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Egzemplarz bezpłatny 

Praca z wystawy „Ozdoby Wielkanocne" 
w ramach konkursu organizowanego przez MCK 
Więcej na stronie 9
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W centrum Bełchatowa działają trzy miejskie fontanny. Dwie z nich dodają uroku placowi Narutowicza, a trzecia mieni się kolorami na 
Placu Wolności

dzieje się w mieście

Festiwal Santo Subito
Eliminacje do Festi -
walu Piosenki Pa-
pieskiej i Religijnej 
„Santo Subito 2019” 
odbędą się 18 maja 
w MCK PGE Gigan-
ty Mocy. Zgłoszenia 
chórów, zespołów 

i solistów przyjmowane są przez MCK do 15 
maja. Laureaci zaśpiewają 16 czerwca pod-
czas Święta Patrona.

Bieg Nocny
27 kwietnia o godz. 
21 wystartuje 3 Beł-
chatowski Bieg Noc-
ny. 10-kilometrowa 
trasa prowadzić bę-
dzie przez plac Naru-
towicza, ul. Marii i Le-
cha Kaczyńskich oraz 
Czyżewskiego. Bieg 

Nocny jest drugim etapem Bełchatowskiej 
Triady Biegowej. Ostatnim i najdłuższym z 
etapów jest Piętnastka. Więcej informacji na 
www.mcs.belchatow.pl.

www.facebook.pl/belchatow

Akcja „Motoserce”
11 maja w godz. 10-
20 na pl. Narutowi-
cza i w Gigantach 
Mocy odbędzie się 
zbiórka krwi połą-
czona z piknikiem 
rodzinnym i poka-
zem ratownictwa 
medycznego. Akcję 

poprowadzi klub motocyklowy Sons of 
North Bełchatów. Honorowym patrona-
tem objęła ją prezydent miasta Mariola 
Czechowska.

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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Drodzy Mieszkańcy,

za nami nabór do miejskich przedszkoli. Od września będzie z nich korzystać ponad 
1400 maluchów, w tym blisko 400 nowo przyjętych. Od nowego roku szkolnego urucho-
mimy dodatkową grupę. Dzięki temu zapewnimy miejsca wszystkim dzieciom w wieku 
przedszkolnym, które wzięły udział w rekrutacji. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze 
placówki oferowały jak najlepsze warunki i opiekę. Podobnie jest w miejskim żłobku  „Jaś 
i Małgosia”, do którego właśnie trwa nabór. Wiemy, że 75 miejsc, jakie w nim zapewniamy, 
to niewiele. Dlatego dotujemy niepubliczne żłobki i kluby malucha. Tylko w marcu dofi -
nansowaniem objętych było blisko 250 dzieci. Do placówek tych trafi ło ponad 100 tys. zł, 

co w skali roku daje około 1 mln zł. Inwestycja w dzieci jest jednak nieoceniona i zwraca się wielokrotnie. 
Równie ważne są dla mnie sprawy społeczne. Cieszę się z tych drobnych i z tych większych działań, które pozwalają 

innym żyć lepiej. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam wszystkich bełchatowian na piąte już Śniadanie Wielkanoc-
ne. Spotkajmy się przy świątecznym stole i życzmy sobie radości, wiary oraz nadziei.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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W rocznicę Konstytucji 3 maja Msza św. i bieg 
Początek maja to tradycyjnie czas uroczy-
stości patriotycznych i różnorodnych wy-
darzeń upamiętniających rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. 

Główne obchody organizatorzy – pre-
zydent Bełchatowa, parafi a NMP Matki 
Kościoła i św. Barbary, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bełchatowa – zaplanowali 
na piątek, 3 maja, w kościele na os. Dol-
nośląskim. Rozpoczną się o godz. 11:30 
uroczystością patriotyczną oraz złoże-
niem kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
Konstytucję 3 maja. O godz. 12 zostanie 
natomiast odprawiona msza św. w in-
tencji Ojczyzny. Tradycyjnie do udziału 
w tych wydarzeniach organizatorzy za-
praszają wszystkich mieszkańców, a także 
poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń 
i zakładów pracy. 

Uroczystości majowe to także sze-
reg wydarzeń towarzyszących. Wśród 
nich m.in. Bieg Konstytucji 3 maja, który 
w Bełchatowie odbędzie się już po raz pią-
ty. I tym razem wystartują w nim uczniowie 
klas I-III szkół podstawowych. W zależno-
ści od wieku, dzieci będą mieć do poko-
nania dystans 300 lub 500 metrów. Trasa 

będzie prowadzić alejkami parku Olszew-
skich, a na stracie zawodnicy spotkają się 8 
maja o godz. 10. Organizatorami biegu po-
nownie są Bełchatowski Klub Lekkoatle-
tyczny oraz Muzeum Regionalne. 1 Maja 
bdziemy obchodzi 15. rocznicę przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. W całym 
mieście zostaną rozwieszone unijne fl agi. 
Z kolei 2 maja  z okazji Dnia Flagi magistrat 
a także miasto przybiorą biało-czerwone 
barwy. Tradycyjnie fl agi będą też rozdawa-

ne mieszkańcom.
Przypomnijmy, 3 maja 1791 roku, po 

burzliwej debacie, Sejm Czteroletni przy-
jął przez aklamację ustawę rządową, któ-
ra do historii przeszła jako Konstytucja 
3 Maja. Był to drugi na świecie i pierwszy 
w Europie akt prawny regulujący organiza-
cję władz państwowych oraz prawa i obo-
wiązki obywateli. W tym roku obchodzić 
będziemy 228. rocznicę tamtych wydarzeń. 

AD-A

W tym roku świętujemy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
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Wkrótce ruszy adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie 
z podpisaną właśnie umową w nowej siedzibie MOPS przyjmować będzie już w styczniu 2020 roku

MOPS przeprowadzi się na Staszica
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mie-
ści się w jednym budynku razem z Domem 
Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego. 
Złe warunki lokalowe spowodowały, że 
miasto szukało koncepcji dobrej zarówno 
dla pracowników ośrodka, jak i jego peten-
tów. Budynek przy ulicy Staszica wydawał 
się idealnym rozwiązaniem. W grudniu 
2017 roku miasto kupiło nieruchomość 
wraz z prawem do użytkowania wieczy-
stego za 1 mln zł plus VAT. - Ta inwestycja 
w znacznym stopniu poprawi możliwość 
świadczenia pomocy naszym mieszkańcom 
w ramach działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej - podkreśla wicepre-
zydent Bełchatowa, Dariusz Matyśkiewicz.

Sama lokalizacja jest dogodna dla 
wszystkich mieszkańców, również tych 
niepełnosprawnych, o czym przekonu-
je prezydent Mariola Czechowska. - Przy 
biurowcu znajdują się miejsca parkingowe, 
a obok przystanek, na którym zatrzymują 
się autobusy komunikacji miejskiej. Dodat-
kowo budynek jest wyposażony w podjazd, 
który z pewnością ułatwi wejście zarówno 
osobom z niepełnosprawnością, jak i rodzi-
com z wózkami.

Zanim jednak MOPS przeniesie się 
na Staszica budynek trzeba odpowiednio 
zaadaptować. Wykonawca, czyli toma-
szowski Budmar, wymieni okna i przepro-

wadzi remont sanitariatów. Zakres prac 
obejmie także odnowienie pomieszczeń, 
czyli m.in. wymianę tynków i podłóg oraz 
malowanie ścian. By zapewnić miejsce 
do swobodnych rozmów z mieszkańca-
mi korzystającymi ze świadczeń placówki, 
niezbędna będzie zmiana organizacji po-
wierzchni parterowej budynku. Zgodnie 

z projektem powstaną tam m.in. boksy do 
obsługi interesantów i stanowisko kasowe. 

Wszystkie zaplanowane prace adapta-
cyjne powinny zakończyć się w połowie 
stycznia 2020 roku i kosztować będą 1,7 
mln złotych.  

AP

Trwa budowa bełchatowskiego dworca autobusowego
Budowa węzła przesiadkowego idzie peł-
ną parą. Wykonawca, którym jest beł-
chatowska fi rma Sanel, rozpoczął od prac 
instalacyjnych – mowa tutaj o wykona-
niu sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz 
stóp fundamentowych pod konstrukcję 
wiaty. Obecnie trwa zbrojenie płyty fun-
damentowej, po czym stawianie będą 
ściany konstrukcyjne budynku. W naj-
bliższym czasie realizowane będą zadania 
związane z budową parkingów. Zgodnie 
z projektem przy węźle przesiadkowym 
powstaną 94 miejsca postojowe. 

