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Maturzyści z Mickiewicza rozpoczęli odliczanie do majowego egzaminu dojrzałości. Podczas studniówkowego balu nie zabrakło 
tradycyjnego poloneza, którego młodzież zatańczyła do muzyki Wojciecha Kilara z fi lmu „Pan Tadeusz” 

dzieje się w mieście

Zwiedzanie za pół ceny
Od 20 do 23 marca 
PGE Giganty Mocy 
będzie można zwie-
dzać za pół ceny. 
Zniżka obowiązuje 
wszystkich gości indy-
widualnych. W piątki 
ekspozycja czynna 

jest w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o 
godz. 15), w weekendy w godz. 10.00-17.30 
(ostatnie wejście o godz. 16.00).

Przyroda na zdjęciach 
Od marca w siedzi-
bie głównej Miej-
skiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 
będzie można oglą-
dać nową wystawę 
– tym razem foto-
grafi czną. Autorem 

prac jest Jacek Osiński, który łapie w kadry 
przyrodę z okolic Bełchatowa. Ekspozycja 
będzie dostępna przez cały miesiąc. 

www.facebook.pl/belchatow

Wystawa malarska w muzeum
Muzeum Regio-
nalne zaprasza na 
wystawę malar-
stwa Małgorzaty 
Podrackiej.  Ekspo-
zycja „Retrospek-
tywa – teraźniej-
szość” to zbiór prac, 
które powstały w 

latach 1979-2019. Wykonane są one 
w różnych technikach, przewijają się także 
różne tematy. Wystawa dostępna będzie do 
19 kwietnia. 

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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Będziemy wspominać żołnierzy wyklętych
Bieg, turniej piłkarski, konkurs wiedzy 
i złożenie kwiatów – tak zapowiadają się 
miejskie uroczystości poświęcone żoł-
nierzom niezłomnym. Część patriotyczna  
zaplanowana jest na 1 marca – w Narodo-
wy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Najpierw 
mieszkańcy złożą kwiaty przed pomnikiem 
Pamięci Bełchatowian, który znajduje 
się w pobliżu kościoła przy ul. Kościuszki. 
Kwadrans później, o godz. 12.00, w parafi i 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
odprawione zostanie nabożeństwo. Do 
udziału we mszy  św. organizatorzy zapra-
szają również poczty sztandarowe szkół, 
zakładów pracy, związków zawodowych 
oraz organizacji i stowarzyszeń. 

1 marca punktualnie o godz. 12.00 
wystartuje także bieg Tropem Wilczym, 
współorganizowany przez Miejskie Cen-
trum Sportu. Na liście startowej jest blisko 
200 osób, każdy będzie miał do pokonania 
symboliczną 1963-metrową trasę. Start 
i meta zlokalizowane będą na terenie Jed-
nostki Strzeleckiej przy ul. Rodziewicza 10. 
Trasa prowadzić zaś będzie lasem położo-
nym bezpośrednio przy siedzibie  Strzel-

ców – w okolicy tzw. Ługów. 
W obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych 

włączają się także uczniowie. Akademię 
„Żeby Polska była Polską” przygotowu-
je społeczność Szkoły Podstawowej nr 
8. Montażu z wierszami i muzyką będzie 
można posłuchać 2 marca o godz. 11.00.  
Dzień później – 3 marca, odbędzie się kon-
kurs dla młodzieży z wiedzy o żołnierzach 
niezłomnych. Tradycyjnie organizuje go 

Centralne Archiwum Strzeleckie, prezy-
dent Mariola Czechowska wspiera zaś pa-
tronatem honorowym. Początek konkursu 
o godz. 10.00.

Ostatnie z wydarzeń zaplanowane 
jest na 10 marca. Na turniej piłki nożnej 
„Ku Chwale Żołnierzy Wyklętych” zapra-
sza Szkoła Podstawowa nr 12. Na boisku 
szkolnym spotkają się dzieci z klas IV-VI.  

AD-A

Blisko 200 osób wystartuje Tropem Wilczym – w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Drodzy Mieszkańcy, 

oddaję w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer naszego miejskiego biuletynu. 
Piszemy w nim o bieżących sprawach i wydarzeniach, ale też przedstawiamy nasze 
plany na najbliższe miesiące. Mówimy o inwestycjach, oświacie, sferze społecznej, 
kulturze i sporcie – czyli o wszystkim tym, co bezpośrednio Państwa dotyczy. 

Jedną z takich właśnie spraw niewątpliwie była budowa węzła przesiadkowego przy 
ul. Czaplinieckiej, która zakończyła się kilka tygodni temu. Z bełchatowskiego dworca 
odjeżdżają busy i autobusy międzymiastowe, a także miejskie emzetki. Robimy wszystko,
aby do swoich rozkładów nasz punkt przesiadkowy wpisali również przewoźnicy 

ogólnokrajowi. Wiem, że czeka nas jeszcze sporo pracy w tym zakresie, będziemy jednak dążyć do tego, aby 
z Bełchatowa można było podróżować w różne miejsca w kraju.

Budowa węzła przesiadkowego to tylko jedna z wielu inwestycji, które mają poprawić komfort życia bełchatowian. 
Dlatego też podjęliśmy się m.in. remontu dziesięciu miejskich kamienic i termomodernizacji Odry. Wkrótce też nową 
siedzibę będzie mieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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- Staraliśmy się racjonalnie podejść do tegorocznego budżetu. Przy zachowaniu odpowiedniej dozy rozsądku 
i odpowiedzialności za fi nanse publiczne zrealizujemy wszystko, co w nim zapisaliśmy – mówi prezydent Bełcha-
towa Mariola Czechowska

Rzetelna praca dla mieszkańców to mój cel
Tegoroczny budżet jest skromniejszy od 
tych w latach poprzednich. Wpłynęły na 
to różne, niezależne od miasta, czynniki. 

Przygotowanie projektu budżetu na 2020 
rok było bardzo dużym wyzwaniem, ale 
wyzwaniem będzie również realizacja tego 
wszystkiego, co w nim zapisaliśmy. Nie 
ukrywam, że będzie to budżet trudniejszy 
od tych, jakimi dane mi było zarządzać 
w latach poprzednich.  Wpływy do miej-
skiej kasy, m.in. z podatków są znacznie 
niższe i to o niebagatelną kwotę 13 mln zł. 
Jednocześnie ponosić będziemy większe 
wydatki związane chociażby z podwyżka-
mi pensji minimalnej. Dlatego też musie-
liśmy poczynić oszczędności w pewnych 
sferach. Wydatki bieżące ograniczyliśmy 
do 90 procent z roku 2019, a wszelkiego 
rodzaju dotacje do 70 procent. Zrobiliśmy 
to po to, by w dalszym ciągu był to bu-
dżet proinwestycyjny i prorozwojowy dla 
naszego miasta. Zależy nam, abyśmy mo-
gli na inwestycje przeznaczyć konkretną 
kwotę. To są duże obciążenia, chcę jednak 
podkreślić, że dołożymy wszelkich starań, 
aby nie były one odczuwane przez miesz-
kańców i nie wpłynęły na funkcjonowanie 
naszego miasta. 

Z jednej strony mniejsze wpływy z podatków, z drugiej - rosną-
ce koszty. Analizując zapisy budżetu, można jednak wywnio-
skować, że ten rok będzie rokiem realizacji wielu projektów.

Na inwestycje przeznaczyliśmy w tym roku 26 mln zł. Biorąc pod 
uwagę poprzednie lata, nie jest to najwyższa kwota, ale również 
nie najniższa. Muszę powiedzieć uczciwie, że nie wpisaliśmy do 
tegorocznego budżetu żadnej nowej inwestycji. Jeśli jednak 
w ciągu roku pojawią się dodatkowe pieniądze, z pewnością 
pomysły zgłaszane przez radnych czy mieszkańców będą do 
niego wpisywane. Priorytetem na ten rok będzie dokończe-
nie wszystkich rozpoczętych w latach poprzednich projektów. 
Mam tu na myśli chociażby Kamienice Tkaczy czy termomoder-
nizację Odry. Budżet będzie wymagał od nas samodyscypliny 
i odpowiedzialności w jego realizacji. 

Chcę wyraźnie i mocno zaznaczyć, że tak naprawdę nie 
było ani jednego twardego projektu, z którego musieliśmy zre-
zygnować. Wszystko to, co było zapisane, zrealizujemy, chociaż 
może się zdarzyć, że jakaś inwestycja z roku 2020 przesko-
czy na rok 2021. Musimy pamiętać, że być może w tym roku 

rozpocznie się realizacja budowy 
wschodniej obwodnicy Bełchatowa, 
a to po stronie miasta oprócz wy-
kupu gruntów leży budowa dróg 
dojazdowych. Nie chcę powiedzieć, 
że to nam spędza sen z powiek, ale 
musimy to mieć cały czas na uwa-
dze.

Wschodnia obwodnica Bełchatowa, 
o której Pani wspomina, z pewno-
ścią odciąży ruch w centrum mia-
sta. Czy to pewna inwestycja? 

Jak najbardziej. Wszelkie prace 
projektowe, zgody środowiskowe, 
wszystko odbywało się w zaplano-
wanych przez urząd marszałkowski 
terminach, dlatego mamy pewność, 
że inwestycja rozpocznie się zgod-
nie z planem. 

Bełchatów to nie tylko inwestycje, 
to także kultura i sport. 

