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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Bełchatów się zmienia. Chcę dziś Państwu pokazać, co już zostało wybudowane,
a z czego będziemy cieszyć się w kolejnych miesiącach, co dzieje się w sferze społecznej,
co w oświacie, kulturze i sporcie. Chcę pokazać, jak ważnym narzędziem współdecydowania o mieście stał się budżet obywatelski, w którym co roku jest do dyspozycji 1,5 mln zł,
i jakie efekty przyniosły działania wspierające biznes. To m.in. nowy inwestor, który budując fabrykę w strefie przy ul. Czaplinieckiej, stworzy dwieście miejsc pracy.
Podejmując decyzje zawsze myślę o mieszkańcach. Robię wszystko, aby bełchatowianom żyło się bezpieczniej, bardziej komfortowo, a koszty tego życia były jak najniższe.
Doskonałym potwierdzeniem skuteczności tych działań jest raport przygotowany przez
specjalistyczną firmę doradczą. Pokazuje on, że Bełchatów jest w dziesiątce polskich
miast, w których opłaty komunalne są najniższe.
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie współpraca z radnymi Rady Miejskiej w Bełchatowie. Nie zawsze była ona
łatwa, ale przyniosła konkretne efekty. Bełchatów się zmienia, rozwija i oferuje wciąż nowe możliwości. Dziękuję bardzo
Państwu za te cztery lata wspólnych działań.
Serdeczne podziękowania składam także wszystkim bełchatowianom. Państwa postulaty, opinie i uwagi pomagają
podejmować właściwe decyzje, a to przekłada się na budowanie marki Bełchatowa.

Ewa, balansująca na linie w centrum miasta, to rzeźba autorstwa Jerzego Kędziory, znanego w Polsce i na całym świecie artysty

dzieje się w mieście

Miliony dotacji do miejskich inwestycji

polub nas
#lubie_belchatow

www.facebook.pl/belchatow

Kiermasz książek

Nowa wystawa w MCK

Biblioteczna filia nr
3 zaprasza wszystkich czytelników na
dwudniowy
kiermasz książek, który
odbędzie się 19-20
października w godz.
10–18. Do zdobycia
publikacje historyczne oraz książki o różnorodnej tematyce, pochodzące z darów czytelników.

Przypowieści na obrazach

„Kalejdoskop barw”
– pod tą nazwą prezentuje swoje grafiki
i fotografie Barbara
Florczyk. Wyraziste
barwy i klimat wyczarowany

kolorem

królują w salce Miejskiego Centrum Kultury
na wystawie otwartej dla zwiedzających do
końca października.

youtube.pl/miastobelchatow

Biblioteka główna
przy ul. Kościuszki 9 prezentuje w
październiku prace
Marii Kuźmy Dolaty,
absolwentki Akademii Sztuk Pięknych
im.
Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Artystka porusza
tematykę mistyki, mitologii oraz tajemnicy
duchowości ludzkiej.
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Ponad 68,5 mln złotych – tyle środków
zewnętrznych w ciągu ostatnich czterech
lat pozyskał Bełchatów na realizację blisko pięćdziesięciu inwestycji. Wspomniana kwota to suma dofinansowań zarówno
dla miejskich projektów, jak i spółek, szkół
i przedszkoli oraz placówek kulturalnych.
Wśród ważniejszych miejskich inwestycji, na które przyznano dotacje, są m.in.
termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Czaplinieckiej (Felek
i Odra – w sumie 7 mln 842 tys. złotych),
rewitalizacja śródmieścia (9 mln złotych),
przebudowa ulicy Zamoście ( 1 mln 492 tys.
złotych) czy zakup sześciu niskoemisyjnych
autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (7 mln 496 tys. złotych). To tylko kilka z 19 miejskich projektów, na realizację
których w latach 2015-2018 do miejskiej
kasy wpłynęły 33 mln 632 tys. złotych.
Do tego dochodzą inwestycje, na które
fundusze zewnętrzne pozyskują miejskie
spółki. Na cztery projekty Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zdobyło ponad
8 mln złotych dofinansowania, a Wod.-Kan. na 5 projektów - ponad 19 mln 781
tys. złotych. W ramach tych funduszy m.in.
zmodernizowano miejskie sieci wodno-

Jabłoniowy Sad, który powstał w ramach unijnego projektu, został oficjalnie otwarty
podczas Festiwalu Sztuki Jabłka
-kanalizacyjną i ciepłowniczą. Aktywny
w pozyskiwaniu dotacji jest także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który
w ciągu ubiegłych czterech lat wnioskował
i uzyskał 6 mln 336 tys. złotych dofinansowania do dwóch swoich projektów.
Na tym nie koniec. Miasto czeka na
decyzję w sprawie wniosków złożonych

na realizację kolejnych dziesięciu projektów. Wśród nich znalazły się innowacyjne
propozycje budowy farm fotowoltaicznych
na terenie oczyszczalni ścieków i przebudowy systemu ciepłowniczego PEC. Łączna kwota złożonych projektów opiewa na
13 mln 246 tys. złotych.
AP
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Jabłoniowy Sad

Mieszkania na Sienkiewicza

Jabłonie domowe dziesięciu odmian, siedem gatunków krzewów owocowych oraz pnącza winorośli, a do tego pergole i alejki spacerowe – tak wygląda skwer przy ul. Okrzei.
To część projektu, w ramach którego powstały trzy szlaki turystyczne. Koszt całości to
2 mln 13 tys. zł. Na jego realizację miasto dostało dofinansowanie z RPO województwa
łódzkiego w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli 1 mln 244 tys. złotych.

Skatepark, pumptrack

Przy ul. Turkusowej powstał kompleks sportowo-rekreacyjny. Aktywni bełchatowianie
korzystają już z otwartego w 2016 roku skateparku oraz nowego pumptracku. Obok
torów dla rowerzystów i jeżdżących na hulajnogach oraz deskorolkach na Binkowie na
2100 mkw. wybudowane zostaną także pełnometrażowe boisko, siłownia zewnętrzna
i ścieżka zdrowia. Całość ma kosztować ok. 5 mln złotych.