Prace przy budowie dworca przy 
ul. Czaplinieckiej przebiegają zgodnie 

z harmonogramem, jeszcze w tym roku 
bełchatowianie będą mogli korzystać 
z węzła przesiadkowego przy szpitalu. Bę-
dzie on miał 357 mkw., w budynku znajdą 
się poczekalnia, kasa, toalety, pomieszcze-
nia dla kierowców, gastronomia oraz punkt 
informacyjny. Co ważne, dworzec będzie 
w całości dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Prace kosztować 
będą ok. 6,5 mln złotych. 

Przypomnijmy, że na czas budowy 
przesunięty został przystanek MZK, nie-
wielkiej zmianie uległa także organizacja 
ruchu.

AP

Niebawem ruszą prace adaptacyjne w nowej siedzibie MOPS-u

Dworzec ma być gotowy w grudniu 
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Ponad 200 tys. zł rocznych oszczędności, zużycie energii elektrycznej niższe o 70 proc. i spadek emisji dwutlenku 
węgla o kolejne 73 proc. – to tylko niektóre z korzyści z programu SOWA 

Lampy ledowe to realne oszczędności
Bełchatów to jedno z kilkunastu polskich 
miast, które otrzymały dotację na moder-
nizację ulicznego oświetlenia. W efekcie 
w mieście zamontowanych zostało ponad 
3 tys. nowoczesnych opraw typu LED, za-
stąpiły one te tradycyjne, sodowe. Nowo-
czesne oświetlenie pojawiło się w niemal 
każdej części Bełchatowa, m.in. na osie-
dlach Dolnośląskim, Słonecznym, Binków 
i Budowlanych. 

W 2018 roku jaśniej zrobiło się na dzie-
więciu ulicach w osiedlu Politanice. Mowa 
tu o Kasztanowej, Podleśnej, Grzybowej, 
Iglastej, Lazurowej, Przedwiośnie oraz 
dwóch uliczkach odchodzących od ul. Czy-
żewskiego i jednej od ul. Wspólnej. W tym 
rejonie zamontowane zostały nowe słupy 
oświetleniowe, które wyposażono w no-
woczesne oświetlenie typu LED.

Rok wcześniej wymiana oświetlenia do-
tyczyła kilkunastu bełchatowskich ulic, m.in. 
Jasińskiego, Frączak i Nowej. Uliczne lampy 
stanęły także w okolicach bloku nr 9 na os. 
Budowlanych, w pobliżu bloku nr 102 na 
Dolnośląskim i wzdłuż łącznika pomiędzy 
Jaworową i Dziką. Poza tym  na Ludwikowie 
zostały zamontowane 63 słupy oświetle-
niowe, wszystkie wyposażone oczywiście w 
energooszczędne lampy LED. Pojawiły się 
one na Wagnera, Gołasia i Liliowej, a także 

na odcinkach Deyny i Różanej.
Przeprowadzony audyt wykazał, że 

nowe oświetlenie znacząco wpływa na 
fi nanse miasta. Zużycie prądu w Bełcha-
towie obniżono o 70 proc. w porównaniu 
do stanu przed modernizacją, czyli przed  
2016 rokiem. Dzięki przeprowadzonym w 
ramach programu SOWA inwestycjom każ-

dego roku Bełchatów oszczędza ok.  220 
tys. złotych. To jednak nie wszystko. Nowe 
miejskie oświetlenie jest również bardziej 
ekologiczne. Z raportu wynika, że emisja 
CO2 do atmosfery wyraźnie się zmniejszy-
ła – mowa tu o 73 proc., czyli ponad tysiącu 
ton węgla potrzebnego do produkcji prądu.  

AP

W mieście zamontowano ponad 3 tys. lamp typu LED

Porządki na placu Narutowicza i w parku Olszewskich 
Trwają wiosenne porządki na miejskich 

skwerach, parkach oraz ulicach. Ostatnio 
ekipy porządkujące można było spotkać 
m.in. na placu Narutowicza. Był on  sprzą-
tany oraz poddany gruntownemu myciu. 
Zostały także podcięte żywopłoty, zaś 
w najbliższym czasie przewidziany jest re-
mont głównej fontanny. Miasto wymieni-
ło także uszkodzoną nawierzchnię. Nowe 
granitowe płyty zostały zamontowane 
głównie w części parkingowej. 

Nowy wygląd zyskał również park Ol-
szewskich. Oprócz sprzątania terenu, przy-
cinki drzew i krzewów magistrat zlecił tak-
że czyszczenie oraz piaskowanie kamien-

nej architektury, m.in. ławek i fontanny. 
Na mieście można również spotkać 

zamiatarki. Miasto planuje pozamiatać 
ok. 50 km miejskich ulic, chodników, ście-
żek rowerowych oraz miejsc parkingowych 
i zatok autobusowych.  Nieczystości usu-
wane są zamiatarkami, a na mniejszych 
terenach dmuchawą lub ręcznie. Ekipy 
sprzątające zajmują się także usuwaniem 
plasti ku, foli, papieru i innych śmieci, któ-
re zalegają na poboczach, trawnikach czy 
terenach zielonych. W planach jest także 
mycie wszyststkichich wiat przystanko-
wych.

AD-AZamiatarki czyszczą ulice i chodniki
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30 tys. zł na dostosowanie centrum obserwacji monitoringu do wymogów RODO i 20 tys. zł na zakup paralizato-
rów dla Straży Miejskiej - funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej walczyć z aktami wandalizmu w mieście

Miejski monitoring czeka rozbudowa
Straż Miejska obsługuje 16 kamer moni-
toringu miejskiego umieszczonych w cen-
trum, m.in. na większych skrzyżowaniach 
czy placach. Ich zapis jest śledzony przez 
operatora przez całą dobę, w przypadku 
zdarzenia dyżurny Straży Miejskiej wysyła 
na miejsce patrol. - Mamy chronić miesz-
kańców oraz pilnować porządku w mieście. 
Pod naszym nadzorem znajduje się także 
infrastruktura, dlatego szybko reagujemy 
na wszystkie sygnały od bełchatowian oraz 
na zapis monitoringu miejskiego – wyja-
śnia Piotr Barasiński, komendant bełcha-
towskiej Straży Miejskiej.

Kamery montowane są także na budo-
wanych przez miasto obiektach sportowych 
i rekreacyjnych, np. 6 jest w Jabłoniowym 
Sadzie, 21 na kompleksie sportowym na 
Binkowie, na Przytorzu - 4, a na Dolnoślą-
skim - 9. Dzięki miejskiemu wsparciu także 
one zostaną podłączone do systemu, co 
z kolei zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców i pomoże chronić miejską infra-
strukturę. – Wszędzie tam, gdzie miasto 
prowadzi milionowe inwestycje, nowe 
parkingi, nowe place zabaw, montowane 
są kamery. Teraz będziemy mogli obserwo-
wać także te miejsca - dodaje komendant 
Barasiński.

W ramach inwestycji remont przej-
dzie także dyżurka. Podyktowany jest on 

m.in. względami bezpieczeństwa samych 
strażników. Obok przebudowanych ścian 
wewnętrznych w budynku zainstalowana 
zostanie także szyba. Modernizacja cen-
trum monitoringu przeprowadzona będzie 
do końca 2019 roku.

Miejskie wsparcie to także 20 tys. 
złotych na zakup dwóch paralizatorów, 
tzw. taserów, i przeszkolenie strażników. 

Przypomnijmy, że podczas interwencji 
mają oni do swojej dyspozycji gaz obez-
władniający, kajdanki i pałki, a paraliza-
tory są niezbędne w sytuacji, gdy mają 
do czynienia z agresywną grupą. Nowe 
wyposażenie, które trafi  do straży jeszcze 
w pierwszym półroczu br., pozwoli znaczą-
co zwiększyć bezpieczeństwo strażników. 

AP

Miejski monitoring pozwala chronić mieszkańców i miejską infrastrukturę

Mobilna Karta Dużej Rodziny za darmo
W 2019 roku weszły w życie istotne zmia-
ny dotyczące Karty Dużej Rodziny. Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej poszerzyło uprawnienia do zniżek 
o rodziców, którzy wychowali co najmniej 
trójkę dzieci – bez względu na ich wiek w 
momencie składania wniosku. 

Osoby, które taki wniosek złożyły
między 2014 a końcem 2017 roku, mogą 
teraz odebrać jej mobilną wersję całkowicie 
za darmo. Aby otrzymać elektroniczną KDR, 
jej tradycyjny wariant musi być ważny. 