Na te dziedziny przeznaczamy 14 
mln zł. Spora część tej kwoty prze-
znaczona będzie oczywiście na

wszelkie działania pozostające w zakresie Miejskiego Cen-
trum Sportu, czyli także utrzymanie naszych obiektów, 
w tym stadionu i boisk treningowych, tak by wspomóc Gór-
niczy Klub Sportowy. Myślę, że kultura na tym nie straci. 
W Bełchatowie mamy tak wielu zdolnych artystów, grających 
i śpiewających, że przy nieco mniejszych nakładach fi nanso-
wych możemy zorganizować dla mieszkańców wydarzenia 
pozostające na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej, że na-
sze placówki kulturalne – MCK, muzeum czy biblioteka, każda 
zgodnie ze swoim profi lem z powodzeniem realizuje potrzeby 
wszystkich mieszkańców.

Rok 2020 obfi tował będzie także w wiele wydarzeń związa-
nych z ważnymi dla miasta i kraju rocznicami. 

Z pewnością będzie to rok szczególny. Mamy 30-lecie samorzą-
du, stulecie Bitwy Warszawskiej, a historia Hellwigów pięknie 
się w tę ostatnią wpisuje. Mamy stulecie urodzin naszego patro-
na, św. Jana Pawła II. Wszystkie te wydarzenia będą wymagały 
odpowiedniej oprawy. Jednak przy wsparciu grupy PGE, która 
włączy się w organizację uroczystości, będziemy w stanie je zor-
ganizować.

AP
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www. URZĄD MIASTA

Do 28 lutego pracownicy magistratu będą roznosić decyzje podatkowe. Do doręczenia jest ich ponad 18 tysięcy. 
Do mieszkańców trafi ą też zawiadomienia o zmianach w opłatach za wywóz śmieci

Trwa doręczanie decyzji podatkowych
Decyzje w sprawie podatku od nieru-
chomości na 2020 rok miejscy urzędni-
cy roznoszą od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-20:30 oraz w soboty. Jeśli 
w tym czasie doręczyciel nikogo nie zastanie 
pod wskazanym adresem, wróci w innym 
terminie lub zostawi informację z prośbą 
o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia 
sposobu doręczenia. Może także zostawić 
decyzję u sąsiada, pod warunkiem, że ten 
zobowiąże się do przekazania jej adresato-
wi. W takiej sytuacji w skrzynce pocztowej 
podatnika znajdzie się informacja o pozo-
stawieniu urzędowej korespondencji pod 
innym adresem. 

– Doręczyciele mają specjalne upo-
ważnienia. Podatnik, do którego drzwi za-
puka urzędnik, zawsze może go poprosić 
o okazanie się takim dokumentem – tłu-
maczy Mirosława Mikła, dyrektor Wy-
działu Finansowego Urzędu Miasta Beł-
chatowa. Osoba odbierająca pismo będzie 
poproszona o czytelne podpisanie się na 
potwierdzeniu odbioru przesyłki. – Trzeba 
pamiętać, że urzędnicy nie mają prawa po-

bierać od mieszkańców jakichkolwiek pie-
niędzy czy opłat – dodaje dyrektor Mikła. 
Podatek trzeba wpłacić w kasie urzędu 
miasta lub na indywidualny numer ra-
chunku bankowego podany w decyzji po-

datkowej. Co ważne – w tym roku uległy 
one zmianie. Dokonując przelewu, warto 
więc zwrócić szczególną uwagę, na jaki nu-
mer konta zamierzamy przelać daną kwo-
tę. Dotychczasowe rachunki bankowe są 
właśnie likwidowane, a wpłacone na nie 
pieniądze nie dotrą do magistratu tylko zo-
staną zwrócone do nadawcy. 

Razem z decyzjami w sprawie podatku 
od nieruchomości będą także roznoszone 
zawiadomienia o zmianie wysokości opła-
ty za wywóz odpadów komunalnych. Są 
w nich również podane informacje o zmia-
nie numerów indywidualnych rachunków 
bankowych, na które powinniśmy uiszczać 
kwoty za wywóz odpadów. Dodatkowo 
zmieniają się także terminy ich wnoszenia 
– będą one teraz analogiczne, do tych za 
podatek. Pierwszą należność trzeba więc 
uregulować do 15 marca (za styczeń, luty, 
marzec), a kolejne do 15 maja (za kwiecień, 
maj, czerwiec), 15 września (za lipiec, sier-
pień, wrzesień) oraz 15 listopada (za paź-
dziernik, listopad i grudzień).

ADA

Do doręczenia jest ponad 18 tys. decyzji

Ważne! 
Od stycznia zmieniły się wszystkie numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Bełchatowa i Miasta Bełchatowa. 

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169
Konto to służy do wpłat mandatów Straży Miejskiej, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłat za 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najmu, sprzedaży (mieszkań, gruntu, lokali), opłaty za udostępnianie danych 
osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego, innych opłat stanowiących dochód Urzędu Miasta. 

Podatki (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) 
należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w decyzji lub informacji. Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe są likwidowane. 

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490
Na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. 

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268
Powyższy numer konta przeznaczony jest do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czasu otrzymania pisemnej informa-
cji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych. Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe są likwidowane. 

Wszelkich wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i fi liach banku PKO 
Bank Polski S.A.
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- Rok 2020 to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych już inwestycji. Robimy wszystko, aby pozyskać do-
datkowe środki zewnętrzne, dzięki którym moglibyśmy ruszyć z nowymi zadaniami. Planów mamy sporo – mówi 
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa

Przed nami czas dużych i małych inwestycji
Na inwestycje w miejskim budżecie na 
2020 rok zapisanych zostało 26 mln zł. 

To budżet kontynuacji, ale też poszukiwa-
nia dodatkowych środków z różnych źródeł 
zewnętrznych. Trafi ają już do nas informa-
cje, że złożone przez nas wnioski dostają 
dofi nansowanie. Zadania, na które otrzy-
mamy środki zewnętrzne, wprowadzimy 
do budżetu jeszcze w tym roku. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że pieniądze na bie-
żące utrzymanie dróg czy zieleni miejskiej 
muszą być na poziomie co najmniej po-
przedniego roku. Zależało nam również 
na tym, aby zrealizować wszystkie zadania, 
jakie zostały zapisane w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej. Wspomniane 26 mln 
zł w miejskim budżecie pozwoli dokończyć 
rozpoczęte już inwestycje. 

Przez najbliższe miesiące miasto będzie 
więc realizować co najmniej kilka dużych 
inwestycji. 

Trwa rewitalizacja dziesięciu miejskich bu-
dynków – tzw. Kamienic Tkaczy. To duża 
inwestycja, którą realizujemy w oparciu 
o środki unijne. Podobnie jak przebudowę 
budynku przy placu Wolności 10, gdzie ma 
powstać centrum inicjatyw społecznych. 
Opracowujemy właśnie dokumentację 
techniczną. Zmodyfi kowaliśmy pierwot-
ne plany – zrezygnowaliśmy z powsta-
nia w tym miejscu restauracji. Inwestycja 
będzie więc tańsza i uda się ją zrealizo-
wać za kwotę zabezpieczoną w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. Obydwa 
wspomniane zadania tworzą duży pro-
jekt pod nazwą rewitalizacja śródmieścia. 
W oparciu o unijne pieniądze - mowa 
o prawie 5 mln zł - modernizowany jest 
także budynek komunalny Odra. Po Fel-
ku zostanie nam jeszcze jeden taki obiekt 
przy ul. Czaplinieckiej 100. Na jego termo-
modernizację także planujemy ubiegać się 
o dofi nansowanie zewnętrzne. 

Kończymy adaptację budynku przy 
ul. Staszica na potrzeby Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Wykonaliśmy 
tam sporo robót - najwięcej na parte-

rze budynku, gdzie zostały wyodrębnio-
ne specjalne boksy. Mają one zapew-
nić klientom MOPS-u komfort rozmów, 
a często dotyczą one trudnych tematów. 
Kolejny duży projekt, nad którym wła-
śnie pracujemy, to „Bełchatów w zieleni”. 
Nowy wygląd, a także tysiące krzewów 
i roślin zyska blisko 30 ha  wzdłuż rzeki Ra-
kówki. 

To nie koniec realizowanych projektów. 
Miasto będzie też inwestować w drogi 
przy strefi e przemysłowej i drogi dojazdo-
we do wschodniej obwodnicy. 

Zależy nam, aby strefa ekonomiczna była 
jak najlepiej przygotowana dla obecnych 
i kolejnych inwestorów. W tym rejonie 
będziemy więc realizować dwie duże in-
westycje. Pierwsza z nich to uzbrojenie 
oraz budowa drogi i oświetlenia w części 
B2 – po lewej stronie ul. Czaplinieckiej. 
Całe zadanie kosztować będzie prawie 
4 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to po-
zyskane dofi nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Nieco ponad 1 mln zł 
przeznaczymy na pierwszy etap rozbudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku 

Zelów – Bełchatów, gdzie powstanie nowe 
skrzyżowanie. 

Przygotowujemy się także do budowy 
obwodnicy wschodniej. Zgodnie z porozu-
mieniem, jakie zawarliśmy z Urzędem Mar-
szałkowskim w Łodzi – zobowiązaliśmy 
się do wykupu gruntów, na co przezna-
czyliśmy niemałe pieniądze. Podpisaliśmy 
już także umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej na budowę łącznika 
z ul. Przemysłową. Z obwodnicą połączo-
na zostanie też m.in. ul. Goetla. W ramach 
rozwiązań projektowych zadanie to przejął 
jednak od miasta Zarząd Dróg Wojewódz-
kich i to on będzie je w całości fi nansował. 

