP. Został wówczas awansowany do stopnia podporucznika, a jego oddział otrzymał kryptonim
„Trybuna”.
W tym czasie swój szlak bojowy skończył
opuszczony przez dowódcę oddział „Zapalnika”, Danielak zadawał poważniejsze ciosy władzy komunistycznej jeszcze
do jesieni 1948 r. Przez cały czas na tropie partyzantów był Urząd Bezpieczeństwa, a także MO, jednak liczne próby
jego neutralizacji długo okazywały się
nieskuteczne (w dokumentach MO wspomina się m.in. o poparciu udzielanym
„bandytom” przez miejscową ludność).
Poważne straty poniósł oddział Danielaka
dopiero w sierpniu 1948 r., w czasie zasadzki zastawionej przez organy bezpieczeństwa w lasach koło wsi Lubień. Kolejnych zabitych i rannych stracił pod koniec
października w Parznie, a miesiąc później
w Łęcznie ranny został sam Danielak.
Od tej pory w grupie – oprócz dowódcy
– pozostało zaledwie dwóch partyzantów.
Ostatecznie oddział rozbito 8 lipca
1849 r. w Zdzieszulicach, jednak „Szatan”, choć poważnie ranny, zdołał ujść z
zasadzki. Ujęto go dopiero w marcu 1954
r. w Łodzi, w listopadzie kolejnego roku
Danielak otrzymał wyrok śmierci. W międzyczasie UB likwidowało także meliny,
w których żołnierze podziemia znajdowali schronienie. Warto dodać, że Kazimierz
Grzybowski „Zapalnik” uniknął aresztowania. Ukrywał się skutecznie aż do 1959
r. i dopiero wówczas zdecydował się na
ujawnienie. Uniknął procesu sądowego.
Arkadiusz Kowalczyk
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