Czas na złożenie wniosku upłynie 
z końcem grudnia 2019 roku. Natomiast 
mieszkańcy, którzy w tym roku wniosko-

wali tylko o jedną z form KDR (tradycyjna 
lub mobilna), za wydanie jej drugiej wersji 
muszą zapłacić 9 zł 21 gr.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to sys-
tem zniżek dla rodzin 3+, zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i prywat-
nych fi rmach, np. na przejazdy kolejowe, 
niższe opłaty paszportowe czy rozma-
ite oferty instytucji kultury. Ale to nie 
wszystko – benefi cjenci KDR mogą także 
w niższej cenie wykupić wypoczynek 
w ośrodkach rekreacyjnych czy po prostu 
taniej kupić ubrania, obuwie, kosmetyki, 
książki czy nawet zatankować samochód. 

W całej Polsce jest już ponad 2 mln użyt-

kowników KDR. W Bełchatowie z Karty 
Dużej Rodziny korzysta obecnie 2390 osób, 
a liczba składanych wniosków cały czas ro-
śnie. Tylko w styczniu 2019 roku ubiega-
ło się o nią 96 bełchatowian, podczas gdy 
w całym 2018 roku tylko 72. 

O przyznanie karty można starać się 
w gminie odpowiadającej miejscu zamiesz-
kania lub za pośrednictwem internetowej 
platf ormy Emp@ti a. Wszelkich informacji 
dotyczących składania wniosku udzielają 
pracownicy Zespołu ds. Pomocy Społecz-
nej i Zdrowia bełchatowskiego magistratu 
pod nr tel. 44 733 51 59.

AP



Jesteś w trudnej sytuacji? Znajdziesz pomoc
Współpraca miasta i kilkunastu instytucji 
to najlepszy sposób, by wspierać i chronić 
mieszkańców, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji życiowej - taki wniosek płynie 
z raportów o miejskich programach pomo-
cowych realizowanych w ubiegłym roku. 
Mowa tu o trzech z nich: przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, wspomagania jej 
oraz zapobiegania narkomanii.

- Systematycznie wzrasta liczba osób, 
które korzystają z pomocy specjalistów. 
Znają te miejsca, gdzie można uzyskać 
wsparcie – podkreśla Iwona Nowak, ko-
ordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej 

i Zdrowia magistratu.
W Bełchatowie działa Zespół Inter-

dyscyplinarny, odpowiedzialny za prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie. Efekty 
współpracy różnych instytucji, m.in. policji, 
prokuratury, sądu, MOPS-u, Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
przedszkoli i szkół, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie - z roku na rok przedsta-
wia się coraz lepiej.

Spotkania z prawnikiem, psychologiem, 
terapeutą, grupy wsparcia dla osób uzależ-
nionych, współuzależnionych – na takie 
formy pomocy mogą liczyć mieszkańcy. Do 

ich dyspozycji jest również działający przy 
MOPS-ie asystent rodziny, z pomocy któ-
rego w 2018 r. korzystało 35 rodzin.

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych obej-
mowane są opieką pedagogiczną i psycho-
logiczną w szkołach, korzystają też z trzech 
świetlic „Ster”, „Promyk” i „Arka”. W ubie-
głym roku uczęszczało do nich 85 dzieci, 
a 49 otrzymao pomoc socjoterapeutyczną.

W ramach programów pomocowych 
magistrat współpracuje z kilkoma organi-
zacjami pozarządowymi, które prowadzą 
punkty informacyjno-konsultacyjne.

KZB

Klimat dwudziestolecia międzywojennego powróci do Bełchatowa. Wszystko za sprawą Pikniku z Marszałkiem, 
który odbędzie się już 19 maja. Retroatrakcji nie zabraknie, m.in. potańcówki przy utworach Fogga

Piknik z Marszałkiem na Placu Wolności
Głównym bohaterem pikniku historycz-
nego ponownie będzie marszałek Józef 
Piłsudski, a bełchatowianie przeniosą się 
w lata 20. i 30. XX wieku. – Ubiegłoroczny 
piknik okazał się strzałem w dziesiątkę. Ba-
wiły się na nim tłumy mieszkańców w każ-
dym wieku. Mówienie o Polsce i patrioty-
zmie w nieco luźniejszej atmosferze bardzo 
się wszystkim podobało. Dlatego kontynu-
ujemy tę ideę – mówi Karolina Oleksie-
wicz-Hoff er, dyrektor Wydziału Promocji 
i Turystyki w bełchatowskim magistracie. 

Stylizowanych atrakcji nie zabraknie. 
Jedną z ciekawszych będzie retro po-
tańcówka, w rolę DJ-a wcieli się Michał 
Fogg, prawnuk znanego polskiego pio-
senkarza Mieczysława Fogga. To właśnie 
jego piosenki, m.in. „To ostatnia niedzie-
la", „Bo to się zwykle tak zaczyna", „Tan-
go milonga" w okresie międzywojennym 
śpiewały miliony Polaków. Mają być też: 
retro salonik, w którym będzie moż-
na zrobić sobie zdjęcie w scenerii lat 20. 
i 30., koncerty i spektakl, przygotowane 
przez miejskich stypendystów, a także 
pokaz magika. Spotkamy również aktorów 
w strojach z tamtych lat, którzy będą an-
gażować mieszkańców do krótkich scenek. 

Miłośników dawnych lat, a także an-
tyków może także zainteresować giełda 
staroci. Do nabycia będzie wiele wyjątko-

wych i  niepowtarzalnych przedmiotów. 
Wszystkich pasjonatów zapraszamy więc 
17 maja do Muzeum Regionalnego - szcze-
góły dotyczce wydarzenia wkrótce poja-
wią si na stronie www.muzeum.belchatow.
pl. Tego samego dnia przy Placu Wolności 
zaparkują food trucki. Restauracje na kół-
kach będą serwować potrawy z różnych 
zakątków świata, od tradycyjnych  po 

słodkie desery. Smakołyków będzie można 
próbować przez trzy dni, bo do 19 maja.  

Więcej informacji o Pikniku z Marszał-
kiem wraz ze szczegółowym harmonogra-
mem wkrótce podany będzie na miejskiej 
stronie www.belchatow.pl, warto więc ją 
śledzić na bieżąco. 

AD-A
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Na mieszkańców będzie czekać wiele stylizowanych atrakcji
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Osoby niepełnosprawne i niesamodzielne mogą skorzystać m.in. z pomocy asystenta. To nie jedyna forma wspar-
cia, jaką można uzyskać w ramach Centrum Usług Społecznych, które zapewnia lepszy dostęp do usług osobom 
wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym

CUS, czyli pomoc dla osób potrzebujących
Cel, jaki stawia przed sobą bełchatowskie 
Centrum Usług Społecznych, jest pro-
sty – pomoc ludziom starszym, osobom 
z niepełnosprawnościami wymagającymi 
wsparcia. Realizowany jest on na wiele 
sposobów, m.in. poprzez organizowanie 
usług opiekuńczych i asystenckich. 

Jednym z partnerów CUS w Beł-
chatowie jest Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, w którym zatrudnionych 
i przeszkolonych zostało dwóch asysten-
tów osobistych. Obecnie z ich wsparcia 
korzysta 12 osób niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych (w tym 10 poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich). Usługi 
asystenckie są nie tylko niezwykle pomoc-
ne dla uczestników projektu, ale również 
w znacznym stopniu odciążają członków 
ich rodzin. Podopieczni doceniają towarzy-
stwo asystenta szczególnie podczas wyjścia 
z domu i pokonywania barier architek-
tonicznych. Dzięki nim możliwe staje się 
dotarcie m.in. do lekarza, apteki, na spe-
cjalistyczne badania lekarskie, rehabilita-
cję, do sklepu, fryzjera czy szkoły. Pomoc 
w załatwianiu często trudnych i skompliko-
wanych spraw urzędowych, wypełnianiu 
i składaniu dokumentów jest także niezwy-
kle istotna. – Moi podopieczni podkreślają, 
że nasza obecność jest dla nich nieocenio-

na. Są szczęśliwi i zadowoleni, dlatego tym 
chętniej wykonuję swoją pracę. Nie jest to 
dla mnie tylko obowiązek, robię to z wielką 
przyjemnością. Nie ma bowiem dla mnie 
lepszej zapłaty niż uśmiech na czyjejś twa-
rzy – podkreśla jedna z asystentek Renata 
Lewandowska.