Realizowane będą też projekty z budżetu 
obywatelskiego. Powstaną nowe miejsca 
postojowe, modernizowane będą place 
zabaw i siłownie zewnętrzne. 

W ubiegłym roku dwukrotnie ogłasza-
liśmy przetarg na budowę tężni solan-
kowych, która miała być realizowana 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Beł-
chatowa. Niestety, oferty wykonawców 
niemal dwukrotnie przekraczały nasz 
budżet. Zmodyfi kowaliśmy więc projekt 
i zamiast trzech tężni powstaną dwie – na 
os. Przytorze i Binków. W styczniu po-
nownie ogłosiliśmy przetarg i tym razem 
oferty były znacznie niższe. Na dniach po-
winniśmy podpisać umowę z wykonawcą. 
Rozpoczęliśmy już realizację projektu „Zie-
lone Grocholice”, w ramach którego m.in. 
ma być modernizowany plac zabaw przy 
ul. Tkackiej. Remontowane będą także te 
na os. Przytorze oraz os. Budowlanych. 
Do tego bieżące naprawy i konserwacje 
na pozostałych blisko 40 placach zabaw 
i kilkudziesięciu siłowniach zewnętrznych. 
Nie można też zapomnieć o wielu mniej-
szych inwestycjach. Wzorem lat ubie-
głych powstaną nowe miejsca postojowe, 
w planach są także naprawy i remonty 
chodników oraz dróg. Lista miejsc, w któ-
rych powinny się pojawić drogowcy, jest 
już gotowa. Mamy nadzieję, że znaczną ich 
część uda się zrealizować. 

ADA 
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Gruntowny remont przechodzi dziesięć bełchatowskich kamienic. Modernizowany jest także budynek komunal-
ny przy u. Czaplinieckiej popularnie zwany Odrą. Obydwie inwestycje, na które miasto pozyskało dofi nansowa-
nia,  zakończą się jeszcze w tym roku

„Nowe życie” Odry i Kamienic Tkaczy
Trwająca właśnie modernizacja dziesięciu 
historycznych kamienic w centrum Beł-
chatowa poprawi nie tylko estetykę sa-
mych budynków, ale także komfort miesz-
kających w nich ponad 200 osób. Lift ing 
przechodzą nieruchomości przy ulicach: 
Pabianickiej, Sienkiewicza, Piłsudskiego, 
Lecha i Marii Kaczyńskich, Bawełnianej, 
a także na placu Narutowicza i Placu Wol-
ności. Prace, które mają zakończyć się 
w czerwcu, są już mocno zaawansowane. 

Trwa modernizacja instalacji elektrycz-
nej, remont klatek schodowych, w tym 
ścian, wymieniane są również drzwi wej-
ściowe do mieszkań. Końca dobiega re-
mont dachów oraz docieplenie budynków, 
a komórki gospodarcze są odnawiane. Jed-
nocześnie prowadzone jest podłączenie 
kamienic do kanalizacji deszczowej. Ele-
wacje odnowionych budynków utrzyma-
ne będą w odcieniach szarości – mowa 
o ścianach, dachach i parapetach ze-
wnętrznych. Niektóre z nich ozdobione zo-
staną muralami nawiązującymi do historii 
i symboli naszego miasta. Będą one zwią-
zane z patronem Bełchatowa, przemysłem 
bawełnianym, drużynami sportowymi czy
z PGE - największym zakładem pracy 
w okolicy.  Remont Kamienic Tkaczy będzie 
kosztować blisko 6,3 mln złotych, z czego 
ponad 3,7 mln zł to dofi nansowanie unijne.

Zgodnie z harmonogramem przebiega 
także termomodernizacja budynku komu-
nalnego przy ulicy Czaplinieckiej. Odra, bo 

o niej mowa, nowy wygląd zyska do koń-
ca roku. Wymieniono już blisko 600 okien 
i drzwi, wykonawca prowadzi obecnie pra-
ce związane z instalacją elektryczną i gazo-
wą – we wszystkich mieszkaniach zamon-
towane zostaną kuchnie gazowe.

Kolejne etapy obejmą termoizolację 
stropodachu oraz ocieplenie ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych. Ponadto 
w dawnym hotelu robotniczym wymienio-
na zostanie instalacja wewnętrzna cen-
tralnego ogrzewania, stare wodomierze 
zastąpią zaś nowoczesne.  Termomoder-
nizacja obejmie także montaż pomp ciepła 

oraz wykonanie instalacji do cyfrowego 
odbioru platf orm telewizyjnych. – Kom-
pleksowa termomodernizacja pozwoli na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji Odry,
a także poprawę estetyki w samym centrum 
Bełchatowa. Jesteśmy przekonani, że dzię-
ki temu komfort 102 rodzin mieszkających 
w Odrze zdecydowanie się poprawi – 
mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz 
Matyśkiewicz. Prace, które mają zakoń-
czyć się w grudniu, kosztować będą blisko 
9,3 mln zł, a dofi nansowanie z RPO to 
niemal 5 mln zł.

AP

Remont placu zabaw na os. Budowlanych

W okolicach bloków nr 10 i 12 najmłodsi zyskają nowoczesne, bezpieczne 
i funkcjonalne miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Zniknie stary zestaw zabawowy, huśtawka, karuzela oraz stół do tenisa stołowe-
go. W zamian na placu zabaw wydzielone zostaną dwie strefy. Pierwsza będzie 
miała nawierzchnię piaszczystą. Staną na niej huśtawka, koparka, piaskownica 
oraz bujak piłka. Z kolei w drugiej strefi e – z nawierzchnią poliuretanową – do 
dyspozycji dzieci będą duży zestaw zabawowy, karuzela z rowerkami oraz czwo-
rościan wspinaczkowy. Zamontowane zostaną także huśtawka ważka, bujak 
quad, most linowy z talerzami, a także tablice do gry w kółko 
i krzyżyk. Całości dopełnią elementy małej architektury - ławki i kosz na śmieci. 
Prace, które kosztować będą nieco ponad 290 tys. zł, zakończą się w maju. 

AP

Termomodernizacja Odry i remont Kamienic Tkaczy poprawią m.in. estetykę miasta
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Magistrat ogłosił kolejne konkursy ofert dla stowarzyszeń
Ponad pół miliona złotych pozyskać mogą 
organizacje pozarządowe w ramach kon-
kursów ofert. Tym razem na wsparcie mogą 
liczyć stowarzyszenia i fundacje, które sta-
wiają na ochronę zdrowia i edukację w tym 
zakresie, a także zapobieganie patologiom 
społecznym oraz upowszechnianie kultury 
fi zycznej. Do zrealizowania jest siedem za-
dań z czterech różnych obszarów. 

Najwyższe dotacje przeznaczono na 
zadania sportowe - 470 tys. zł. W ramach 
konkursów ofert zaplanowano też zajęcia 
korekcyjno-usprawniające. Na taką formę 
promocji zdrowia otrzymać można 25 tys. 
zł. Miasto chce również edukować miesz-
kańców w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy i profi laktyki chorób nowotworo-

wych, w tym raka piersi. Na ten cel odłożo-
no ponad 14 tys. zł. 

Zapobieganie leży także u podstaw ko-
lejnego zadania. Jego celem jest wsparcie 
dzieci i młodzieży zagrożonych m.in. uza-
leżnieniami. W tym przypadku dotacja wy-
nosi 25 tys. zł. 

Termin składania ofert mija 4 marca. 
Wypełniony formularz wraz z dokumenta-
mi należy złożyć w Wydziale Spraw Spo-
łecznych UM (ul. Kościuszki 1, III piętro, 
pok. 410, tel. (44) 733 52 09). Dostępny 
jest on na belchatow.pl, w zakładce ‘dla 
mieszkańca/organizacje pozarządowe’. Tu 
też znaleźć można szczegóły i harmono-
gram kolejnych konkursów. 

KZBPierwsza pomoc to też zadanie konkursowe
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W połowie roku gotowa ma być dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę nowej siedziby sądu 
w Bełchatowie. To kolejny krok do budowy nowego gmachu, a co za tym idzie – do adaptacji obecnej siedziby 
bełchatowskiego sądu na lokale mieszkalne

Coraz bliżej rozpoczęcia budowy sądu
Budowę nowej siedziby dla bełchatowskie-
go sądu zatwierdziło Ministerstwo Spra-
wiedliwości, a sama inwestycja wpisana 
została do planu budżetu resortu. Główny 
inwestor, czyli łódzki Sąd Apelacyjny, za-
twierdził już projekt koncepcji architekto-
nicznej. - To bardzo dobre wieści dla nas i 
dla oczekujących na mieszkania bełchato-
wian. Kiedy Sąd Rejonowy przeniesie się 
do nowego budynku, będziemy mogli ru-
szyć z pracami adaptacyjnymi w budynku 
przy ul. Okrzei. Zależy mi, by czas remontu 
był jak najkrótszy, a mieszkańcy mogli jak 
najszybciej wprowadzić się do nowych lo-
kali – mówi prezydent Mariola Czechow-
ska. Przypomnijmy, że zgodnie z zawartym 
w 2017 roku porozumieniem magistrat 
przekazał na rzecz bełchatowskiego sądu 
działki przy ul. Pabianickiej. W zamian 
obecna siedziba sądu przy ul. Okrzei przej-
dzie na własność miasta, by zmienić się 
w budynek mieszkalny. 