Dworzec

Miasto szuka wykonawcy węzła przesiadkowego. Terminal ma powstać w okolicach szpitala przy ul. Czaplinieckiej. W dworcu znajdą się poczekalnia, kasa, toalety oraz pomieszczenia dla kierowców i gastronomia. W planie jest także budowa dróg dojazdowych
i ścieżki rowerowej. Całość ma kosztować niecałe 6 mln złotych.
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Plac Wolności
w nowej odsłonie
Przebudowa Placu Wolności to sztandarowa inwestycja w centrum Bełchatowa,
część projektu rewitalizacji, na który miasto dostało 9,5 mln zł. Chodzi o ożywienie
tej historycznej części miasta, tak by spełniała różne funkcje i odpowiadała potrzebom mieszkańców. Fontanna, plac zabaw,
minisiłownia i kawiarniany ogródek z pewnością będą zachęcać mieszkańców do odwiedzania tej części Bełchatowa.
Rozpoczęta w marcu 2018 roku przebudowa historycznego Placu Wolności
przebiega zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca, bełchatowska firma BINŻ,
zakończył już wszystkie prace instalacyjne.
Trwa montaż 42 słupów oświetleniowych.
Układane są alejki z kostki granitowej.
W miejscu, gdzie stanąć ma posąg Marszałka Józefa Piłsudskiego, zamontowano
już postument, a wokół niego wylano żel-

betowe ławy, które obłożono granitem.
W sumie na Placu Wolności będzie sześć
takich siedzisk, każde o długości 10 metrów – dwa przy posągu i cztery wokół fontanny, nad którą montowana jest kładka.
Na Placu Wolności pojawi się także
nowa zieleń, w części patriotycznej zasiano
trawę, trwają prace ogrodnicze. W sumie
posadzonych zostanie 636 drzew i 1442
krzewów liściastych, pojawią się trawy
ozdobne i rośliny bylinowe.
Odlana z brązu figura Marszałka Józefa
Piłsudskiego zaprojektowana i wykonana
została na Węgrzech. Posąg uroczyście
odsłonięty zostanie 14 października podczas wizyty prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
AP

W styczniu tego roku dziewięć rodzin wprowadziło się do budynku po starej gazowni.
W każdym mieszkaniu wydzielony jest aneks kuchenny oraz łazienka. Przebudowa budynku na Sienkiewicza kosztowała blisko 1 mln 160 tys. zł, (dofinansowanie - 523 tys.
zł z BGK). Miasto ma w swoich zasobach 2 tys. 234 mieszkania komunalne i około 92
mieszkania socjalne.

Felek, Odra i nowe okna

W 2017 roku nowe oblicze zyskał Felek przy ul. Czaplinieckiej. Budynek został ocieplony, pokryto dach, założono nowe zawory termostatyczne i panele fotowoltaiczne. Remont kosztował około 3 mln 800 tys. zł, z czego blisko 3 mln zł miasto pozyskało z UE.
Do 2020 roku wyremontowana zostania „Odra” (blisko 5 mln unijnej dotacji). Planowa
jest wymiana okien oraz drzwi, termomodernizacja stropodachu, modernizacja instalacji
elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania. W planach jest modernizacja „Wisły", miasto składa także wniosek o termomodernizację i przyłączenie ciepła PEC do budynków
przy Pabianickiej 39, 4d i 43a,b. W ciągu ostatnich 4 lat w lokalach komunalnych wymieniono ponad 2 tys. 200 drewnianych okien. Dzięki wszystkim pracom komfort życia
mieszkańców znacząco się poprawił.

5

INWESTYCJE

INWESTYCJE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Nowe ronda

Parkingi

W latach 2015-2018 przybyło ponad 500
miejsc postojowych w różnych częściach
miasta, m.in. parkingi w okolicach bl. 127
na Dolnośląskim, bl. 2 i 4 na Okrzei, przy
Nehrebeckiego i na os. M. Konopnickiej.
Trwa budowa parkingu śródmiejskiego,
dzięki czemu w centrum Bełchatowa przybędzie kolejnych 98 miejsc parkingowych.
Ponadto wyremontowano 280 miejsc. Cały
czas powstają także zatoczki postojowe
w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Największe inwestycje ostatnich czterech lat to z pewnością budowa rond na dwóch najbardziej zatłoczonych miejskich skrzyżowaniach. Pierwsze, na Staszica, oddane zostało w grudniu 2017 roku. Wcześniej kierowcy mieli utrudniony skręt w lewo z 1 Maja, co powodowało korkowanie się tego rejonu. Koszt inwestycji to blisko 4 mln zł (1 mln 300
tys. złotych dołożył powiat, a 250 tys. market budowlany). Do końca 2018 roku gotowe będzie rondo na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego. W ramach inwestycji wybudowane zostaną także chodniki
i przejazd dla rowerzystów. Całość ma kosztować 5,6 mln zł (1,5 mln dołoży powiat). Trwa także budowa ul. Kopeckiego, która umożliwi dojazd do targowiska. Dzięki nowej drodze ruch na ul. Wojska Polskiego ma być usprawniony.

Ścieżki rowerowe

Inwestycje drogowe
W Bełchatowie systematycznie przybywa dróg i chodników. Miasto inwestuje także w parkingi oraz ścieżki rowerowe. W sumie w latach 2015-2018 wybudowano ok. 10 km dróg i ulic, zaś przebudowanych bądź rozbudowanych
zostało 1,63 km. Oddana w 2016 r. północna obwodnica miasta zapewniła dogodny dojazd do strefy przemysłowej
przy ul. Czaplinieckiej. Wybudowano także odcinek drogi w obrębie strefy przemysłowej (ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) i połączono obwodnicę Binkowa. Z nowych ulic korzystają także mieszkańcy osiedli Olsztyńskiego, Konopnickiej, Ludwików, a także ulic Sienkiewicza i Słonecznej. W miarę potrzeb wymieniana jest również zniszczona nawierzchnia, prace naprawcze prowadzone są praktycznie w każdej części miasta.
AP
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Miasto sukcesywnie inwestuje w nowe
chodniki i ścieżki rowerowe. Przykładem
mogą być ulice Słoneczna, Konwaliowa, Mazowiecka (na odcinku od
ul. Chełmińskiej do ul. Olsztyńskiej) oraz
odcinek od Żabiej do Warszawskiej.
W większości ścieżki wyłożone są
niefazowaną kostką, dzięki czemu cykliści nie odczuwają żadnych drgań, a jazda
jest komfortowa. Od 2015 roku przybyło ponad 4 km takich tras. W sumie
Bełchatów oferuje ponad 26 km dróg
i ciągów pieszo-rowerowych, które są
połączone z leśnymi ścieżkami. W ramach
inwestycji budowane jest także nowe
oświetlenie, a lampy sodowe zastępują
LED-y, co pozwoliło obniżyć zużycie prądu
w Bełchatowie o blisko 70 procent.

Obwodnice

Miasto podpisało porozumienie z Urzędem
Marszałkowskim na realizację obwodnicy
wschodniej, która powstanie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 484. Trwa wykup gruntów,
do tej pory miasto pozyskało ponad 80
proc. terenów za 4,4 mln zł. W 2018 roku
na ten cel miasto przeznaczyło 1,3 mln zł.
Budowa liczącej ponad osiem kilometrów
wschodniej obwodnicy Bełchatowa ruszy
w 2021 roku. Połączona z otwartą w 2016 r.
obwodnicą północną zdecydowanie poprawi sytuację na drogach w centrum miasta.
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Przyjazny Bełchatów

Strefy inwestycyjne

Bełchatów jest w czołówce samorządów najlepiej zajmujących się inwestorem, o czym
świadczy kilka prestiżowych wyróżnień. Miasto może poszczycić się m.in. tytułem
„Gmina na 5!” (przyznanym przez SGH), nagrodą Samorząd Przyjazny Firmom 2017
(Instytut Europejskiego Biznesu) oraz Eco Miasto 2018.