Wspieranie uczestników projektu przez 
asystentów w spędzaniu czasu wolnego 
przyczynia się do aktywizacji i integra-
cji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Warto podkreślić, że usługa asystenc-
ka jest bezpłatna i świadczona w sposób  
uwzględniający rodzaj i stopień niepełno-
sprawności, wiek oraz indywidualne po-
trzeby uczestników projektu. 

Asystent społeczny to tylko jedna 
z oferowanych w ramach CUS form wspar-
cia. Z myślą o niepełnosprawnych dzie-
ciach i młodzieży Świetlica Środowiskowa 
przy ul. Hubala organizuje szereg zajęć, 
m.in. bajkoterapię, sensoplastykę zajęcia 
rytmiczne, relaksacyjne, arteterapię, a tak-
że gry oraz zabawy dydaktyczne, zajęcia 
ruchowe, plastyczne, pomoc w nauce i od-
rabianiu lekcji. Dzieci korzystają z wyjść do 
kina oraz wyjazdów do teatru. Codziennie 
uczestniczą w zajęciach w sali doświad-
czeń świata. Warto podkreślić, że w pla-
cówce odbywają się również spotkania 

z psychologiem. 
Centrum Usług Społecznych to także 

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjne-
go w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Schodołaz kroczący, podnośniki 
transportowo-kąpielowe, fotele obroto-
wo-kąpielowe, łóżka rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, chodziki trójkołowe, materace 
przeciwodleżynowe – między innymi takie 
sprzęty mają do dyspozycji niesamodzielni 
mieszkańcy, czyli osoby, które ze względu 
na wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-
ność wymagają opieki.  

Ważną częścią projektu jest Dom 
Dziennego Pobytu. Placówka przy ul. Że-
romskiego czynna jest w dni robocze. 
Udział w zajęciach ogólnorozwojowych, 
usprawniających i dydaktycznych mogą 
wziąć wszyscy chętni niesamodzielni 
mieszkańcy powiatu bełchatowskiego.  
Warto podkreślić, że chętni mogą także 
skorzystać z transportu. 

W projekcie uczestniczy 7 placówek 
z Bełchatowa, Szczercowa i Zelowa. 
Wszystkie prowadzone do końca kwiet-
nia 2021 roku w ramach CUS działania 
kosztować będą nieco ponad 4,4 mln zł,
z czego unijne dofi nansowanie to blisko 
4 mln złotych.

AP



By dobrze nastroić się na nadchodzące 
święta, warto skorzystać z propozycji, jakie 
przygotowało dla mieszkańców m.in. Miej-
skie Centrum Kultury. Do końca kwietnia 
w holu Gigantów Mocy oglądać można 
wystawę, na którą składają się wielka-
nocne dekoracje. Zobaczymy tu koszyczki, 
stroiki w wielu formach i kolorach, a w nich 
baranki, pisanki, kurczaczki, zajączki i wie-
le innych elementów, które kojarzą się ze 
świętami. Ekspozycja powstała na podsta-
wie prac nadesłanych na konkurs „Wielka-
nocne ozdoby”. 

To już druga edycja zmagań z paschalną 
sztuką ludową, której motywem przewod-

nim jest stroik. 
Przedsięwzięcie to cieszy się dużym za-

interesowaniem, zarówno wśród najmłod-
szych dzieci, jak i tych nieco starszych.
Jury oceniało zarówno pomysł, jak i jego 
realizację. Dodajmy, że każdy element miał 
być przygotowany własnoręcznie. W gro-
nie laureatów tegorocznej edycji konkursu 
wielkanocnego znaleźli się: z klas I-III - Bar-
tosz Terkalski (SP 8), Julia Buch, Natalia Ro-
rat (SP 1), z klas IV-VI - Natalia Bujacz (SP 
5), Maja Mielczarek (SP 13). W najstarszej 
kategorii wiekowej przyznano dwa wyróż-
nienia: dla Aleksandry Wróblewskiej (SP 8) 
i Kacpra Lipertowicza (SP 5).

KZBWystawę można oglądać do końca kwietnia
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WIELKANOC

Bełchatowianie po raz kolejny spotkają się przy wspólnym, świątecznym stole. Śniadanie Wielkanocne, jak co 
roku, odbędzie się w Wielką Niedzielę w Oratorium Jana Pawła II o godz. 8:30

Spotkajmy się przy wielkanocnym stole
Wielkanoce spotkanie, na które trady-
cyjnie zapraszają prezydent Mariola Cze-
chowska, proboszcz parafi i pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny ks. dziekan 
Zbigniew Zgoda oraz druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej, odbędzie się już po 
raz piąty. Każdego roku Śniadanie Wielka-
nocne organizowane jest głównie z myślą 
o osobach samotnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. We wspól-
nym, świątecznym posiłku uczestniczyć 
może jednak każdy bełchatowianin, a przy-
gotowanych będzie około dwustu miejsc. 
W poprzednich latach z zaproszenia korzy-
stało wielu mieszkańców. Organizatorzy 
mają nadzieję, że i tym razem nie będzie 
pustych miejsc przy stole.

– Już od pierwszej edycji Śniadań Wiel-
kanocnych widać, że bełchatowianie chcą 
spędzić ten świąteczny czas razem, usiąść 
do wspólnego stołu, złożyć sobie życzenia. 
To dowód na to, że idea ta spodobała się 
mieszkańcom i warto ją kontynuować. Mnie 
również jest bardzo bliska – mówi Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa.

– Z wielką przyjemnością zapraszam 
więc wszystkich bełchatowian na piąte 
już Śniadanie Wielkanocne w naszym mie-
ście. Spotkajmy się przy świątecznym stole, 

życzmy sobie radości, wiary i nadziei – do-
daje prezydent.

Na mieszkańców, którzy przyjmą zapro-
szenie, będzie czekać święconka i stół pe-
łen tradycyjnych potraw.  Znajdą się na nim 
barszcz i jajka, będzie też sałatka, pasztet 
oraz babki i mazurki. Nie zabraknie również 
życzeń, a całości dopełni świąteczny wy-

stęp chóru Promienie Bełchatowa.
– To, co pozostanie na stole na koniec 

śniadania, potrzebujący będą mogli zabrać 
ze sobą. Jak zawsze, planujemy też przy-
gotować kilkadziesiąt paczek z żywnością, 
które podarujemy każdemu, kto będzie 
miał takie życzenie – mówi Krzysztof Fran-
czak, naczelnik bełchatowskiej OSP. 

MJ

Najmłodsi bełchatowianie przygotowują się do świąt

Bełchatowianie po raz piąty spotkają się na miejskim Śniadaniu Wielkanocnym
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Zręcznościowe konkurencje, głośny doping, medale i dużo radości – tak wyglądały XXVII już Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków. Swoją zwinność sprawdziło blisko 130 maluchów ze wszystkich dziewię-
ciu tmiejskich przedszkoli, dopingowali ich koledzy, a także najbliżsi. Do wszystkich zawodników trafi ły pamiątkowe dyplomy i medale, bo na igrzyskach przegranych nie było

Prawdziwie olimpijskie zmagania przedszkolaków
Jak przystało na prawdziwe igrzyska zapłoną 
znicz, przedszkolaki zawiesiły też ofi cjalną 
fl agę zawodów i wspólne odśpiewały hymn. 
Było uroczyste wprowadzenie drużyn, któ-
rym towarzyszyli bełchatowscy sportowcy, 
m.in. z GKS-u, Skry, MUKS-u oraz klubu 
rugby. Areną olimpijskich rozgrywek, po 
raz trzeci już, stała się hala Energia. 

- Igrzyska to wielkie, sportowe świę-
to przedszkolaków. Olimpiada ma być dla 
nich dobrą zabawą i źródłem wielu sporto-
wych emocji. Cieszę się, że maluchy poja-
wiły się także na trybunach i przez całe za-
wody głośno dopingowały swoich kolegów 
i koleżanki – powiedział Łukasz Politański, 
wiceprezydent Bełchatowa.

W konkurencjach zmierzyły się pięcio- 
i sześciolatki ze wszystkich dziewięciu 
miejskich przedszkoli. Dla czternastooso-
bowych drużyn przygotowano kilka zręcz-
nościowych konkurencji. Był wyścig kan-
gurów, zabawa z piłką czy zawody mrówek. 
Między konkurencjami czekała na wszyst-
kich dodatkowa atrakcja - swoje umiejęt-
ności zaprezentowali bowiem sportowcy 
trenujący taekwon-do. 