Nowy budynek sądu będzie miał cztery 
kondygnacje, z których jedna – ze względu 
na ukształtowanie terenu – będzie czę-
ściowo podziemna. Główne wejście znaj-
dować się będzie od strony ul. Pabianickiej, 
a w pobliżu wybudowany zostanie parking 

dla interesantów. Przy wejściu znajdą się 
m.in. porti ernia, biuro obsługi interesan-
tów, ogólne biura podawcze, szatnia oraz 
bufet. Zgodnie z projektem sale rozpraw 
znajdą się na dwóch pierwszych kon-
dygnacjach. Mowa o salach wydziałów: 
Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nie-
letnich, Pracy oraz Ksiąg Wieczystych. 
W budynku swoją siedzibę będzie mieć 
także ośrodek kuratorski, znajdą się w nim 

również dodatkowe pomieszczenia archiwów.
Zgodnie z harmonogramem do końca 

maja ma być gotowa dokumentacja tech-
niczna, uzyskane powinno także zostać 
pozwolenie na budowę. Następnym kro-
kiem będzie ogłoszenie w czerwcu postę-
powania w celu wyłonienia wykonawcy. 
Potem pozostanie tylko rozpoczęcie budo-
wy, której koniec planuje się na 2023 rok. 
Budowa gmachu kosztować będzie łódzki 
Sąd Apelacyjny ok. 33 mln zł.

AP

Główne wejście do nowej siedziby Sądu Rejonowego będzie od strony ul. Pabianickiej



Młodzież z Węgier odwiedziła Bełchatów

Na zaproszenie prezydent miasta Marioli Czechowskiej do 
Bełchatowa przyjechali uczniowie, ich opiekunowie oraz 
przedstawiciele magistratu z zaprzyjaźnionego Csongrádu. 
Goście spędzili u nas blisko tydzień. W tym czasie spotkali 
się z bełchatowskimi urzędnikami, zwiedzali miasto, brali 
udział w różnorodnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
i artystycznych. Zwiedzili również stolicę. 
Węgrom towarzyszyli m.in. nauczyciele i uczniowie III LO. 
Wszystko to w ramach praktykowanej od kilku lat wymiany
mieszkańców między partnerskimi miastami. - Do wizyty
młodzieży z Węgier przygotowywaliśmy się od dawna. 
Zależy nam bowiem na tym, by goście czuli się u nas
jak najlepiej - mówi Małgorzata Załęczna,
wicedyrektor III LO w Bełchatowie. 
KZB

Pamiętamy o generale Ryszardzie Kuklińskim

Przedstawiciele władz miasta, szkół i placówek 
kultury uczcili 16. rocznicę śmierci generała 
brygady Ryszarda Kuklińskiego. Pod pamiątkową 
tablicą, która znajduje się przy kościele farnym na
ulicy Kościuszki, złożyli kwiaty. Zapłonął również sym-
boliczny znicz pamięci. - Pamiętajmy, że generałowi 
Kuklińskiemu przyszło żyć w bardzo trudnych warun-
kach (…). Jak podkreśla wielu badaczy, historyków, zde-
cydowanie gorzej jest działać w konspiracji w czasach 
pokoju niż w konspiracji podczas wojny. Gen. Kukliński 
to człowiek, w którym bezwględnie tkwił duch polsko-
ści i troska o losy narodu. Jego życie pokazuje, że nie 
zawsze wszystko jest jednoznaczne i czasami trzeba 
dokonywać prawdziwie trudnych wyborów  - powiedział 
podczas uroczystości wiceprezydent Łukasz Politański.
KZB

Dobrodziej i Wolontariusz Roku nagrodzeni

Tradycyjnie podczas Koncertu Noworocznego prezydent 
Mariola Czechowska ogłosiła wyniki plebiscytu na Dobro-
dzieja i Wolontariusza Roku 2019. Tytuł Dobrodzieja Roku 
przyznano Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca, które od 
kilku lat dbają o bełchatowian. Statuetkę Wolontariusza 
Roku 2019 odebrał natomiast Łukasz Kwiecień, Prezes 
Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
ERSKA. Po raz pierwszy przyznano tytuł Wolontariusza 
Juniora. Został nim Mateusz Maszewski. Koncert Nowo-
roczny był także dobrą okazją do podsumowań. – To był 
udany rok. Zrealizowaliśmy wszystkie plany, zamierzenia 
i zadania zapisane w budżecie – powiedziała prezydent 
Mariola Czechowska. O muzyczną oprawę wieczoru za-
troszczyły się zespoły Sounding Strings i Stan Wyjątkowy. 
KZB

9

Warto Wiedzieć Więcej

www. WYDARZENIA



Miasto podpisało właśnie umowę na najem lokalu gastronomicznego. Zapiekanki, hot dogi, zapiekane na grillu kanapki oraz kawa i herbata – w marcu czekający na autobus na dworcu przesiadkowym będą mogli już skorzystać z oferty 
małej gastronomii. To dobra wiadomość dla podróżnych, tym bardziej że każdego dnia z ulicy Czaplinieckiej kilkaset razy odjeżdżają emzetki, autokary i busy

Węzeł przesiadkowy, najbardziej wyczekiwana inwestycja ostatnich lat, jest już gotowy
Węzeł przesiadkowy to nowoczesny bu-
dynek o powierzchni 357 mkw. Znajdują 
się w nim poczekalnia, toalety, a także po-
mieszczenia dla kierowców z węzłem sa-
nitarnym. Przygotowane zostało również
miejsce z przeznaczeniem na gastronomię. 

– Zależy nam, by podczas oczekiwania na 
odjazd autobusu lub emzetki pasażero-
wie mieli możliwość wypicia ciepłej kawy 
czy herbaty. Zdajemy sobie sprawę także 
z tego, że w przypadku dłuższego czasu 
oczekiwania bądź planowanej dłuższej 
podróży przydałoby się także zjeść coś 
pożywnego – mówi wiceprezydent Beł-
chatowa Dariusz Matyśkiewicz. Miasto 
podpisało umowę na wynajem lokalu, co 
oznacza, że w marcu, oczekując na auto-
bus, podróżni będą mogli spożyć posiłek. 
Wybierać będą mogli spośród kilku rodza-
jów zapiekanek. W ofercie znajdą się m.in. 
włoska, góralska czy meksykańska. Nie 
zabraknie także popularnych hot dogów, 
słodkich przekąsek oraz ciepłych i zimnych 
napojów. 

Kilkaset odjazdów każdego dnia – tak 
wygląda codzienność na węźle przesiad-
kowym. Z ulicy Czaplinieckiej odjeżdżają 
bowiem nie tylko bełchatowskie emzet-
ki, ale także coraz więcej przewoźników 

INWESTYCJE

10

Kilkaset odjazdów autobusów, busów i emzetek potwierdza, że węzeł przesiadkowy był potrzebną inwestycją

Prezydent Mariola Czechowska oprowadziła radnych po węźle przesiadkowym Podróżni oczekują na autobus w komfortowych warunkach



Miasto podpisało właśnie umowę na najem lokalu gastronomicznego. Zapiekanki, hot dogi, zapiekane na grillu kanapki oraz kawa i herbata – w marcu czekający na autobus na dworcu przesiadkowym będą mogli już skorzystać z oferty 
małej gastronomii. To dobra wiadomość dla podróżnych, tym bardziej że każdego dnia z ulicy Czaplinieckiej kilkaset razy odjeżdżają emzetki, autokary i busy

Węzeł przesiadkowy, najbardziej wyczekiwana inwestycja ostatnich lat, jest już gotowy

uwzględnia węzeł w swoich rozkładach 
jazdy. Mowa o PKS-ie Bełchatów, któ-
ry obsługuje linie, np. do Wadlewa, Ra-
domska, Pajęczna, Łodzi, Kleszczowa, 
Sulmierzyc czy Piotrkowa Trybunalskie-
go. Swój przystanek na ul. Czapliniec-
kiej ma też Jaguar realizujący kursy do 
Ruśca. Z dworca można także wsiąść 
w busa jadącego m.in. do Łodzi, Piotrko-
wa czy Szczercowa. Wydział Inżynierii 
i Ochrony Środowiska magistratu przeka-
zał informację o uruchomieniu węzła prze-
siadkowego krajowym przewoźnikom, któ-
rych autobusy przejeżdżają przez Bełcha-
tów. - Chodzi o to, by z Bełchatowa można 
było dojechać do Warszawy, Wrocławia, 
Gdańska czy innych dużych polskich miast 
- dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz. 

Co ważne, budynek jest w całości 
dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Na zewnątrz, oprócz wiat 
przystankowych, wybudowany został tak-
że parking na 94 miejsca, w tym 7 miejsc 
typu K+R ("Pocałuj i jedź", na którym do-
zwolony jest postój do 1 min), 4 dla moto-
cykli i 5 dla osób niepełnosprawnych. 

Budowa węzła przesiadkowego to koszt 

ponad 6,5 mln zł, z czego 500 tys. zł to 
dofi nansowanie ze środków Gminy Klesz-
czów. W przyszłości miasto chce także 
zamontować na parkingu stację ładowa-
nia samochodów elektrycznych, w tym
dla nowych emzetek, które w lipcu 2019 
roku przyjechały do Bełchatowa. Ale na 
tym nie koniec. W planach jest również 
uruchomienie m.in. galerii fotografi cznej, 
w której swoje prace będą mogli wystawiać 
współpracujący z Bełchatowem artyści. 