Pomocny geoportal
Bełchatów ma ponad 100 ha terenów inwestycyjnych (miejskich i prywatnych). W strefach przemysłowych są łącznie 33 ha, z czego 11 ha zostało wprowadzonych do Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działki są uzbrojone w kanalizacje sanitarną i deszczową,
jest również sieć wodociągowa i oświetlenie. W 2019 roku doprowadzona zostanie
sieć gazowa. Za ulokowaniem biznesu w Bełchatowie przemawia korzystne dla trans
portu położenie w centrum Polski. W marcu Bełchatów dołączył do miast partnerskich
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), dzięki czemu tereny inwestycyjne są lepiej
promowane nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Inwestorzy w strefie

Co ważne, dla potencjalnych inwestorów całe miasto jest pokryte Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsiębiorcy, szukający kompletnych informacji
o działkach, danych przestrzennych czy map ortofotomap, mogą korzystać z geoportalu
(od 2017 dostępna jest także wersja mobilna działająca na smartfonach).

Dwieście nowych miejsc pracy w Bełchatowie

W strefie przy ul. Czaplinieckiej znalazło miejsce 5 firm: Frame Factory, Datum Logistic,
Przemysław Doman, Elektroteam i F.P.H.U. Bogusław Pasiński. Teraz dołączy do nich
DS Smith. Docelowo w sześciu firmach zatrudnionych będzie ok. 360 osób. Łączna wartość wszystkich inwestycji w strefie przemysłowej to ok. 290 mln złotych. Ponadto przy
ul. Przemysłowej zainwestował HerbsLand, a przy Radomszczańskiej DINO Polska. Co
ważne, wszystkie inwestycje są na terenach miasta (nieobjętych Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną). Oznacza to, że po rozpoczęciu działalności przedsiębiorcy będą mogli
starać się o zwolnienia z podatku od nieruchomości.
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Brytyjska firma DS Smith wybuduje
fabrykę w bełchatowskiej strefie przemysłowej. We wrześniu 2018 roku miasto
sprzedało liczącą 12,5 ha działkę za 3 mln
800 tys. złotych.
- Pragnę podziękować bełchatowianom za wszelkie opinie, które motywowały
nas do intensywnej pracy w pozyskiwaniu
nowego inwestora. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo nowy zakład
to kolejne miejsca pracy – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Inwestor deklaruje, że pracę dostanie
w niej 200 osób. Dodatkowych 100 osób
powinno znaleźć zatrudnienie w firmach
współpracujących, czyli transportowych,

sprzątających czy ochroniarskich. Potrzebni
będą m.in. inżynierowie, ekonomiści, pracownicy obsługi sprzedaży i klienta, a także
operatorzy maszyn czy wózków widłowych.
Zdecydowana większość pracowników rekrutowana będzie w Bełchatowie.
Wartość planowanej inwestycji to ok.
250 mln złotych. Fabryka o powierzchni
3,5 tys. mkw. powinna powstać w drugiej połowie 2020 roku i wtedy też ruszy
produkcja. W Bełchatowie wytwarzane
będą tekturowe opakowania do szybkiego
obrotu (FMCG), przemysłowo-transportowe oraz spersonalizowane opakowania
ochronne.
AP

Finanse na pięć

Bełchatów znalazł się w gronie 319 miast, które otrzymały wysoką oceną pre-ratingową
(nota w przedziale pomiędzy AAA a BBB+). Oznacza to, że stan miejskich finansów jest
bardzo dobry, a publiczne pieniądze wydawane są w racjonalny i odpowiedzialny sposób.
W ocenie fachowców daje to spore możliwości inwestycyjne i rozwojowe.
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Miejsca wypoczynku

Przeciw smogowi

W mieście jest blisko 40 placów zabaw
i kilkanaście siłowni (część zrealizowana
w ramach budżetu obywatelskiego), wyposażonych w urządzenia renomowanych
firm i posiadające atesty i certyfikaty
bezpieczeństwa. W 2017 roku na mapie
miasta przybył kolejny zieleniec. Chodzi
o teren przy ul. Witosa, będący łącznikiem
między ulicami Kwiatową i 1 Maja. Teren
został uporządkowany i na nowo zagospodarowany, na skwerze znalazło się sześć
tablic o tematyce ekologicznej.

Czyste trawniki
„Stop smog. Oddech dla Bełchatowa" to hasło promujące działania miasta zmierzające do ograniczenia niskiej emisji.
Mowa tutaj chociażby o darmowych emzetkach czy rozbudowie sieci PEC. Systematycznie modernizowane i docieplane są budynki komunalne i te użyteczności publicznej, uliczne oświetlenie wymieniane jest na nowoczesne i energooszczędne. Jednym z ważniejszych elementów polityki antysmogowej są dopłaty do wymiany starych pieców. W ramach PONE bełchatowianie mogą dostać nawet kilka tysięcy dofinansowania do tego typu inwestycji.

Bełchatowscy strażnicy miejscy co roku
prowadzą akcję informacyjną „Pokaż klasę!
Posprzątaj po swoim psie”, która ma uczulać mieszkańców na problem zabrudzonych
trawników, chodników oraz informować
o zagrożeniach chorobami odzwierzęcymi.
Od 2015 roku miasto rozdało kilka tysięcy
pakietów sanitarnych, w szkołach i przedszkolach prowadzone są pogadanki o prawidłowym zachowaniu się w obecności psa.
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Bełchatowianie mogą korzystać z pierwszej
w mieście tężni solankowej, która stanęła
przy zbiorniku wodnym na os. Budowlanych.
Wytwarzany w niej mikroklimat zbliżony
jest do tego nad morzem. Budowla ma 6
metrów wysokości i około 8 metrów długości, zadaszenie umożliwia korzystanie z jej
dobrodziejstw również podczas złej pogody.
Tężnia wykonana jest z suszonego drewna
świerkowego, a solankę – wodę m.in.
z jodem, żelazem i magnezem, pompują
specjalne urządzenia. Wokół tężni zamontowano pięć ławek, dzięki czemu korzystanie
z jej dobrodziejstw jest wygodne. Kolejne
trzy podobne tężnie pojawią się także
w innych częściach miasta
w ramach budżetu obywatelskiego.

Tężnia solankowa

Bełchatów ekologicznym i zielonym miastem
Bełchatów to zdecydowanie zielone miasto. Proekologiczne działania samorządu doceniła kapituła międzynarodowego konkursu Eco-Miasto 2018. Bełchatów - jako pierwsze miasto z województwa łódzkiego - za projekt „Bełchatów
w zieleni” zdobył wyróżnienie w kategorii: zieleń miejska a jakość powietrza. W mieście znajduje się sześć zagospodarowanych parków miejskich oraz kilka skwerów zieleni miejskiej, do czego dochodzi ciąg skwerów wzdłuż rzeki
Rakówki. Warto podkreślić, że Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których została opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu.
AP
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Przystań

Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań ma
nowoczesną i profesjonalnie wyposażoną
siedzibę. To zwycięski projekt III edycji
budżetu, który zdobył 6 tys. 360 głosów.
Centrum dysponuje 360 mkw. przy ul. Hubala 2. Z jego pomocy korzysta około sto
niepełnosprawnych dzieci. Do dyspozycji
pacjentów są sale rehabilitacyjne, sale doświadczeń świata i integracji sensorycznej,
przystosowane do pracy z dziećmi autystycznymi, gabinety pedagogiczny, logopedyczny, psychologiczny. Remont i doposażenie
placówki kosztowały ponad 648 tys. zł.