- Wychowanie w oparciu o wartości 
olimpijskie jest doskonałą okazją do roz-
wijania zmysłów i inicjowania aktywności 
fi zycznej naszych małych przedszkolaków. 
W zabawie nie wygrana i rywalizacja są 
najważniejsze, ale radość i aktywność ru-
chowa – podsumowuje Małgorzata Brzo-
stowska, dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego nr 2, które wspólnie z Miejskim 
Centrum Sportu było gospodarzem tego-
rocznych zawodów.

XXVII Wiosenne Igrzyska Przedszkola-
ków wygrały wszystkie maluchy. - W na-
szych zawodach nie chodzi o rywalizację, 
ale dobrą zabawę i naukę zasad fair play 
- dodaje wiceprezydent Politański. Pamiąt-
kowe dyplomy i medale powędrowały więc 
do każdego zawodnika, przedszkola otrzy-
mały też nagrody rzeczowe. Na zakończe-
nie ogłoszono, kto będzie gospodarzem 
przyszłorocznych igrzysk - tym razem zor-
ganizuje je Integracyjne Przedszkole Sa-
morządowe nr 3.

AD-A

Mali sportowcy dali z siebie wszystko

Wszyscy zawodnicy otrzymali medale Każde przedszkole reprezentowały 14-osobowe drużyny

Młodym olimpijczykom nagrody wręczył wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański
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Zręcznościowe konkurencje, głośny doping, medale i dużo radości – tak wyglądały XXVII już Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków. Swoją zwinność sprawdziło blisko 130 maluchów ze wszystkich dziewię-
ciu tmiejskich przedszkoli, dopingowali ich koledzy, a także najbliżsi. Do wszystkich zawodników trafi ły pamiątkowe dyplomy i medale, bo na igrzyskach przegranych nie było

Prawdziwie olimpijskie zmagania przedszkolaków
Miasto wspiera 
niepubliczne 
żłobki
Trwa nabór do miejskiego żłobka „Jaś 
i Małgosia". Na najmłodszych bełchato-
wian czeka 75 miejsc w trzech grupach 
wiekowych. Miejscami dysponują także 
niepubliczne żłobki i kluby malucha, które 
miasto dofi nansowuje. Z miejskiego bu-
dżetu trafi a do nich średnio ponad 100 tys. 
zł miesięcznie. Tylko w marcu dotacją ob-
jętych było blisko 250 dzieci z pięciu tego 
typu placówek. Dofi nansowanie przyzna-
ne jest na cały rok. Magistrat wypłaca je 
w miesięcznych transzach, zaś jego wyso-
kość uzależniona jest od liczby dzieci ko-
rzystających w danym miesiącu z opieki. 
Dofi nansowanie przysługuje każdemu ma-
luchowi do 3 roku życia, zameldowanemu 
w Bełchatowie i tu uczęszczającemu do 
niepublicznego żłobka czy klubu malucha. 
Za każdego małego bełchatowianina, któ-
ry zostanie objęty tego typu opieką, wła-
ściciele placówek dostają miesięcznie 431 
zł. Tylko w marcu z miejskiego portf ela do 
tych placówek trafi ło ponad 103 tys. zł do-
tacji. W skali roku daje to około 1 mln zł. 
– Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby beł-
chatowian dotyczące opieki nad małymi 
dziećmi są duże. Dlatego dotujemy żłobki 
niepubliczne i kluby malucha. Wspieramy 
w ten sposób bełchatowskich rodziców – 
podsumowuje Łukasz Politański, wicepre-
zydent Bełchatowa.

AD-A

Ponad 1 mln zł trafi a rocznie do niepu-
blicznych przedszkoli i klubów malucha

Każde przedszkole reprezentowały 14-osobowe drużyny

Dzieci popisały się dużą zręcznością

Zawodnicy mogli liczyć na gorący doping

Uroczyste otwarcie przypominało to z prawdziwych olimpijskich stadionów
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Część nauczycieli z miejskich szkół i przedszkoli przyłączyło się do strajku ZNP. W momencie oddawania biulety-
nu do druku akcja protestacyjna trwała. W placówkach działały świetlice, opieka była zapewniona

Miasto wdrożyło plan „B” na czas strajku
- Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze. 
Zrobiliśmy wszystko, aby przedszkolaki 
i uczniowie mieli w trakcie strajku zapew-
nioną opiekę i bezpieczeństwo – mówi 
Łukasz Politański, wiceprezydent Bełcha-
towa odpowiedzialny m.in. za oświatę. Na 
moment oddania biuletynu do druku w ak-
cji protestacyjnej uczestniczyły wszystkie 
miejskie szkoły i pięć przedszkoli. Oznacza 
to, że  nauczyciele do odwołania nie będą 
wykonywać żadnych obowiązków zawo-
dowych - przebywają w budynku, ale nie 
świadczą pracy. 

Mimo tego w każdej szkole zosta-
ły uruchomione świetlice, dyżury pełnią 
również przedszkola. Uczniami opiekują 
się dyrektorzy, a także nauczyciele, którzy 
nie strajkują. – Zajęcia się nie odbywają, bo 
nie ma pedagogów, którzy są w stanie je 
przeprowadzić. Jest jednak opieka świetli-
cowa. Dodatkowo uruchomiliśmy bezpłat-
ne zajęcia w muzeum, bibliotece i Miejskim 
Centrum Kultury – dodaje  wiceprezydent.  

Sytuacja opanowana jest także 
w przedszkolach. Część placówek nie 
strajkuje. Mowa tu o przedszkolach nr 5, 7 
i 8, gdzie zajęcia odbywają się normalnie. 

W przedszkolu nr 4 uruchomiony został 
dyżur dla dzieci z PS 1, 3 i 4. Magistrat za-
pewnił także dyżur w PS nr 2, 6 i 9. 

Spokojni mogą być również rodzice 
i sami uczniowie ostatnich klas gimnazjów 
oraz szkół podstawowych. Egzaminy na 
pewno się odbędą, miasto przygotowało 
bowiem awaryjny plan organizacyjny na 
ten czas. – Skompletowaliśmy rezerwo-

we zespoły nadzorujące, a uczniów po-
dzieliliśmy na większe grupy. Co prawda 
większość egzaminów będzie się odbywać 
w salach gimnastycznych, ale dbamy 
o to, by dzieci miały jak najlepsze warunki 
i komfort – podsumowuje Łukasz Politań-
ski. 

AD-A

Powstaną dodatkowe miejsca w przedszkolach
Zakończył się nabór do dziewięciu miej-
skich przedszkoli. Od września pójdzie do 
nich ponad 1400 maluchów, wśród nich 
blisko 400 nowo przyjętych. Rekruta-
cja pokazała, że chętnych do korzystania 
z publicznych placówek jest nieco więcej 
niż miejsc, którymi dysponuje miasto. Ma-
gistrat jednak uspokaja – powstanie do-
datkowy oddział przedszkolny, głównie dla 
trzylatków. 

– Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziców, podjęłam decyzję o utworzeniu 
dodatkowej grupy. Dzięki temu zapew-
nimy miejsca wszystkim dzieciom, które 
są w wieku przedszkolnym – mają 3-6 lat, 
mieszkają w Bełchatowie i wzięły udział 
w naborze – mówi Mariola Czechowska, 
prezydent Bełchatowa. 

Ze wszystkimi rodzicami, których trzy-

letnie dzieci nie zostały przyjęte, miasto 
będzie się kontaktować i proponować 
miejsce w nowym oddziale. Ma on po-
wstać w Przedszkolu Samorządowym nr 
9. Właśnie w „dziewiątce” jest wolna sala, 
przystosowana już do potrzeb najmłod-
szych bełchatowian. Miasto planuje, aby 
w czasie wakacji przeszła ona jeszcze 
drobny remont, mowa m.in. o malowaniu 
i doposażeniu. 

– Cieszy nas, że rodzice obdarzają 
swoim zaufaniem nasze placówki i je wy-
bierają. Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasze przedszkola zapewniały maluchom, 
jak najlepsze warunki i opiekę – podsumo-
wuje Elwira Antońska, dyrektor Wydziału 
Oświaty w bełchatowskim Urzędzie Mia-
sta.