- Myślimy również o zamontowaniu 
telebimu, na którym będą mogły być wy-
świetlane informacje o imprezach i wy-
darzeniach kulturalnych, o wszystkim, co 
ważne dla naszych mieszkańców - dodaje 
prezydent Mariola Czechowska. Poza tym 
na dwóch przystankach w mieście pojawić 
się mają dwie tablice, które w czasie rze-
czywistym będą informować pasażerów 
o spodziewanym przyjeździe kolejnych au-
tobusów komunikacji miejskiej. Aby móc 
zrealizować te plany, miasto wystąpiło do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofi nansowa-
nie całego projektu. Mowa o nieco ponad 
5 mln zł dotacji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.  

AP
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Kilkaset odjazdów autobusów, busów i emzetek potwierdza, że węzeł przesiadkowy był potrzebną inwestycją

Podróżni oczekują na autobus w komfortowych warunkach

Zgodnie z planem przestronna poczekalnia ma zamienić się w galerię sztuki



SPÓŁKI MIEJSKIE

Ponad dwustu amatorów łyżwiarstwa i beztroskiej zabawy wzięło udział w dyskotece na lodzie zorganizowanej 
na zakończenie ferii zimowych

Taneczny koniec ferii na lodowisku
W ostatnią sobotę ferii zimowych lodowisko miejskie 
tradycyjnie zamieniło się w taneczny parkiet. Wszystko 
za sprawą dyskoteki na lodzie „Rozgrzejmy lodowisko 
w rytmie disco” zorganizowanej przez bełchatowski 
PEC, Miejskie Centrum Sportu oraz Miasto Bełchatów. 

Do zabawy organizatorzy zaprosili głównie dzie-
ci i młodzież, ale również dorośli mogli „posza-
leć” na lodowym parkiecie w rytm znanych prze-
bojów muzycznych. Dyskoteka rozpoczęła się po-
kazem łyżwiarstwa fi gurowego „Bajki na lodzie” 
w wykonaniu podopiecznych Szkoły Łyżwiarskiej „Piru-
et“. Tanecznych wygibasów na lodowisku spróbował też 
Kot Klucha, maskotka fi rmowa PEC-u.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już od kil-
ku lat jest głównym organizatorem tego wydarzenia. 
W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 200 ama-
torów łyżwiarstwa z Bełchatowa. Na uczestników za-
bawy czekały do rozlosowania atrakcyjne nagrody. Do 
szczęśliwych wybrańców trafi ło aż dziewięć voucherów 
o wartości dwustu złotych do wykorzystania w sieci 
sklepów Media Expert oraz wiele nagród niespodzianek 
od Organizatorów. Natomiast dla zmarzluchów lokalny 
specjalista od ciepła przygotował rozgrzewającą herbatę.

PEC
Podczas imprezy rozlosowano wiele atrakcyjnych nagród

Rafi  (004818) to młody psiak w typie 
kundelka. W jego niewielkim ciałku mieści 
się wielkie serce, które na widok dobrego 
człowieka zaczyna szybciej bić. Z nadzieją 
czeka na kogoś, kto będzie go tulił i cier-
pliwie przekonywał, że smycz sygnalizu-
je wyłącznie długie spacery i zabawę na 
świeżym powietrzu.  

Bady (018356) jest sześcioletnim, krót-
kowłosym marzycielem o biszkoptowej 
urodzie. Na ogół wesoły i skory do zabawy, 
szczególnie podczas długich spacerów. Są 
jednak chwile, kiedy się zamyśla… Tęskni 
wówczas za domem, pełnym czułości, za 
człowiekiem, któremu już dziś chciałby po-
kazać, czego ostatnio się nauczył.

Serduszko (019176) – spaceruje, bie-
ga, skacze, podaje łapę i uśmiecha się, 
a wszystko to w rytmie cza-cza. I nawet 
drobna wada serca mu w tym nie przeszka-
dza. Choć lubi towarzystwo kumpli z bok-
su, dużo więcej radości sprawia mu kontakt 
z człowiekiem. Prawdziwy przyjaciel to by-
łaby już pełnia szczęścia.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, 97-400 Bełchatów, ul. Zdzieszulicka,
tel/fax: (44) 633 38 77 tel. kom. 600 185 657, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl Zaadoptuj zwierzaka
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Zamknięte Komory Fermentacyjne na fi niszu  
Trwa trzeci już etap budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Wszystkie prace budowlane mają zakoń-
czyć się w pierwszej połowie tego roku. Oznacza to, że jeszcze w czerwcu nastąpić powinien rozruch, który 
potrwa kilka miesięcy. Spółka WOD.-KAN. planuje, by Zamknięte Komory Fermentacyjne pracowały pełną parą 
już na początku 2021 r. Inwestycja kosztować będzie 23,2 mln zł, a na jej realizację spółka pozyskała dotację 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zamknięte Komory Fermentacyjne od 
wielu lat mają zastosowanie w procesie 
fermentacji osadów. Dzięki temu nowo-
czesnemu rozwiązaniu technologicznemu 
osad jest zhermetyzowany i nie emituje do 
środowiska żadnych gazów. Zdaniem pre-
zydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej 
Zamknięte Komory Fermentacyjne mają 
priorytetowe znaczenie dla Bełchatowa 
i wszystkich mieszkańców. – Dzięki prowa-
dzonej przez spółkę WOD.-KAN. inwesty-
cji problem odczuwalnej w okresie letnim 
nieprzyjemnej woni zostanie zminimalizo-
wany do poziomu akceptowalnego przez 
mieszkańców. Poszukiwaliśmy różnych roz-
wiązań, Zamknięte Komory Fermentacyjne 
wydają się najlepszym. Jestem przekona-
na, że po ich uruchomieniu komfort życia 
w naszym mieście znacznie się poprawi – 
tłumaczy prezydent Czechowska.

O tym, że wybrana przez miasto tech-
nologia jest korzystniejsza niż działająca 
obecnie oparta na OBF-ach, przekonu-
je także prezes spółki WOD.-KAN. Piotr 
Pierzchała. – Otwarte Baseny Fermenta-
cyjne obarczone są zagrożeniem wystę-
powania od czasu do czasu uciążliwości 
odorowych, szczególnie latem. Z kolei Za-
mknięte Komory Fermentacyjne problem 
ten zminimalizują do uciążliwości, która 
odczuwana będzie tylko w najbliższym ob-
rębie oczyszczalni - dodaje prezes Pierzchała.

To zresztą nie jedyna korzyść z budowy 
Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Ko-
mory bowiem będą z biomasy odzyskiwać 
metan i w układzie kogeneracyjnym zamie-
niać go na energię cieplną oraz elektrycz-
ną, które będą z kolei wykorzystywane 
na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. 
Według szacunków pozwoli to ograniczyć 
ilość kupowanej przez WOD.-KAN. energii 
nawet o 20 proc. Władze miejskiej spół-
ki liczą, że dzięki takim oszczędnościom 
w ciągu kilkunastu lat zwróci się koszt całej 
inwestycji.

Umowa na budowę Zamkniętych Ko-
mór Fermentacyjnych została podpisa-

na dokładnie rok temu, w styczniu 2019 
roku. Wykonawca, krakowska fi rma Instal, 
kończy właśnie kolejny, trzeci już etap 
inwestycji. Jak mówi prezes spółki Piotr 
Pierzchała, większość robót konstruk-
cyjno-budowlanych jest już zakończona. 

– Największe wrażenie robią ponad 17-me-
trowe Zamknięte Komory Fermentacyjne, 
w których zamontowano już najważniejszą 
część, czyli nowoczesne mieszadła z rurą 
centralną – dodaje prezes Pierzchała.

Realizacja inwestycji przebiega zgod-
nie z harmonogramem, wszystkie pra-
ce budowlane powinny zakończyć się 
w maju. Od czerwca ma nastąpić tzw. roz-
ruch instalacji. Proces ten ma trwać od 
4 do 8 miesięcy. Oznacza to, że na poczat-
ku 2021 roku Spółka będzie mogła w pełni 
wykorzystywać tę instalację. Warto rów-
nież zaznaczyć, że od czerwca, kiedy roz-
pocznie się rozruch ZKF-ów , jednocześnie 
będzie trwało stopniowe wygaszanie pra-
cy Otwartych Basenów Fermentacyjnych.

Budowa Zamkniętych Komór Fermen-
tacyjnych realizowana jest w ramach „Wie-
loletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych oraz kanaliza-
cyjnych na lata 2018-2021”. Wspomniany 
plan przewiduje także realizację innych 

zadań, jak zakończone niedawno moder-
nizacje głównej magistrali wodociągowej 
oraz głównego kolektora sanitarnego. 
Koszt wszystkich wspomnianych inwesty-
cji to 44,5 mln zł brutt o. Warto dodać, że 
na ich realizację spółka pozyskała dofi nan-
sowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-
kości nieco ponad 22 mln zł.

Na ostatniej, XVIII sesji Rady Miejskiej 
w Bełchatowie przegłosowane zosta-
ły zmiany w „Wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
oraz kanalizacyjnych”. Zgodnie z planem 
w 2020 roku największe środki w wyso-
kości 1, 895 mln zł przeznaczone będą na 
budowę i modernizację sieci kanalizacyj-
nych i wodociągowych. Priorytetowe dla 
spółki zadania inwestycyjne to m.in. mo-
dernizacja odżelaziaczy, budowa nowych 
odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych 
oraz modernizacja już istniejących. W pla-
nie zawarto także kontynuację inwestycji 
rozpoczętych w roku poprzednim.