Bełchatowianie zgłaszają projekty i zmieniają swoje miasto
Coś dla małych i dużych: place zabaw, zatoczki postojowe, klub seniora i programy
prozdrowotne. To wszystko w ramach budżetu obywatelskiego najpierw wymyślili,
a później przegłosowali sami bełchatowianie. Od 2014 r. zrealizowanych zostało 27
projektów, z czego 17 w ostatnich czterech latach, a do końca tego roku dołączy
do nich kolejnych sześć, a w 2019 r. - trzy.
Do dyspozycji mieszkańcy mają każdorazowo 1,5 mln zł.
We wszystkich odsłonach bełchatowianie średnio składali około 70 projektów.
W latach 2015-2018 rekordowy pod tym
względem był rok 2017, kiedy do weryfikacji przekazano 71 wniosków. Od 2015 r.
do magistratu wpłynęło łącznie 191 projektów. Ostatecznie mieszkańcy wybierali
spośród 122 projektów, które po weryfikacji okazały się zgodne z założeniami budżetu obywatelskiego. W sumie oddano ponad
22 tys. głosów. Od 2015 r. na realizację
wszystkich projektów miasto wydało
ponad 4 mln zł.
Bełchatowianie chętnie korzystają
z placów zabaw, boisk sportowych czy
siłowni pod chmurką. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się również: remonty chodników, stacje naprawy rowerów, a także doświetlenia przejść dla pieszych. Dla mieszkańców ważne są projekty
prozdrowotne.

Bełchatowscy seniorzy mają już swój azyl. Cafe Senior Raj w V edycji budżetu obywatelskiego pomysł zdobył 822 głosy. Oferta placówki przy
ul. Energetyków 6 jest bardzo bogata: kursy obsługi komputera, zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, muzyczne i florystyczne. Zajęcia są bezpłatne.

Boisko przy ZSP nr 9

Z nowoczesnego kompleksu sportowego od maja 2017 roku cieszą się uczniowie ZSP nr 9 na os. Dolnośląskim. Na blisko 4 tys. mkw. wybudowano wielofunkcyjne boisko z polem do gry w piłkę ręczną,
dwa boiska do koszykówki, dwie bieżnie oraz skocznię w dal. Inwestycja kosztowała blisko 850 tys. zł. To
kolejny zrealizowany przez miasto projekt w ramach budżetu obywatelskiego.
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Zatoczki parkingowe

Zatoczki postojowe „Pocałuj i jedź” przy SP nr 1 i 13 uczniom gwarantują bezpieczne
dotarcie do szkoły, a rodzicom oszczędzają kłopotów z parkowaniem. Są też progi zwalniające i kamery monitorujące. Inwestycje kosztowały razem 168 tys., a sfinansowane
zostały z budżetu obywatelskiego.

Projekty prozdrowotne

Ponad 1600 przedszkolaków przebadano
pod kątem wad postawy, 53 bełchatowian
skorzystało dotychczas z telemonitoringu, z kolei w akcji ,,Stop zawałom i udarom” udział wzięło 267 osób, a wszystko to
w ramach czterech ostatnich edycji
budżetu obywatelskiego. Wśród zwycięskich projektów prozdrowotnych znalazły
się też trzy automatyczne defibliratory
AED rozlokowane w różnych punktach
miasta. Koszty zrealizowanych już pomysłów wyniosły ok. 125 tys. zł. Projekty
te zdobyły ponad 4 tys. głosów.

Place zabaw

Coś dla małych i dużych, czyli 5 placów zabaw na bełchatowskich osiedlach, niektóre
z siłowniami, to projekty budżetu obywatelskiego, na które chętnie głosowali mieszkańcy w latach 2015-2017. Place zabaw na osiedlach Dolnośląskim, Słonecznym, Okrzei
łącznie otrzymały ponad 6 tys. głosów.
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Uniwersytet Pierwszego Wieku

Taniej w żłobku

Niższe stawki za czesne obowiązują w miejskim żłobku „Jaś i Małgosia”. Maksymalna
opłata za miesięczny pobyt to 300 zł, najniższa 150 zł. To niemal o połowę mniej niż
wcześniej. Są jeszcze ulgi m.in. dla rodzin wielodzietnych.

Od 2015 roku działa Uniwersytet Pierwszego Wieku. Przez ten czas skorzystało
z niego ponad 100 dzieciaków. Studenci uczą się od naukowców z piotrkowskiej uczelni
i bractwa akademickiego, są też zajęcia w bibliotece i muzeum.

Nowe miejsca w przedszkolach

14 nowych grup, czyli ponad 300 dodatkowych miejsc, powstało w publicznych przedszkolach. Z 9 miejskich placówek korzysta blisko 1 tys. 400 dzieciaków. Prawie 900 uczęszcza do przedszkoli niepublicznych, które magistrat dotuje. W sumie od 2015 roku miasto
przekazało tym placówkom blisko 25 mln zł.

Kasa dla szkół

Przedszkola i szkoły chętnie angażują się w ogólnopolskie programy edukacyjne. Placówki pozyskały z nich blisko 700 tys. zł, z których udało się m.in. kupić samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażyć gabinety higienistek szkolnych, wdrożyć projekty ekologiczne oraz stworzyć eko-pracownie.

14

Szkolne obiady

Bełchatowskie szkoły wzorem dla innych
Reforma oświaty, czyli wprowadzenie ośmioklasowej podstawówki i wygaszanie
gimnazjów – to jedno z zadań, z jakim
przyszło się zmierzyć bełchatowskiemu
samorządowi. Miasto zadbało jednak o to,
aby wszystkie potrzebne zmiany wprowadzić stopniowo i bez stresu szczególnie
wśród pracowników placówek. Doceniło
to łódzkie kuratorium oświaty, które nazwało Bełchatów liderem przemian w oświacie, zaś przygotowaną przez miasto sieć
szkół uznało za wzorcową. – Priorytetem
dla prezydent Marioli Czechowskiej było
wdrożenie reformy w taki sposób, aby
jak najlepiej wpłynęła na bełchatowską
oświatę. I okazało się, że można refor-

mować ewolucyjnie – mówi wiceprezydent Łukasz Politański. Bełchatów znalazł
się również w gronie niewielu miast, które
w pierwszym roku reformy, zapewniły
pracę wszystkim dotychczasowym pracownikom oświaty. – Zapewnialiśmy,
że zrobimy wszystko, aby nauczyciele
i pracownicy oświaty zachowali etaty, i tak
też się stało. Wykorzystaliśmy wszystkie
ustawowe możliwości, aby zapewnić im
pracę – dodaje wiceprezydent Politański.
Nauczyciele podkreślają, że dziś – rok
po reformie – są już spokojni i pewni swojego losu. Odnośnie zmian magistrat nie
ma też ze szkół żadnych niepokojących
sygnałów.
AD-A.