AD-AW PS 9 powstanie dodatkowy oddział

Miasto robi wszystko, aby w czasie strajku dzieci miały zapewnioną opiekę
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Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata... Choć wiosna rozkwitła wyższymi temperaturami, 
poranki i wieczory bywają wciąż chłodne. Zamiast otulać się ciepłym kocem, ogrzej się ciepłem systemowym

Zatrzymaj ciepło do lata
Nie marznij bez potrzeby i pozwól 
nam zadbać o swój komfort. Spraw, 
by w twoim mieszkaniu było ciepło
i przytulnie bez względu na aurę panują-
cą na zewnątrz. Wystarczy, że przekonasz 
swojego zarządcę/administratora bloku 
do zgłoszenia chęci wyłączenia ogrze-
wania dopiero po okresie przejściowych 
chłodów. W tym czasie automatyka pogo-
dowa zadba o komfort i ciepłą atmosferę 
w Twoim domu, bez obawy, że ciepło bę-
dzie dostarczane, gdy na zewnątrz będzie 
panowała wysoka temperatura. 

Czasy, w których decyzje o uruchomie-
niu bądź zakończeniu sezonu grzewczego 
podejmowane były na rządowym szczeblu, 
dawno minęły. Pojęcie „sezon grzewczy" 
pozostaje tylko pojęciem umownym i słu-
ży bardziej celom porównawczym i staty-
stycznym, bo postęp technologiczny, jaki 
nastąpił w ciepłownictwie pozwala „grzać" 
przez cały rok.

Automatyka pogodowa, która funk-
cjonuje we wszystkich węzłach będących 
własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł 
w zależności od temperatury. Urządzenia 
te analizują potrzeby budynku w odnie-

sieniu do warunków zewnętrznych. Auto-
matyka jest szczególnie pomocna w okre-
sach przejściowych; w przypadku nagłego 
ochłodzenia w maju czy we wrześniu, np. 
w nocy lub nad ranem uruchamia ogrzewa-
nie budynku, a w momencie wzrostu tem-
peratury zewnętrznej, np. o godz. 10 rano 
ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimali-
zuje to koszty ogrzewania budynku i straty 
ciepła - mury budynku nie ulegną wyzię-

bieniu, a Ty unikniesz wilgoci w mieszkaniu, 
a w efekcie - także przeziębień. Samodziel-
nie zdecyduj, czy przeznaczyć środki na 
lekarstwa, czy na ciepło, które cię uchroni 
przed nieprzyjemnymi efektami wychło-
dzenia.

Korzystaj z ciepła wtedy, kiedy tego 
potrzebujesz i zatrzymaj ciepło do lata.

PEC

MZK przygotowuje się na przyjazd nowych autobusów
W Miejskim Zakładzie Komunikacji rozpo-
częto prace związane z przystosowaniem 
zajezdni na przyjazd nowych autobusów. 
Przypomnijmy, że w lipcu ub.r. miasto pod-
pisało umowę z fi rmą Solaris, która wypro-
dukuje sześć nowoczesnych, ekologicz-
nych autobusów. Jak mówi Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa, zakup 
nowych autobusów jest kierowany przede 
wszystkim troską o środowisko. - Wszyst-
ko, co związane jest z programem anty-
smogowym, jest nam bardzo bliskie. Dla-
tego właśnie dokładamy wszelkich starań, 
by powietrze w Bełchatowie było czyste, 
głównie z myślą o naszych mieszkańcach 

– wyjaśnia prezydent Czechowska.
Trzy pojazdy niskoemisyjne, które ku-

piło miasto, mają spełniać surową nor-
mę Euro 6, zgodnie z którą dopuszczalna 

wartość emisji tlenków azotu wynosi 400 
mg/kWh, a limit emisji cząstek stałych to 
10 mg/kWh. Niskopodłogowe autobusy 
napędzać będą silniki diesla. Ponadto w ra-
mach projektu do Bełchatowa trafi ą także 
trzy autobusy elektryczne wraz ze stacjami 
ładowania. 

W związku z tym konieczne jest stwo-
rzenie odpowiedniej infrastruktury. Część 
placu manewrowego, na której będą stały 
autobusy i mobilne stacje ładowania, zo-
stanie utwardzona. Wykonana zostanie 
nowa instalacja elektryczna do przesyłu 
wysokiej mocy i doprowadzona do miejsca, 
gdzie będą stały stacje. Mobilne stacje ła-
dowania i autobusy mają być dostarczone 
zgodnie z umową najpóźniej w lipcu 2019 r.

MZKNowe emzetki przyjadą do miasta latem
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Zamień fakturę papierową na elektroniczną
W dobie szybko rozwijających się techno-
logii i zwiększenia dostępności usług in-
formatycznych i elektronicznych „WOD.-
-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie propo-
nuje swoim użytkownikom produkt, który 
zwiększa dostępność do informacji o aktu-
alnych danych dotyczących poboru wody, 
stanie płatności oraz rozliczeń.

Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić 
czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt 
z naszą spółką bez wychodzenia z domu. 
Ponadto, rozwiązania informatyczne gwa-
rantują pełne bezpieczeństwo oraz pew-
ność, że indywidualne dane widoczne są 
tylko dla zalogowanych znanym nam ko-
dem dostępu.

Ważnym powodem wprowadzenia 
tych zmian był też czynnik ekologiczny. 
Oszczędzając papier – ratujemy lasy i całe 
środowisko przyrodnicze, tak ważne dla 
zrównoważonego rozwoju.

Nowoczesna forma wystawienia faktur 
(e-FAKTURA) pozwala  nam wspólnie za-
dbać o otaczające nas środowisko naturalne.
Zapraszamy do systemu e-WODA poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na naszej stronie inter-

netowej www.ebok.wodkan-belchatow.pl  
lub osobistego wypełnienia wniosku w na-
szym Biurze Obsługi Klienta.

Dzięki zaproponowanym rozwiąza-
niom stajemy się częścią elektronicznej ro-
dziny, korzystającej z najnowszej technolo-
gii sprzyjającej społeczeństwu i chroniącej 
środowisko naturalne.

WOD.-KAN.

e-WODA krok po kroku

Oszczędzaj swój cenny czas i zrealizuj 
wszystko przez Internet dzięki prostemu 
i bezpiecznemu systemowi e-WODA.

1. Wejdź na stronę internetową: www.
wodkan-belchatow.pl i wybierz ikonę 
e-WODA zlokalizowaną w prawym 
górnym rogu ekranu.
2. Wybierz Regulamin i przeczytaj 
go, pobierz formularz akceptacji.
3. Wypełnij formularz i wyślij go. 
Konto zostanie aktywowane
w ciągu 3 dni.
4. Po pozytywnej weryfi kacji danych 
otrzymasz e-mail z numerem identy-
fi kacji oraz tymczasowym hasłem.
5. Zaloguj się. System poprosi
Cię o zmianę hasła.
6. Od tej chwili, po odczytaniu 
wskazań licznika przez naszego 
pracownika, informacje o wysoko-
ści opłat będą wysyłane e-mailem 
na podany przez Ciebie adres.

Po zalogowaniu do systemu e-WODA
będziesz miał dostęp do wielu 
informacji, między innymi: podglą-
du faktur, rozliczeń, sprawdzenia 
salda do zapłaty, zużycia wody.
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Radosnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją
i wiarą w lepsze jutro

życzą
Rada Nadzorcza

Zarząd i Pracownicy
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o.

w Bełchatowie

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych

życzymy wielu  
radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa wiosennego słońca.

Zarząd i Pracownicy PEC Bełchatów

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy wszystkim mieszkańcom 

Bełchatowa, aby ten wyjątkowy czas 
był pełen wiary, nadziei i miłości, 

a spotkania w gronie  
najbliższych upływały  

w miłym, wiosennym nastroju. 
Zarząd i Pracownicy PGM 
Sp. z o.o. w Bełchatowie

Zdrowych, pogodnych  
Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnych spotkań w gronie naj-

bliższych, smacznego święconego 
jajka oraz mokrego Dyngusa 

życzą
 Zarząd i Pracownicy Miej-

skiego Zakładu Komunikacji 
Sp. z o.o. w Bełchatowie

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego na-

stroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny 

 i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja 

życzą 
Rada Nadzorcza, Prezes Zarządu oraz 

pracownicy Bełchatow-
skiego TBS Sp. z o.o.