AP

W przyszłym roku ogromne komory mają pracować pełną parą



GOSPODARKA

Po raz kolejny bełchatowscy przedsiębiorcy oraz osoby dopiero planujące otwarcie własnego biznesu mogli 
skorzystać z bezpłatnych porad doradcy podatkowego. Specjaliści z KIDP regularnie pomagają przedsiębiorczym 
bełchatowianom w odpowiedzialnym zarządzaniu fi rmą

Za darmo pomagają w podatkach
Bezpłatne spotkania z doradcą podatko-
wym dedykowane są właścicielom fi rm 
oraz osobom dopiero myślącym o otwarciu 
własnej działalności. Chętni z takiej formy 
wsparcia mogą korzystać od lipca 2018 
roku, kiedy to prezydent Bełchatowa Ma-
riola Czechowska podpisała porozumienie 
z łódzkim oddziałem Krajowej Izby Do-
radców Podatkowych. – Pomoc profesjo-
nalnego doradcy w dużym stopniu wpły-
wa na sukces w biznesie. Może nie tylko 
przynieść fi rmie spore oszczędności, ale 
także pozwoli uniknąć popełnienia brze-
miennych w skutki błędów. Cieszę się, że 
bełchatowianie chętnie korzystają z naszej 
inicjatywy – mówi prezydent Czechowska.

Fachowa wiedza na temat wszelkich 
aspektów prawnych związanych z po-
datkami pozwala na odprowadzanie ich 
we właściwy i najbardziej odpowiedni dla 
konkretnego rodzaju prowadzonej dzia-
łalności sposób. Jak mówi Urszula Walo 
z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
warto już na samym początku dowiedzieć 
się, jakie są sposoby płacenia podatków 
i jakie obowiązują przy tym zasady. – Trze-
ba zastanowić się, czy najbardziej wska-
zana będzie dla nas kasa rejestrująca czy 
trzeba wejść w podatek VAT. VAT to zresz-
tą nie jedyna forma opodatkowania. Moż-
na być np. na ryczałcie, na karcie podat-

kowej, na zasadach ogólnych lub podatku 
liniowym – dodaje Urszula Walo.

Bełchatowianie coraz chętniej korzy-
stają z możliwości uzyskania bezpłatnej 
porady, najczęściej ze specjalistami spoty-
kają się osoby stawiające dopiero pierwsze 
kroki w świecie biznesu. – Zdarza się, że 
udzielamy informacji, gdzie taki poczat-
kujący przedsiębiorca powinien się udać, 
mam tu na myśli Urząd Miasta, ZUS czy 

Urząd Skarbowy. Zawsze staramy się, aby 
osoba podczas naszego spotkania uzyska-
ła kompleksową pomoc i doradztwo w za-
kresie prowadzonej przez nią działalności 

– dodaje doradca Urszula Walo. Organizo-
wane przez miasto bezpłatne spotkania 
z doradcą podatkowym odbywają się cy-
klicznie. Najbliższe planowane jest na 
przełomie marca i kwietnia.

AP

Znajdź praktyki lub staż razem z miastem
Staże i praktyki służą przede wszystkim 
zdobywaniu pierwszego doświadczenia 
zawodowego. Są jednak również dosko-
nałą formą pozyskania nowej wiedzy przez 
osoby myślące nad zmianą już wypracowa-
nego zawodu. Zarówno praktyka zawodo-
wa, jak i staż przygotowują kandydatów 
do pracy w danej branży. O ile praktyki są 
często nieodzownym elementem edukacji 
na danym kierunku, o tyle staż podejmu-
je się z reguły z własnej, nieprzymuszonej 
woli oraz chęci zdobycia solidnego do-
świadczenia zawodowego. - Jeszcze kilka 
lat temu praktyki kojarzone były jedynie 
z obowiązkiem odrobienia określonej liczby 

godzin podczas studiów. Dziś to nie tylko 
okazja do zdobycia pierwszych doświad-
czeń zawodowych, ale także weryfi kacja 
wybranego kierunku czy zawodu – dodaje 
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta beł-
chatowskiego magistratu Marcin Nowak.

Uczniowie i studenci, którzy szukają 
dla siebie najlepszych ofert praktyk i sta-
ży w Bełchatowie, mogą wybierać spośród 
propozycji zamieszczonych na miejskiej 
platf ormie www.invest.belchatow.pl. Beł-
chatowscy przedsiębiorcy oferują zdoby-
cie doświadczenia w różnych zawodach, 
m.in. sprzedawcy, doradcy fi nansowego, 
glazurnika czy specjalisty HR. Ponadto 

szukający zatrudnienia na platf ormie znaj-
dą wiele cennych porad dotyczących pisa-
nia CV, efektywnego aplikowania o pracę, 
a także przygotowania się do rozmowy 
kwalifi kacyjnej.

Informacje o stażach i praktykach za-
mieszczane są nieodpłatnie. Przedsię-
biorcy zainteresowani takim sposobem 
poszukiwania i pozyskiwania potencjal-
nych przyszłych pracowników mogą kon-
taktować się z Wydziałem Rozwoju Mia-
sta bełchatowskiego Urzędu Miasta przy 
ul. Kościuszki 1, tel. 44 733 51 45.

AP

Spotkania z doradcami podatkowymi odbywają się cyklicznie - zazwyczaj raz w miesiącu
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- W nowym roku stawiamy na innowacyjne rozwiązania w oświacie, promocję lokalnych artystów i sportowców, 
nie zapomnimy też o seniorach oraz mieszkańcach potrzebujących wsparcia – mówi Łukasz Politański, wicepre-
zydent Bełchatowa. A to jeszcze nie wszystko

To będzie ciekawy i pracowity rok
Poprzedni rok był czasem zmian w szkol-
nictwie. Ostatecznie wygasły gimnazja, 
a do szkół ponadpodstawowych trafi ł tzw. 
podwójny rocznik. Ponadto wzrosły płace 
nauczycieli, zmniejszyły się koszty dodat-
ku uzupełniającego, a w szkołach przepro-
wadzono remonty na ok. 800 tys. zł. A co 
czeka bełchatowskie placówki w 2020 r.? 

Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. 
W związku z podwyżkami płac dla nauczy-
cieli musieliśmy w budżecie miasta znaleźć 
dodatkowe środki. Najważniejsze, że udało 
się to wszystko sprawnie przeprowadzić. 
Jeśli chodzi o rok 2020, to będzie on wy-
magał od nas wyważonych posunięć. Nie 
zrezygnujemy jednak z inwestycji podno-
szących standardy w naszych placówkach. 
Stawiamy przy tym na optymalne metody, 
choćby w sposobach pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. 

Mamy sporo nowych pomysłów. 
Z niektórymi już wystartowaliśmy. Mowa 
tu m.in. o remontach pracowni infor-
matycznych, modernizacji sieci inter-
netowych czy zakupie komputerów. 
Z tego wszystkiego korzystają już w SP 
nr 4, 1, 3, 12 oraz III LO. Inwestycje te 
związane są m.in. z wprowadzaniem dzien-
ników elektronicznych. Na ten moment 
działają one już w SP nr 8, 4 i III LO. Z ko-
lei SP nr 1, 3 i 12 intensywnie się do tego 
przygotowują. Takie rozwiązanie chcieliby-
śmy wprowadzić do wszystkich placówek. 

Nowością są też zajęcia z programo-
wania, odbywające się we wszystkich 
podstawówkach w ramach programu Liga 
Niezwykłych Umysłów. Zaczynamy od 
szkolenia nauczycieli, którzy następnie za-
rażają swoją pasją uczniów. Praca i zaanga-
żowanie lokalnych koordynatorów LNU już 
przekłada się na sukcesy naszych uczniów 
na arenie ogólnokrajowej.

Każdego roku z budżetu miasta przezna-
czamy sporo pieniędzy na większe i mniej-
sze remonty.

W planach jest m.in. instalacja foto-
woltaiki na budynkach SP nr 12 i 1. 
W miarę możliwości będziemy również 

starać się o pozyskanie środków na 
długofalową modernizację miejskie-
go żłobka oraz budowę boiska przy SP 
nr 4. Nie zapominajmy, że drobne remon-
ty prowadzone są na bieżąco, podobnie 
zresztą jak doposażenie pracowni, biblio-
tek i świetlic. 

A jakie wydarzenia kulturalne zaplanowa-
no na ten rok?

W 2020 r. obchodzić będziemy dwa ważne 
jubileusze. W maju minie 100 lat od naro-
dzin patrona i honorowego obywatela mia-
sta – Jana Pawła II. W krajowe roczystości 
rocznicowe włączy się również Bełchatów. 
Z kolei na sierpień przypada setna rocznica 
Cudu nad Wisłą. Przy tej okazji wspominać 
będziemy również Stefana i Nelly Hellwi-
gów, dziedziców Bełchatowa, dla których 
udział w Bitwie Warszawskiej zakończył 
się tragicznie.