Uczniowie miejskich szkół mogą korzystać ze szkolnych obiadów. Miasto zabiega zawsze,
aby ich cena była jak najkorzystniejsza. W tym roku za jednodaniowy posiłek uczniowie płacą 4 zł, a w placówkach, które proponują obiad dwudaniowy - 8 zł. W ostatnich
czterech latach cena za jeden obiad wahała się od 4 do 8,50 zł.

Miliony na remonty

Prawie 7 mln zł na remonty, a także doposażenie miejskich przedszkoli i szkół wydało
miasto przez ostatnie cztery lata. Modernizacja sanitariatów, wymiana podłóg, oświetlenia
i drzwi – to tylko część wykonanych robót. Szkoły wzbogaciły się również o nowe
pomoce dydaktyczne, książki, ławki i stoliki.
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Bełchatów w dziesiątce polskich miast, gdzie żyje się najtaniej
Bełchatów jest w czołówce polskich miast, gdzie opłaty za
usługi komunalne należą do najtańszych. Przeciętna bełchatowska rodzina rocznie wydaje na nie średnio 1 tys. 866 zł –
wynika z rankingu przygotowanego przez jedną z firm doradczych. Spośród 339 przebadanych miast Bełchatów zajął
dziesiąte miejsce w Polsce, a drugie w województwie łódzkim.
Tworząc klasyfikację, sprawdzano, jakie są stawki za
wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, komunikację publiczną oraz ile wynosi podatek od nieruchomości
i opłata w strefie płatnego parkowania. Obliczano, ile na
te opłaty musi wydać czteroosobowa rodzina posiadająca mieszkanie o powierzchni 74 mkw., zużywająca rocznie
31,8 m sześc. wody i odprowadzająca tyle samo ścieków.
Przyjęto również, że jedna osoba w rodzinie korzysta 98
razy w roku z komunikacji miejskiej i zostawia samochód
w strefie płatnego parkowania na 48 godzin rocznie.
– Miło nam, że jesteśmy jednym z miast o najniższych
kosztach utrzymania. To dla nas i samych bełchatowian dobry sygnał – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Wyniki rankingu wyraźnie pokazują, że działania,
jakie wprowadziliśmy, przynoszą realne oszczędności w domowym budżecie. I właśnie na tym nam zależało – tłumaczy
prezydent.
Bełchatów jest w gronie 26 polskich miast, które wprowadziły darmową komunikację. Od 2015 roku nie zmieniła się
cena za ścieki, zaś za wodę od 2013. 4,32 zł za m sześc. wody
i 7,29 zł za odprowadzenie ścieków bełchatowianie będą płacić przez trzy najbliższe lata, czyli do czerwca 2021 roku. Od
lat niezmienna jest również opłata za odbiór śmieci.

Biesiada seniorów

Bełchatowska Biesiada Seniorów na stałe wpisała się do kalendarza miejskich imprez. Na scenie
gościliśmy już m.in. Promienie Bełchatowa, Pasjonatę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ale Babki, Śląskie
Trio Piotra Szefera z Drużbic oraz znane gwiazdy: zespół Voyager, Biesiadę KGB czy The Beatlmen. Seniorzy mogą również korzystać z darmowych porad specjalistów.
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Świąteczne spotkania

Ok. 35 tys. ciepłych
posiłków i ponad 6 tys.
suchego prowiantu wydała
miejska jadłodajnia przy
ul. Kwiatowej 6. Miasto
wypłaciło już 243 tys. 761,
66 zł dotacji. Z jadłodajni
przy św. Barbary co roku
korzysta ok. 65 osób. Od
2015 r. kwota dofinansowania to 27 tys. 708 zł.
W Schronisku dla Osób
Bezdomnych przebywać
może ok. 50-60 osób.

Bank Żywności

332 tony artykułów spożywczych rozdano najbardziej potrzebującym mieszkańcom
miasta. W ramach współpracy z Bankiem Żywności od początku 2017 roku do kwietnia
2018 z takiej formy pomocy średnio korzystało ponad 3 tys. bełchatowian. W dwóch
edycjach programu do Bełchatowa dotarło 16 transportów z żywnością.

Wielkanocne śniadania
i miejskie wigilie to już
tradycja w naszym mieście. Od 2015 roku przy
świątecznym stole dwa
razy w roku gromadzi się
kilkuset bełchatowian.
Na wspólne świętowanie prezydent Mariola Czechowska zawsze
zaprasza wszystkich
mieszkańców, szczególnie zaś tych, dla których
los jest mniej łaskawy.
Takie spotkania to dobra
okazja do tego, by wspólnie spędzić choćby
kilka świątecznych chwil
w gronie bliższych
i dalszych znajomych.

Jadłodajnie i schronisko

Profilaktyka zdrowotna

Blisko 324 tys. 425 zł miasto przeznaczyło w ciągu ostatnich czterech lat na działania
prozdrowotne. Darmowe badania i konsultacje podczas Zdrowej Niedzieli czy cykliczne
programy bezpłatnych szczepień dla seniorów Grypoodporni 60+ cieszą się dużym zainteresowaniem bełchatowian.
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PEC inwestuje i modernizuje

Wod.-Kan. z milionowymi dotacjami
19 mln 600 tys. złotych dofinansowania
dostała spółka Wod.-Kan. z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe dofinansowanie, jakie w ostatnich latach trafiło do
miasta. W ramach podpisanej w styczniu
2018 roku umowy zostanie zrealizowany
Projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Miasta Bełchatowa – etap II”, który obok
budowy zamkniętych komór fermentacyjnych (ZKF) zakłada także modernizację
magistrali wodociągowej i remont główne-

Taryfy bez zmian

go kolektora sanitarnego.
Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych powinna zakończyć się 2021
roku. Dzięki tej inwestycji problem uciążliwego dla mieszkańców odoru zostanie definitywnie rozwiązany w ciągu kilku
najbliższych lat. To nie jedyna korzyść wypływająca z budowy ZKF-ów. Komory te
odzyskują z biomasy metan i w układzie
kogeneracyjnym zamieniają go na energię
cieplną oraz elektryczną. Według szacunków ilość energii elektrycznej odzyskanej
w ten sposób może ograniczyć ilość zaku-

Zajęcia w szkołach

powanej przez spółkę energii nawet o 20
proc. zużycia całej oczyszczalni. Władze
spółki liczą, że w ciągu kilkunastu lat, dzięki
takim oszczędnościom, zwróci się całkowity koszt inwestycji.
Inwestycje mają kosztować 31 mln zł,
NFOŚiGW dofinansuje ponad 63 proc.
tej kwoty, czyli ponad 19 mln 600 tys. zł.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach
Wod.-Kan. budował i modernizował sieci
wodno-kanalizacyjne na terenie całego
miasta za ponad 100 mln zł.
AP

Wsparcie dla sportu

Edukacja, ekologia i działania prospołeczne
4,32 zł brutto za m sześc. wody i 7,29
zł brutto za m sześc. odprowadzonych
ścieków, czyli tak jak do tej pory, będą płacić
bełchatowianie. Takie ceny będą obowiązywać przez trzy najbliższe lata, tj. do czerwca
2021 roku. Od 2015 roku nie zmieniła się
cena za ścieki, zaś za wodę od 2013.
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Program „Woda – naturalne bogactwo
świata ludzi, zwierząt i roślin” obejmuje
zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz
zwiedzanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
oraz ujęcia wody. Spółka wydała dwa komiksy. Co roku z programu korzysta ok.
4 tys. dzieci rocznie.