Meble, akcesoria, grafi ka, lampy, ceramika i inne designerskie przedmioty użytkowe, które tworzą bełchatowscy 
przedsiębiorczy artyści, można oglądać na wyjątkowej wystawie w Gigantach Mocy. „Ludzie z energią. Przedmio-
ty z duszą” to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie

Kreatywna twarz lokalnego biznesu
Ręcznie wykonane i oryginalne przedmio-
ty są coraz częściej poszukiwane nie tylko 
przez projektantów, ale także wszystkich 
urządzających mieszkania czy domy. Klien-
ci coraz częściej poszukują produktów 
unikatowych czy wręcz niszowych. Coraz 
głośniej mówi się także o powrocie do 
lokalności i tradycyjnych metod produk-
cji.  Ciekawe i kreatywne rozwiązania oraz 
niezależne marki to coraz prężniej rozwija-
jący się kierunek w kreowaniu przestrzeni. 
Stąd pomysł pokazania tego, co oferują 
projektanci z Bełchatowa i okolic. Udział 
w wystawie „Ludzie z energią. Przedmioty 
z duszą” wzięło dziewięciu bełchatowskich 
przedsiębiorców. 

- Wszystkich naszych wystawców ce-
chuje olbrzymi talent twórczy, potrafi ą 
robić piękne i genialne rzeczy, które za-
chwycają swoją prostotą i elegancją. Udo-
wadniają, że aby pięknie mieszkać, nie 
trzeba szukać daleko. Wystarczy rozejrzeć 
się w najbliższej okolicy, bo właśnie tu, 
w Bełchatowie, mamy wielu uzdolnio-
nych projektantów, artystów i przedsię-
biorców, którzy zrealizują każdy, nawet 
najbardziej wymagający, pomysł – mówi 
prezydent Bełchatowa Mariola Czechow-
ska. Przedsiębiorcy tworzący wyjątkowe 
przedmioty codziennego użytku zgodnie 
podkreślają, że handmade to coś więcej 
niż wykonane ręcznie produkty. To tak-
że bezpośredni kontakt ze sprzedawcą 
i autorem - możliwość nawiązania relacji 
i wymiany opinii. 

Wystawę lokalnych artystów i jedno-
cześnie właścicieli fi rm (BABE ART, Jaka 
Studio, EVART, Studio Dekoracji Okien 
FINESTRIA, Patryk Habryn Studio, Vivi-
&Oli Alicja Przydryga, Zbychewka, Wnę-
trza, Skalar) można oglądać do 28 kwietnia 
w Gigantach Mocy. Powstał także katalog, 
który będzie materiałem promującym Beł-
chatów i lokalny biznes na różnych targach, 
w których miasto bierze udział.

AP

Na wystawie można oglądać oryginalne przedmioty użytkowe

Wernisaż w Gigantach Mocy przyciągnął tłumy bełchatowian 

Prezydent Mariola Czechowska stawia na promocję lokalnych przedsiębiorców

Patronat medialny:
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Spotkania z pisarką wielkiego formatu i nietuzinkowymi naukowcami, a do tego kiermasz książek - to m.in. dla 
swoich czytelników przygotowała bełchatowska biblioteka z okazji ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wszyst-
kie wydarzenia są bezpłatne

Przygotowania do Tygodnia Bibliotek
Tydzień Bibliotek to święto bibliotekarzy 
i czytelników jednocześnie. Bełchatowska 
placówka zawsze chętnie się w nie włącza, 
przygotowując liczne atrakcje.

Na początek, 7 maja, w siedzibie głów-
nej gościć będzie pisarka Małgorzata War-
da. Spotkanie z autorką powieści porusza-
jących trudne, społeczne tematy („Ominąć 
Paryż”, „Nikt nie widział, nikt nie słyszał...” 
i nagrodzone laurem „Książka Roku 2015” 
„5 sekund do lo”) rozpocznie się o godz. 18. 

Dzień później do gmachu przy ul. Ko-
ściuszki 9 przybędą uczestnicy dwóch kon-
kursów: czytelniczego – „Pożeracz Książek” 
oraz plastycznego – „Książka - Obiekt 
Artystyczny”. Na 8 maja zaplanowano ich 
rozstrzygnięcie i nagrodzenie zwycięzców. 

Z kolei 9 maja upłynie pod znakiem 
naukowych szaleństw. Pasjonaci ekspe-
rymentów i niecodziennych odkryć będą 
mogli o godz. 18 dołączyć do ekipy Labo-
ratorium Pana Korka. 

„Kiermasz Książek Przeczytanych” to 
propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko 
książki czytać, ale również nimi się otaczać. 
Już 10 maja w godz. 11-17 będą oni mogli 
za złotówkę wzbogacić się o nowe tytuły. 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek orga-
nizowany jest już po raz szesnasty. Ha-

słem przewodnim tegorocznej edycji jest: 
#biblioteka. Dobrze określa ono charak-
ter MiPBP w Bełchatowie, która stojąc 
na straży tradycyjnych form kontaktu z 
czytelnikami, wciąż sięga po innowacyjne 
technologie, w tym: nowoczesny katalog 

online, program Sowa SQL Premium, Ibuk 
Libra (umożliwiający dostęp do książek 
elektronicznych), cyfrowa wypożyczalnia 
naukowa Academica, wypożyczenia mię-
dzybiblioteczne czy książka na telefon. 

APO/KZB

W bełchatowskim muzeum celebrują wiosnę na ludowo
Co wspólnego mają ze sobą wiosna i Wiel-
kanoc? Tego m.in. dowiemy się na wystawie 
etnografi cznej „Święta, tradycje i zwyczaje. 
Wiosna”, którą do początku maja oglądać 
możemy w bełchatowskim muzeum. 

Jak podkreśla kurator wystawy Magda-
lena Marciniak-Darda, wiosna w wielu kul-
turach i tradycjach kojarzona jest z życiem 
i płodnością, a Wielkanoc to przecież nic 
innego jak pamiątka zwycięstwa życia nad 
śmiercią.

Na ludową ekspozycję muzealną skła-
dają się głównie prace Kazimiery Balce-
rzak: misterne wycinanki, papierowe kwia-
ty – przypominające ogrodowe aksamitki 

i malwy, a także tradycyjne ozdoby, zwane 
pająkami. Ponadto na wystawie podziwiać 
można dzieła rzeźbiarza-samouka Macie-
ja Rabskiego z Mikołajewic koło Pabianic. 
Jego prace tematycznie wpisują się bezpo-
średnio w świąteczną część muzealnej eks-
pozycji. Jednym z ulubionych motywów 
rzeźbiarza jest bowiem postać Jezusa. 

Swoje etnografi czne zbiory, bogate 
i ciekawe, eksponuje też bełchatowskie 
muzeum.

Zwieńczeniem muzealnej propozycji 
będą majowe warsztaty wycinankarskie 
prowadzone przez wybitną artystkę ludową.

APO/KZBSztuka ludowa jest coraz bardziej popularna

Miejska biblioteka, stale poszerzając swoją ofertę, idzie z duchem czasu
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Miasto po raz kolejny stawia na promocję poprzez sport. Tak jak w latach poprzednich pieniądze otrzymają dwa 
największe bełchatowskie kluby – Skra Bełchatów i GKS Bełchatów. W sumie trafi  do nich 260 tys. złotych

Skra i GKS będą promować Bełchatów
Logo i nazwa miasta będzie się pojawiać 
na meczach obydwu drużyn. Zobaczymy je 
także m.in. na biletach, karnetach, gadże-
tach i materiałach promocyjnych. Do tego 
zostaną umieszczone na ofi cjalnych stro-
nach Skry Bełchatów i GKS-u Bełchatów, 
a także na strojach meczowych pierwszej 
drużyny.  

Wszystko w ramach umowy sponsor-
skiej, magistrat rozstrzygnął bowiem prze-
targi na promocję miasta poprzez sport. 
Dzięki temu Skra Bełchatów otrzyma 160 
tys. zł, a GKS Bełchatów 100 tys. zł. Oby-
dwie umowy mają obowiązywać do końca 
lipca. 

- Cieszę się, że miasto po raz kolejny 
będzie wspierać fi nansowo klub. To dowód 
na to, że jest zainteresowane, byśmy osią-
gali jak najlepsze wyniki i stale szli do przo-
du. Nasza współpraca zawsze układała się 
wzorcowo, jestem przekonany, że i tym ra-
zem tak będzie – mówi Konrad Piechocki, 
prezes PGE Skry Bełchatów. 

Zadowolenia nie kryje również Wiktor 
Rydz, prezes GKS-u Bełchatów: - To duża 
pomoc dla naszego klubu. Współpraca 
z miastem stale się rozwija, z czego bar-
dzo się cieszę. Trzeba pamiętać, że oprócz 
podpisanej właśnie umowy prezydent 
miasta wspiera nas także na wiele innych 
sposobów – mówi prezes Rydz. Mowa tu 

m.in. o pomocy de minimis – od 2015 roku 
GKS Bełchatów otrzymał od magistratu 
w sumie 152 tys. zł w postaci umorzenia 
czynszu dzierżawnego. Kolejne 185 tys. zł 
w 2017 z tytułu umorzenia zaległości za 
wynajem stadionu i boisk. W 2019 roku 
miasto udzieliło blisko 22 tys. zł pomocy 
de niminis, rozłożyło też na raty ponad 
260 tys. zł z tytułu czynszu dzierżawnego.