Poza tym stawiamy na to, co od lat 
spotyka się z aprobatą mieszkańców. Dni 
Bełchatowa, Festi wal Sztuki Jabłka, Letnie 
Spotkania ze Stypendystami, Dni Rodziny 
to tylko niektóre imprezy, które na stałe 
wpisały się w kalendarz miejskich wyda-
rzeń. Chętnie biorą w nich udział także 
nasi lokalni artyści, a to nas bardzo cieszy. 
Promocja bełchatowskich artystów, jak 
wielokrotnie podkreśla prezydent Mariola 
Czechowska, to dla nas priorytet w zakre-

sie rozwoju kultury. Dlatego z jednej stro-
ny wspieramy ich, przyznając stypendia, 
z drugiej – prezentujemy ich talenty i pasje 
podczas miejskich wydarzeń. 

Pod względem sportowym będzie to waż-
ny rok. Miasto jest współorganizatorem 
Mistrzostw Świata w Nordic Walking. 
A do tego planuje wiele innych przedsię-
wzięć.

Tak, w czerwcu w chodzie z kijkami rywa-
lizować będzie w Bełchatowie kilkuset 
zawodników z całego świata. To nie tyl-
ko wyróżnienie i promocja miasta, ale też 
ogromne wyzwanie. 

W miejskim kalendarzu są ponad-
to imprezy, na które czekają mieszkańcy 
i zawodnicy z całego regionu. Mowa m.in. 
o Thriatlon Energy, zawodach hulajnogo-
wych i rowerowych, MTB Energy czy Beł-
chatowskiej Triadzie Biegowej. W tym roku 
nowością jest otwierająca nasz trójbieg 
„Piątka przez las”. Dla najmłodszych przy-
gotowujemy zaś igrzyska przedszkolaków.

  
Dużym uznaniem mieszkańców cieszą się 
akcje prozdrowotne i działania na rzecz 
seniorów. 

Festyn Zdrowa Niedziela, Dzień bez Pa-
pierosa, comiesięczne badania mammo-
grafi czne czy konsultacje z fachowcami 
w Punkcie Informacji Prozdrowotnej to 
kolejne inicjatywy, które w tym roku 
będą kontynuowane. Co istotne, organi-
zując spotkania z lekarzami, wychodzimy 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i ścią-
gamy takich specjalistów, których oni po-
trzebują.

MOPS rusza z kolejnym dużym projek-
tem Centrum Usług Środowiskowych, na 
który przeznaczy ponad 1 mln zł. Liderem 
zadania będzie Przystań. 

Nie zapominamy oczywiście o senio-
rach. Już po raz czwarty zorganizujemy 
Biesiadę Seniorów, wspieramy też Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku i Cafe Senior „Raj”, 
w których starsi bełchatowianie spotykają 
się, rozwijają swoje zainteresowania i pasje. 

KZB



Informatycy z miejskich szkół podnoszą swoje kwalifi kacje. Tym razem szkolą się ze współczesnych języków pro-
gramowania. Za nimi kolejne spotkanie ze specjalistami z Ligi Niezwykłych Umysłów. Efekty ich pracy z uczniami 
już są widoczne

Nauczyciele szkolą się z programowania
Liga Niezwykłych Umysłów to ogólno-
polski projekt, do którego od września 
przystąpiły bełchatowskie podstawówki 
i III LO. – Cieszę się, że zainteresowanie 
programem jest tak duże. Zależało nam na 
tym, by wszystkie miejskie szkoły wzięły 
w nim udział, i tak też się stało - mówi wi-
ceprezydent miasta Łukasz Politański.

LNU to program dla nauczycieli 
i w konsekwencji dla uczniów. Kilkunastu 
informatyków miejskich szkół bierze udział 
w kilkuetapowym szkoleniu z programowa-
nia. Za nimi już dwa spotkania. - Kładziemy 
duży nacisk na kompleksowe przygoto-
wanie lokalnych koordynatorów LNU do 
pracy z młodymi programistami. W trakcie 
spotkań, takich jak to w III LO, dowiadują 
się, jak zaciekawić swoich podopiecznym 
współczesną informatyką – podkreśla Piotr 
Krzyżyński, współorganizator Ligi Niezwy-
kłych Umysłów. Przed bełchatowskimi ko-
ordynatorami jeszcze jedno szkolenie, a po 
nim możliwość przystąpienia do egzaminu 
certyfi kacyjnego z kompetencji cyfrowych.

Przypomnijmy, że programowanie 
znajduje się w nowej podstawie progra-
mowej. Sprawne posługiwanie się języ-
kami programowania, pisanie programów 
czy tworzenie rozwiązania zadania przy 
użyciu właściwych narzędzi - tego m.in. 
uczą się obecnie siódmo- i ósmoklasiści. 
- Dobrze przygotowana kadra pedagogicz-

na jest podstawą rozwoju umiejętności, 
a także zainteresowań dzieci i młodzieży – 
mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału 
Oświaty bełchatowskiego magistratu.

Zaangażowanie nauczycieli bezpośred-
nio przekłada się na osiągnięcia uczniów. 
Widać to choćby na przykładzie młodych 
programistów z ZSP nr 9, których docenio-
no m.in. za aktywność na platf ormie i licz-

bę rozwiązanych zadań. 
– Do programu przystępowaliśmy 

z ogromnym zaciekawieniem. Moi ucznio-
wie na webowej platf ormie LNU pracują 
na lekcjach. Część z nich na swoje konta 
wchodzi również w domu – mówi Kata-
rzyna Sobańska, nauczycielka informatyki 
z Dziewiątki.

KZB

W szkoleniu z programowania uczestniczyło kilkunastu nauczycieli

Ruszył nabór do bełchatowskich przedszkoli i szkół
Trwają zapisy do miejskich placówek oświa-
towych. Na złożenie dokumentów rodzice 
mają czas do 16 marca. 

Dla przedszkolaków przygotowano 
ponad 400 miejsc w dziewięciu przed-
szkolach publicznych. Dodatkowo do dys-
pozycji rodziców jest ponad tysiąc miejsc 
w placówkach niepublicznych, dotowa-
nych przez miasto. Na przyjęcie najmłod-
szych uczniów przygotowuje się także
osiem szkół podstawowych. 

Zasady naboru są takie same jak w la-
tach ubiegłych. Do przedszkoli i zerówek 

w pierwszej kolejności przyjmowane będą 
maluchy wychowywane przez samotnych 
rodziców, a także z rodzin wielodzietnych, 
zastępczych lub dotkniętych niepełno-
sprawnością. Liczyć się będą także tzw. 
kryteria lokalne, m.in. odległość placówki 
od miejsca zamieszkania dziecka.

Z kolei posyłając pociechę do klasy 
pierwszej, trzeba pamiętać o obowiązujcej 
rejonizacji. Jeśli po zakończeniu naboru 
okaże się, że szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami, kandydaci spoza rejonu też będą 

przyjmowani. 
Wybór przedszkola czy szkoły to ważna 

decyzja. By łatwiej było ją podjąć, wszyst-
kie miejskie placówki na przełomie lutego 
i marca organizują u siebie Dni Otwarte. 
Zwiedzanie pracowni, prezentacja pomocy 
dydaktycznych, metod pracy, zajęcia poka-
zowe czy gry i zabawy dla gości – to tylko 
niektóre z atrakcji przygotowanych na tę 
okoliczność. Terminy i programy spotkań 
dostępne są na belchatow.pl.

KZB
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Blisko 11 tys. aktywnych czytelników, ponad 4,5 tys. nowych książek, prawie 100 godzin lekcji bibliotecznych. 
Do tego setka koncertów, wystaw i innych kulturalnych wydarzeń. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
podsumowała miniony rok

Wypożyczamy coraz więcej książek
W 2019 roku na półki MiPBP trafi ło po-
nad 4,5 tys. nowości. Wśród nich literatura 
piękna, beletrystyka, książki naukowe i po-
pularnonaukowe. Nie zabrakło też tytułów 
dla dzieci – bajek, komiksów, ale też lektur 
szkolnych.

– To jakie książki kupujemy, w dużej 
mierze zależy od naszych czytelników, któ-
rzy podpowiadają, po jakie nowości chcie-
liby sięgnąć. Dzięki temu, że księgozbiór 
jest atrakcyjny i systematycznie wzboga-
cany o nowe tytuły, rośnie liczba wypoży-
czeń i czytelników – mówi Magdalena Fo-
rusińska, dyrektor Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Bełchatowie.

W ubiegłym roku aktywnie z biblioteki 
korzystało prawie 11 tys. osób, które łącz-
nie wypożyczyły ponad 200 tys. książek. 
Coraz większą popularnością cieszą się 
także audiobooki. W 2019 wypożyczono 
ich ponad 3 tys., fi lmów zaś ponad 500.

Aby zachęcić czytelników – szczegól-
nie tych najmłodszych – do aktywności, 
MiBP systematycznie organizuje lekcje bi-
blioteczne. W minionym roku jej pracowni-
cy przeprowadzili blisko 100 godzin takich 
zajęć.

– Warsztaty dostosowane są do wieku 
grup, które nas odwiedzają. Przedszkolaki 
najczęściej zwiedzają bibliotekę, dowiadu-
ją się, które regały są z książkami właśnie 
dla nich. Dla młodych czytelników pro-

wadzone są zajęcia dydaktyczne, podczas 
których poznają, jak korzystać z tradycyj-
nych źródeł informacji, katalogów kompu-
terowych oraz tematycznych – tłumaczy 
dyrektor Forusińska.