Spółka wspiera młodych i zdolnych sportowców, którzy odnoszą sukcesy nie
tylko w kraju, ale także za granicą. BKL
(lekkoatletyka), MUKS (koszykówka) czy
Stowarzyszenie AS (tenis ziemny) i GKS
(piłka nożna) to tylko kilka z bełchatowskich
klubów, którym pomaga Wod.-Kan.

Bełchatowski PEC stawia na akcje edukacyjne i prospołeczne. Dzięki „lekcjom
ciepła” 1,5 tys. uczniów z bełchatowskich
podstawówek dowiedziało się, jak powstaje
ciepło, a także jak dbać o środowisko. Fabuła zajęć oparta była na dalszych losach Czerwonego Kapturka, który wspólnie z Babcią
i Kotem Kluchą uczył mądrego korzystania
z systemowego ciepła. Bajkę można było
także przeczytać podczas akcji antysmogowej „Stop! Smog. Oddech dla Bełchatowa”.
W specjalnej strefie „Miasto bez smogu"

pracownicy PEC-u mówili o możliwościach
podłączenia domostw do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Swoje „strefy ciepła” spółka
wystawia również podczas Dni Bełchatowa
i innych tego typu wydarzeń.
Bełchatowski PEC promuje również
aktywny tryb życia. Corocznie na lodowisku organizuje dyskotekę na łyżwach,
dwukrotnie wystartowała też akcja „Zmień
bojler na kaloryfer”. Na jej uczestników
czekał specjalny trening oraz zestawy
podstawowych ćwiczeń. Do walki o swój

„kaloryfer” zachęcano też podczas 2 Bełchatowskiego Biegu Nocnego. Od lat PEC
wspiera też bełchatowskie kluby sportowe
– GKS Bełchatów i Skrę Bełchatów.
Mieszkańcy chętnie włączyli się w prospołeczną akcję „Wymiana ciepła”. W okresie zimowym, w kilku częściach miasta stanęły specjalne wieszaki, na których można
było zostawić ciepłą odzież. Skorzystać
z niej mógł każdy, kto tego potrzebował.
AD-A
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Prawie 200 wspólnot pod opieką PGM
194 wspólnoty mieszkaniowe ma pod
swoją opieką Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Od czterech lat ta liczba
utrzymuje się na podobnym poziomie, nie
zmieniają się także stawki za usługi remontowo-budowlane, świadczone przez spółkę, podobnie jak za zarządzanie, administrowanie i utrzymanie czystości. Nie było
także podwyżek czynszu w lokalach komunalnych. Sukcesywnie rosną natomiast
przychody z tytułu remontów i inwestycji
wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych. Na koniec roku 2017 było to 2 mln
949 tys. Spółka dba także o bezpieczeństwo mieszkańców. 265 lokali komunalnych wyposażono w czujniki tlenku węgla.
Sukcesem bełchatowskiego PGM-u są
działania w kierunku inwestycji energooszczędnych. W ciągu ostatnich czterech
lat przeprowadzono je w 28 budynkach.
Obecnie 186 wspólnot mieszkaniowych
może pochwalić się wykonaną termomodernizacją, a sześć budynków jest w jej
trakcie. Od 2015 roku wspólnoty mogą
ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację. W latach 2015-2016 wiele
wspólnot mieszkaniowych już zrealizowało inwestycje termomodernizacyjne przy
wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi i/lub w formie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Kra-

BTBS buduje blok
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jowego. W latach 2015-2018 z dofinansowania inwestycji skorzystało 16 wspólnot
mieszkaniowych na łączną kwotę powyżej
1 mln 94 tys. 599 zł.
Wraz z początkiem roku 2017 bełchatowskiemu PGM-owi przybyło zadań,
obowiązków i pracowników. To efekt
przejęcia Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sanikom. Sprawniejsze działanie, zwiększenie możliwości inwestycyjnych, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz
szansa na finansowanie zewnętrzne - tak
m.in. uzasadniano połączenie obu spółek
komunalnych. Obecnie sytuacja kadrowa
i finansowa spółki jest stabilna. W PGM
zatrudnionych jest 287 pracowników,
w tym licencjonowani zarządcy (17),
pracownicy z uprawnieniami do prowadzenia ksiąg rachunkowych (9), z uprawnieniami budowlanymi (6) i kilkudziesięciu
pracowników z uprawnieniami do wykonywania różnorodnych prac.
PGM zajmuje się przede wszystkim
zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomościami należącymi do miasta, wykonuje także roboty
budowlano-montażowe, konserwacyjne,
elektryczne, hydrauliczne. Spółka zajmuje
się też gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi, utrzymaniem dróg,
ulic, chodników i parkingów w okresie
zimowym.

Solarisy dla MZK

PGM utrzymuje stawki za administrowanie wspólnotami na tym samym poziomie
39 mieszkań powstaje w nowym, trzecim już bloku Bełchatowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego przy ul. Chmielowskiego. Ich metraż waha się od
30 do 67 mkw., są wśród nich kawalerki oraz lokale dwupokojowe i trzypokojowe. Koszt inwestycji to ponad 7 mln zł, z czego 1,6 mln zł to wkład
miasta, które przekazało także teren pod budowę. Wszystkie lokale mają
już swoich najemców, którzy klucze odbiorą w marcu 2020 roku.
BTBS systematycznie inwestuje we wszystkie swoje budynki. Największy
remont – termommodernizację za blisko 1,5 mln zł przeszedł blok przy
al. Wyszyńskiego 6. Zostały w nim docieplone ściany i dach, wymieniono
stolarkę okienną. Na inwestycję spółka pozyskała 1 mln zł ze środków
WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki, która została umorzona w kwocie 350 tys. zł.
Wiele robót BTBS przeprowadził także w bloku przy ul. Fabrycznej 1.
We wszystkich mieszkaniach zamontowano nowoczesne, radiowe
wodomierze. W budynku wymieniono też instalację domofonową oraz oświetlenie
w częściach wspólnych na ledowe. Systematycznie montowane są nowe okna.
Dla bloków przy Chmielowskiego spółka wykonała drenaż zewnętrzny,
wybudowała również drogę dojazdową do parkingu znajdującego się
w pobliżu tych budynków, zamontowała czujniki światła na korytarzach.
W blokach przy Targowej i Czyżewskiego wykonano m.in. czyszczenie filtrów ciepłomierzy, konserwację i malowanie dachów, rur spustowych oraz kominów. Zrewitalizowano tereny zielone, ułożono też
chodnik, przy którym powstały kolejne miejsca parkingowe.