- Promocja poprzez sport to świet-

ne rozwiązanie. Nasze kluby – Skra 
i GKS - rozpoznawane są bowiem nie 
tylko w kraju, ale też za granicą – mówi 
Mariola Czechowska, prezydent Bełcha-
towa. – Rozwój bełchatowskiego spor-
tu jest dla nas ważny. Dlatego każdego 
roku wspieramy naszych gigantów – Skrę 
i GKS, a także kluby uczniowskie, stowa-
rzyszenia czy organizacje. 

AD-A

Sprawdź się w Czwartkach Lekkoatletycznych
25 kwietnia rusza bełchatowska edycja 
Czwartków Lekkoatletycznych. Wezmą 
w nich udział uczniowie podstawówek – 
klas szóstych i młodszych. Wystartować 
może każdy, kto czuje się na siłach. Do 
wyboru jest kilka konkurencji – krótkody-
stansowe biegi, skok w dal i wzwyż, rzut 
piłeczką palantową. W rundzie wiosennej 
młodzi sportowcy spotkają się sześciokrot-
nie – 25 kwietnia oraz 9, 16, 21, 23 i 30 
maja. Za każdym razem nagradzana będzie 
inna konkurencja wiodąca. Warto spróbo-
wać swoich sił, najlepsi pojadą bowiem na 
fi nał ogólnopolski. Kto wykaże się najlep-

szą kondycją i umiejętnościami, dowiemy 
się już w czerwcu. Właśnie wtedy plano-
wane jest podsumowanie „czwartków” 
i wręczenie nagród.

Aby wystartować w zawodach, wystar-
czy się zapisać. Zgłoszenia trzeba przesłać 
w formie elektronicznej – na adres man-
tyk@onet.pl – do wtorku poprzedzające-
go każde zawody. Wzór karty zgłoszenia, 
a także regulamin dostępne są na stronie 
belchatow.pl. Zawody jak zawsze będą 
rozgrywane na Orliku przy Szkole Pod-
stawowej nr 12. Start każdego spotkania 
o godz. 15:30.

AD-AW czerwcu poznamy fi nalistów „czwartków”

Logo i nazwa miasta będą widoczne, m.in. na meczach Skry i GKS-u
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WCZORAJ I DZIŚ

Był rok 1960, od 15 lat na bełchatowskim rynku królowała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”. W jej 
ramach w październiku przy Pabianickiej 8 otworzono pierwszą restaurację z prawdziwego zdarzenia

Jubilatka, czyli historia lokalnej gastronomii
Jak mówią mieszkańcy, jesienią 1960 r. 
rozpoczęła się w Bełchatowie era Jubilat-
ki. Przekraczając próg nowo wybudowanej 
siedziby PSS, wchodziło się niejako do in-
nego świata: kawiarnia - na wprost, restau-
racja - w prawo. Długi hol, szatnia, ogrom-
ne lustra i wahadłowe drzwi – taki obraz 
utkwił w pamięci wielu bełchatowian. 

Jedzenie? Pyzy z mięsem, śledź, wą-
tróbka, fl aczki. Były też tradycyjne obia-
dy: pomidorówka, ziemniaki z mielonym 
czy schabowym. – Ale najlepszy był bigos. 
Nie zapomnę tego smaku – wspomina pan 
Lucjan, który do Bełchatowa przyjechał za 
pracą na początku lat 70. Do tego herbata, 
oczywiście w szklance bez ucha. Jak ją prze-
nieść – to pytanie zawsze go nurtowało. 

- Na Pabianicką 8 przychodziliśmy też 
na ploteczki. Do tego wystarczały kawa 
i ciastko albo krojone lody familijne – do-
powiada pani Jadwiga, która właśnie w Ju-
bileuszowej poznała swego męża Lucjana. 

– A owoce z bitą śmietaną i galaretka - to 
były rarytasy – cofa się w czasie jeszcze 
dalej pani Jadwiga. - Cukier w kostkach! 
To dopiero był hit. Ale to już późne lata 80. 
- mówi z uśmiechem pan Lucjan do żony. 
- Mnie w pamięci utkwił długi, czerwony 
kawiarniany dywan i zacinająca się sza-
fa grająca – odpowiada ona. – Tak było, 
to prawda. A ja nie zapomnę zielonych, 
grubych obrusów i tej szarawej zastawy 
z napisem PSS z boku – kończy rozmowę  
pan Lucjan.

W latach 70. Jubileuszową rozbudowa-
no. Restauracja i kawiarnia pomieścić już 
wtedy mogły 336 gości. Tu odbywały się 
też najlepsze w mieście potańcówki, tzw. 
dancingi. – Kawiarnia, muzycy na scenie 
i tańce na parkiecie, a na zewnątrz rozmaite 
przepychanki – mówi, uśmiechając się, pan 
Zdzisław, rodowity bełchatowianin.

To było już pod koniec lat 70. Miałam 
może 11, może 12 lat, gdy chodziłam 

do Jubilatki z mamą i starszym bratem 
na obiady. Najczęściej było to w piątki, 
bo wtedy mama jakoś dłużej pracowała. 
W pamięci utkwił mi taki widok: ostat-
ni stolik pod oknem, a przy nim samotny, 
starszy pan, który czytał „Express Ilustro-
wany”. Podglądałam go, bo gdy pił herbatę, 
nie wyciągał łyżeczki ze szklanki. Ja tak nie 
mogłam, bo mama krzyczała, że wydłubię 
sobie oko. Nie zapomnę, jak było mi smut-
no, gdy któregoś dnia już się nie pojawił.

Początek lat 80. dla nikogo nie był ła-
twy. 13 grudnia 1981 r. - na dworze siar-
czysty mróz, a w głowach i sercach mnó-
stwo obaw. – Tego dnia nie było czasu ani 
chęci, żeby gotować. Opatuliliśmy naszą 
prawie 13-miesięczną córkę i poszliśmy 
na zupę. Gdy czekaliśmy na wolny stolik, 
dziecko stało przy jakimś krześle. Zamieni-
liśmy kilka słów ze znajomymi. Odwróciłam 
się, a córka… maszerowała po czerwonym 
dywanie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że to były właśnie jej pierw-

sze kroki. Nie zapomnę, jak mąż powiedział 
„Będzie dobrze. Kitka podeptała ten cały 
stan wojenny” – takimi wspomnieniami 
z Jubilatki podzieliła się pani Elżbieta.

W 1992 r. na miejscu kawiarni i restau-
racji powstał „Bar Śródmiejski”. Na środku 
stanęły białe stoliki z czterema krzesłami 
w tym samym kolorze. - I te granatowe 
płytki na podłodze. Jak na tamte czasy to 
były luksusy – opowiada pani Helena, dłu-
goletnia pracownica „Śródmiejskiego”. Nad 
ladą z bemarami grzewczymi rozciągał się 
daszek, a menu miało wsuwane karteczki. 

– W ogóle to były inne czasy. Ludzie byli 
bardziej otwarci. Jak trzeba było, pracowa-
liśmy do nocy. Byliśmy jak rodzina. Z klien-
tami też było inaczej. Ileż to rozmów się 
prowadziło przy ladzie, zanim klient usiadł 
z zamówieniem przy stoliku – dopełnia 
całości pani Helena, która zna ten bar od 
podszewki. 

KZB

Przez kilka dekad Jubilatka była ulubionym miejscem spotkań bełchatowian

Fo
t. 

„B
eł

ch
at

ów
. O

po
w

ie
ść

 o
 d

w
óc

h 
m

ia
st

ac
h"



Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Ewa Skorupa
Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Grzegorz Muskała
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Wata

Sebastian Brózda Łukasz Cieślak Grzegorz Gryczka

Ireneusz Kępa Paweł Koszek Karol Kowalski Włodzimierz Kuliński Dariusz Lewandowski

Mirosław Mielus  Małgorzata Pagieła Arkadiusz Rożniatowski

Monika Selerowicz Grzegorz Siedlecki Michał Wyczachowski Sławomir Załęczny

Piotr Wysocki
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marcin RzepeckiMaria Motylska

Mateusz Broncel Katarzyna Giesko