Na początku lipca 2018 roku miasto podpisało umowę na zakup sześciu nowych
autobusów. Solaris przekaże miastu trzy
diesle i trzy elektrobusy. Pojazdy wyjadą
na bełchatowskie ulice latem 2019 roku.
Całość, zgodnie z projektem, ma kosztować niecałe 11 mln, a dofinansowanie z
RPO wynosi 7,5 mln zł.
Trzy pojazdy niskoemisyjne, które kupi
miasto, mają spełniać surową normę Euro
6, zgodnie z którą dopuszczalna wartość
emisji tlenków azotu wynosi 400 mg/kWh,
a limit emisji cząstek stałych wynosi 10
mg/kWh. Będą one niskopodłogowe, a

napędzać je będą silniki diesla. Ponadto
w ramach projektu do Bełchatowa trafią
także trzy autobusy elektryczne.
Obecnie tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji liczy 19 autobusów, docelowo ma
być 23. Obok sprawdzonych manów i autosanów na bełchatowskich ulicach kursują
także Solarisy, wyposażone w klimatyzację
i monitoring. Wszystkie pojazdy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, dużym ułatwieniem dla podróżujących jest z pewnością głosowy system informujący o przystankach.

Darmowa komunikacja

Od lipca 2015 roku każdy może jeździć autobusami miejskimi bez biletu. W 2016 roku
miejski przewoźnik przewiózł 1 mln 468 tys. pasażerów, a w 2017 roku już 1 mln 593
osób. MZK obsługuje 9 linii komunikacyjnych. Strategiczna jest linia nr 2, dziennie średnia liczba pasażerów przewożonych na tej trasie wynosi 2 tys. 180. MZK dokłada wszelkich starań, by komunikacja miejska była przyjazna dla mieszkańców. W tym celu dostosowuje linie i rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców.
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Festiwal Re:aktor

Dni Bełchatowa

Od lat mieszkańcy naszego miasta bawią się na Dniach Bełchatowa. W ciągu ostatnich
czterech lat na bełchatowskiej scenie zagościli artyści wielkiego formatu, wśród nich
m.in. Luxtorpeda, Bracia, Zbigniew Wodecki, Proletaryat, Andrzej „Piasek” Piaseczny,
Krzysztof Krawczyk, Donatan i Cleo, Pectus, Mezo, Ewa Farna i Happysad.

Festiwal Re:Aktor to od kilku lat flagowe wydarzenie kulturalne Bełchatowa. Spotkania
z aktorami i znanymi sportowcami, warsztaty i konkursy plastyczne przyciągają do centrum miasta całe rodziny. Tegoroczny motyw przewodni festiwalu – Gwiezdne Wojny
i przygoda z klockami LEGO® Star WarsTM okazał się hitem.

Stypendia artystyczne

67 uzdolnionych bełchatowskich artystów oraz twórców kultury otrzymało w ciągu
czterech ostatnich lat Stypendia Prezydenta Miasta Bełchatowa. Miasto wydało na ten
cel 76 tys. zł. Z inicjatywy prezydent Marioli Czechowskiej od 2015 odbywają się „Letnie
koncerty ze stypendystami”.

Bełchatów na karcie

Album „Bełchatów na karcie pocztowej” okazał się hitem wydawniczym Muzeum Regionalnego. Na trzystu pocztówkach pokazany jest Bełchatów i jego historia począwszy od
lat 20. Do rąk czytelników trafiły także książki autorstwa Mariana Wójcika oraz Bolesława
Bojanowskiego.
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Placówki kultury

W setną rocznicę odzyskania niepodległości
Z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy rok 2018 jest Rokiem
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Od stycznia w Bełchatowie
odbywa się wiele wydarzeń nawiązujących
do historycznej daty 1918 roku. Spotkania,
koncerty pieśni patriotycznych i konkursy
to tylko niektóre z nich. W obchody zaangażowały się szkoły podstawowe i przedszkola, by już od najmłodszych lat uczulać na to,
jaką wielką wartością jest wolność i pamięć
walczących o nią.
Z okazji jubileuszu bełchatowianie mogą wpisywać życzenia do księgi
okolicznościowej, wykładanej w trakcie
różnych wydarzeń, m.in. podczas Pikniku
z Marszałkiem. - Cieszę się, że mówienie
o patriotyzmie w nieco luźniejszy sposób
spodobało się mieszkańcom – mówi prezy-

dent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Przy okazji różnorodnych, patriotycznych wydarzeń organizowanych
w Bełchatowie, w ramach akcji „Sto róż
na sto lat niepodległości” rozdawane są
biało-czerwone kwiaty z dołączonymi bilecikami z cytatami Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.
Najważniejszym punktem obchodów
roku niepodległości będzie odsłonięcie
posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w rewitalizowanym Placu Wolności.
Bełchatowianie zobaczą monument 14
października podczas wizyty prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Wtedy też poznamy
laureatów dwóch konkursów Bełchatów
Art i Bełchatów Kids, nad którymi patronat
honorowy objął prezydent Duda.
AP

Ponad 400 przedsięwzięć, m.in. koncertów, wystaw i spotkań proponują co roku miejskie
instytucje kultury. W wydarzeniach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury, Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Regionalne bierze udział łącznie ponad 130
tys. osób rocznie. Powodzeniem cieszą się cykliczne zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Inwazja Talentów

Uzdolnieni, młodzi bełchatowianie wzięli udział w projekcie Inwazja Talentów. Dzieci
z Bełchatowa, czeskich Pardubic, węgierskiego Csongrádu oraz słowackiej Považkiej
Bystricy spotykały się na warsztatach plastycznych i plenerze malarskim. Bełchatów na realizację projektu otrzymał z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ok. 67 tys. zł.
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Gwiazdy i lokalni artyści
na Festiwalu Sztuki Jabłka

Festiwal Sztuki Jabłka drugi rok gości w kalendarzu imprez miejskich i niezaprzeczalnie jest
jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych
Bełchatowa. Jego ideą jest pokazanie lokalnych
artystów, osób z pasją i pomysłem,
a także zintegrowanie lokalnej społeczności.
Sztuka wychodzi na ulice miasta, przyciąga ludzi
w różnym wieku, bawi, budzi emocje, inspiruje.
Druga edycja Festiwalu pokazała, że
pomysł podoba się mieszkańcom. Od 21
do 23 września w różnych częściach miasta odbywały się koncerty, spektakle,
warsztaty, seanse filmowe i wystawy.
Już pierwszego dnia plac Narutowicza zmienił
się na Plac/Sztuki/Jabłka goszcząc setki dzieci
z lokalnych szkół na wielkim bełchatowskim
malowaniu z jabłkiem w tle, które swym
występem umilili Pola i Władysław Gągała.
W piątkowy wieczór, w kameralnej i nastrojowej atmosferze, odbyło się oficjalne otwarcie Jabłoniowego Sadu. Wystąpiły Julka
Zając i Lena Chmiel, a muzyczną atmosferę
zbudował Kwiat Jabłoni. Mieszkańcy mieli także okazję podziwiać światowej sławy
mistrza bodypaintingu Mariana Folgi.
W sobotę warsztaty prowadzili studenci
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego z Łodzi, a lokalni twórcy
prezentowali: decaupage, papierową wiklinę,
ceramikę czy quilling. Na scenie pojawili się
bełchatowscy raperzy oraz tancerze z pokazami break dance czy danceholl. Wieczór
zakończył instrumentalny koncert w wykonaniu bełchatowskich stypendystów oraz
występ Kajetana Galasa wraz z Organ Spot.
W ostatnim dniu w parku przy Muzeum
Regionalnym można było zobaczyć pokaz
kulinarny Jarosława Śliwki, uczestnika programu Top Chef. Nie zabrakło również gwiazd
polskiej sceny muzycznej. Na niezwykle nastrojową, muzyczną ucztę zaprosił Kortez.
Festiwal Sztuki Jabłka pozostaje w pamięci
mieszkańców również dzięki rajskiej Ewie –
rzeźbie Jerzego Kędziory, która dumnie balansuje
nad placem Narutowicza
trzymając w rękach złote jabłka.

Piłka nożna w wykonaniu kobiet jest coraz bardziej popularna i widowiskowa, o czym mogli przekonać się bełchatowianie

Od wspinaczki po międzynarodowe mecze
Od blisko dwóch lat działa Miejskie Centrum Sportu, które promuje szeroko pojętą kulturę fizyczną. To właśnie MCS dba
o organizację wydarzeń, współpracę ze
stowarzyszeniami i klubami.
Centrum zorganizowało już blisko 90
imprez. A liczbę osób, które w nich wzięły
udział, trzeba liczyć w dziesiątkach tysięcy. Wydarzenia promowały różne dziedzi-

ny sportu, począwszy od kolarstwa, tenisa ziemnego, po nieco mniej popularne
jak futsal czy rugby. Działo się sporo. Na
stadionie był żeński turniej w piłkę nożną
- UEFA Development z gośćmi z Polski,
Słowacji i Ukrainy, a na „Energii” siatkówka
również w kobiecym i europejskim wydaniu. Bełchatów był gospodarzem woje-

wódzkiego finału w rugby tag, zawodów
strongman, turnieju układania kostki Rubika, w którym gościli zawodnicy z Korei
i Wielkiej Brytanii.
Oprócz imprez sportowych MCS zorganizował także koncert disco polo, który
zgromadził 1,5 tys. fanów i Hip-Hop Festiwal z O.S.T.R.
AD-A

Zimą mieszkańcy mogą korzystać
z miejskiego lodowiska

Amatorzy tenisa ziemnego mają do
dyspozycji sześć ceglanych kortów

Ścianka wspinaczkowa to dobry sport
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych

Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom
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Triathlon Energy

Stypendia i nagrody

W 2017 r. Bełchatów po raz pierwszy był gospodarzem Triathlon Energy - zawodnicy z całej
Polski mierzyli się w pływaniu, jeździe na rowerze i bieganiu. Bełchatowska odsłona triathlonu tak spodobała się organizatorom i sportowcom, że w 2018 powrócili do Bełchatowa.

122 stypendia i 76 nagród prezydenta miasta wręczono sportowcom, zawodnikom,
trenerom i działaczom. Od 2015 r. na ten cel magistrat przeznaczył 301 tys. zł. Wśród
wyróżnionych są mistrzowie świata, rekordziści Europy i wybitni szkoleniowcy.

Promocja na meczach

fot. PGE SKRA Bełchatów

Triada Bełchatowska

Miasto wspiera Skrę Bełchatów i GKS Bełchatów. Od 2015 roku tylko w ramach umów
sponsorskich trafiło do nich w sumie 1,5 mln zł. Dzięki temu logo Bełchatowa pojawiło się
na strojach meczowych zawodników, materiałach promocyjnych, ich oficjalnych stronach
internetowych czy klubowych gadżetach.

Strefa kibica

Bełchatowianie wspólnie kibicowali polskiej reprezentacji podczas mistrzostw świata
w piłce nożnej. Na placu Narutowicza powstała strefa kibica, gdzie można było obejrzeć
wszystkie mecze biało-czerwonych oraz finał mundialu. Obok wspólnego oglądania było
także wiele innych atrakcji, m.in. dla dzieci.
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Amatorzy biegania po raz pierwszy mają okazję rywalizować w Triadzie Bełchatowskiej.
Był bieg Tropem Wilczym na 5 km, Bieg Nocny na dystansie 10 km, w listopadzie po
raz 22 wystartuje Bełchatowska Piętnastka. W dwóch pierwszych biegach wystartowało
500 osób, do Piętnastki zapisy trwają – średnio stratuje w niej ponad 1200 biegaczy.

Miasto przejęło stadion, by pomóc GKS Bełchatów
Prawie 1,7 mln zł wydało już miasto na
utrzymanie stadionu przy ul. Sportowej
oraz czterech boisk treningowych. Obiekty,
z których głównie korzysta GKS Bełchatów,
w pełni utrzymuje Miejskie Centrum
Sportu. Boiskami jednostka zarządza od
stycznia, a stadionem od kwietnia 2017
roku. Wszystko po to, aby odciążyć GKS
Bełchatów, który od dłuższego czasu jest
w trudnej sytuacji finansowej.
To tylko jedna z wielu form pomocy, jakiej miasto udzieliło klubowi. Od
lutego 2015 r. otrzymał on od magistratu
w sumie 152 tys. zł pomocy de minimis
w postaci umorzenia czynszu dzierżawnego.
A w 2017 kolejne 185 tys. zł z tytułu umorze-

nia zaległości za wynajem stadionu i boisk.
- Mam nadzieję, że nasze wsparcie
przełoży się na kondycję GKS Bełchatów
i pozwoli mu przetrwać - mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Przejmując obiekty, miasto wiedziało,
że konieczny będzie ich remont. Ju przebudowano dach na trybunie północnej i budynku klubowym, węzeł cieplny i pomieszczenia zaplecza sportowego. Zmodernizowano salę odnowy biologicznej, fitness
i zapasów. Zamontowano nowe ogrodzenie przy boisku nr 3. Na część remontów
miasto pozyskało 239 tys. zł dofinansowania
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
AD-A

Futsalowy Bełchatów

Hala Energia gościła najlepszych zawodników w futsalu – halowej piłce nożnej. Kilkuset
mieszkańców oglądało mecz reprezentacji Polski z Gruzją o start w mistrzostwach Europy. Sportowych emocji, a przede wszystkim widzów, nie brakowało też podczas starcia
najlepszych drużyny w kraju o superpuchar Polski.
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Elżbieta Naturalna

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Ewa Skorupa

Sebastian Brózda

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dżugaj

Radosław Herudziński

Tadeusz Markiewicz

Jolanta Pawlikowska

Krzysztof Wata

Zdzisław Markiewicz

Krzysztof Pierzchała

Józef Wodziński

Piotr Wysocki

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Joanna Janicka

Dariusz Matyśkiewicz

Dorota Pytlewska

Michał Wyczachowski

Paweł Koszek

Grzegorz Muskała

Monika Selerowicz

Dariusz Wyszyński