Bełchatowska Biblioteka to także 
miejsce wielu wydarzeń kulturalnych. 
W 2019 roku placówka zorganizowała ich 
ponad 100. W ubiegłym roku czytelnicy 
mieli okazję spotkać się i porozmawiać 
z Emilią Krakowską, Jackiem Cyganem 
czy Małgorzatą Wardą. Były też wystawy 

i koncerty, zagrał m.in. zespół Agnellus, 
Plateau czy Trzeci Oddech Kaczuchy. Od 
kilku już lat placówka angażuje się w Na-
rodowe Czytanie czy konkursy. Biblioteka 
szacuje, że we wszystkich wydarzeniach 
udział wzięło blisko 1,5 tys. osób. – Cieszy 
nas, że zainteresowanie naszymi impreza-
mi rośnie. Wiele ciekawych wystaw, kon-
certów i spotkań zaplanowaliśmy także na 
ten rok – podsumowuje Forusińska.

ADA

Lubisz tańczyć? Wystartuj w zawodach 
Soliści, grupy, formacje, a także teatry mają 
okazję, aby sprawdzić swoje taneczne 
umiejętności. Miejskie Centrum Kultury po 
raz dwunasty już organizuje Ogólnopolskie 
Spotkania Taneczne (Re)akcje Bełchatów 
2020. Do 6 marca placówka czeka na zgło-
szenia tancerzy, którzy chcieliby wystarto-
wać w formach krótkich. Zapisy do kate-
gorii formy długie zapisy są już zamknięte. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na 
www.mckbelchatow.pl. 

Spotkania taneczne zaplanowane są 
na 14 i 15 marca. Na parkiecie rządzić 

będzie taniec współczesny i nowoczesny. 
Popisy uczestników, szczególnie techni-
kę i choreografi ę, będzie oceniać jury. Do 
najlepszych trafi ą nagrody, w tym główna 

– Grand Prix Prezydenta Bełchatowa. 
Co roku na bełchatowskie święto tańca 

przyjeżdża w sumie około tysiąca tancerzy 
z całej Polski. Ogólnopolskie Spotkania Ta-
neczne (Re)akcje są otwarte. Każdy miesz-
kaniec może przyjść i popatrzeć, wstęp jest 
bezpłatny. 

ADA

Najchętniej czytelnicy wypożyczają nowości, coraz częściej sięgają też po audiobooki

W MCK zatańczą grupy z całego kraju

fo
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Mateusz Górny, zawodnik Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, został mistrzem Polski U 20  w biegu na 
60 metrów. To kolejny już tytuł młodego biegacza, który będzie reprezentować nasz kraj na najbliższym meczu 
międzynarodowym w Mińsku na Białorusi

„Złoty” Mateusz w życiowej formie
Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Polski 
w Toruniu potwierdziły, że Mateusz Gór-
ny jest najszybszym w historii 18-latkiem 
biegającym na dystansie 60 metrów. To 
właśnie zawodnik Bełchatowskiego Klubu 
Lekkoatletycznego stanął na najwyższym 
podium i został mistrzem Polski w katego-
rii wiekowej U 20. Rywalizacja sprinterów 
stała na wysokim poziomie, a sam bieg 
fi nałowy był niezwykle wyrównany. 

Pierwszy na mecie zameldował się
 Górny z czasem 6,78 s, tuż za nim przybie-
gli Jakub Lempach (6,79) i Rafał Łupiński 
(6,81). 
Mistrzowski wynik był o zaledwie 0,02 s
gorszy od czasu, jaki zawodnik osiągnął 
raptem tydzień wcześniej w Łodzi podczas 
Orlen Cup. Jak młody sportowiec osiąga 
tak znakomite czasy? – Robię to szybko. 
A tak na poważnie, to sekret zna trener. To 
on decyduje, kiedy mam trenować na mak-
sa, a kiedy powinienem odpocząć. Uwa-
żam, że przepisem na sukces jest przede 
wszystkim zachowanie trzeźwej głowy 
i utrzymanie nerwów na wodzy – tłumaczy 
z uśmiechem Mateusz Górny. Jak podkre-
śla jego trener Łukasz Mantyk, doświad-
czenie zdobyte na różnych zawodach jest 
nie do przecenienia. – Mateusz nie był 
faworytem mistrzostw, w Polsce mamy 
obecnie najwyższy poziom wśród juniorów 
na dystansie 60 metrów. Trzeba pamiętać, 
że ten dystans nie wybacza błędów. Za-

wsze swoim zawodnikom powtarzam, że 
eliminacje są ważniejsze od fi nału, bo to 
właśnie w eliminacjach odpadają mistrzo-
wie – mówi Łukasz Mantyk.

Gratulacje mistrzowi złożył wicepre-
zydent Łukasz Politański. - Cieszę się ze 
wszystkich suceksów bełchatowian. Ich 
wyniki to promocja naszego miasta nie tyl-
ko w regionie, ale take w całym kraju i na 
świecie - mówi wiceprezydent Politański.

Mistrzostwo Polski to nie pierwszy 
sukces w karierze młodego sprintera. Przy-

pomnijmy, że w 2019 roku Mateusz zdobył 
tytuł mistrza Polski U 18 w biegu na 60 
metrów. Ponadto razem ze swoim klubo-
wym kolegą Oskarem zdobyli złoty medal 
w sztafecie szwedzkiej. Mistrzostwo Euro-
py zawodnicy BKL-u wywalczyli podczas 
15. Olimpijskiego Festi walu Młodzieży Eu-
ropy, który odbywał się w Azerbejdżanie.

Złoty medal zdobyty na mistrzostwach 
Polski to przepustka dla Mateusza do star-
tu w meczu międzynarodowym w Mińsku 
na Białorusi. 

AP

Mistrzostwo Polski potwierdza, że Mateusz Górny jest w życiowej formie

Wciąż można szaleć na miejskim lodowisku 

Sezon na miejskim lodowisku wciąż trwa. Ślizgawka na os. Dolnośląskim 
czeka na łyżwiarzy siedem dni w tygodniu w godz. 9–21. Wejścia 

odbywają się co półtorej godziny. W dni, kiedy odbywają się 
treningi drużyn hokejowych (poniedziałki, środy i piątki od godz. 16:30, 

wtorki i czwartki od godz. 19.30) oraz szkoły łyżwiarskiej (soboty w godz. 
12-14.30, niedziele w 10.30-13.00) – tafl a jest niedostępna. Pełny harmo-

nogram wejść na bieżąco jest zamieszczany na www.mcs.belchatow.pl.  
Jednorazowe wejście dla dzieci, młodzieży i studentów (po okazaniu ważnej legi-

tymacji szkolnej, studenckiej) kosztuje 2 zł, zaś dla osób dorosłych 5 zł. 
Czynna jest także wypożyczalnia łyżew, która udostępnia sprzęt w cenie 5 zł/h.

ADA
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Minęło 78 lat od powstania Armii Krajowej, najsilniejszej organizacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego, 
obecnej także w Bełchatowie. Miejskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie zaplanowano na marzec. Jed-
nak już teraz przypomnijmy dzieje bełchatowskiego AK

„Nie ginie ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Dokładnie 14 lutego 1942 r. Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Włady-
sław Sikorski powołał do życia Armię Kra-
jową. Pierwszym jej dowódcą został gen. 
Stefan Rowecki. AK była fenomenem na 
skalę Europy. W latach 1942-1944 w jej 
szeregach walczyło blisko 400 tys. żołnie-
rzy. Swą działalność organizacja opierała 
na przedwojennych wzorcach Wojska Pol-
skiego. Sabotaż, dywersja, wywiad i działa-
nia partyzanckie – każda forma oporu była 
lepsza od biernego przyglądania się temu, 
co się dzieje.

W Bełchatowie komórki Podziemia 
zorganizowały się bardzo szybko. Część 
żołnierzy rekrutowała się m.in. z przedwo-
jennego Strzelca. - Mój ojczulek był w taj-
nej organizacji. Dopiero po wojnie mamu-
sia nam o tym powiedziała. Gdy żołnierze 
do nas przychodzili, na ogół nie było nas w 
domu. A to musiałyśmy iść do fryzjera, a to 
po sprawunki. W naszym domu wisiał krzyż, 
na który członkowie organizacji przysięga-
li – mówi Halina Trawińska, córka akowca 
Mieczysława Myckego. Możemy tylko wy-
obrażać sobie, jak ważne były to chwile 
dla bełchatowskich akowców, kiedy wypo-
wiadali słowa: „Przysięgam być wiernym 
Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, 
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wy-
zwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszyst-
kich sił, aż do ofi ary mego życia (…)”. Krzyż, 
o którym mówi pani Halina, wisi do dziś 
w siedzibie Strzelca. 

Mieczysław Mycke za działalność w AK 
został aresztowany i wywieziony do obozu 
koncentracyjnego, z którego nigdy już nie 
powrócił. 

- Jak tatusia zabrali i aresztowali, musia-
łam się ukrywać. Spałam po ludziach, żeby 
i mnie nie wywieźli. Do dziś też pamiętam, 
jak przyszedł list z obozu, w którym pisali, 
że tatuś nie żyje – mówi pani Halina.

Lista lokalnych żołnierzy AK, którzy 
zginęli z rąk hitlerowców, jest długa. To 
m.in. na ich cześć bełchatowianie wznieśli 
pomnik przy kościele pw. NNMP. Wyryto 
na nim również nazwiska czterech mło-
dych mężczyzn, o śmierci których trudno 
się mówi nawet po 78 latach. Jan Szelą-

gowski, Tadeusz Kowalczyk, Jan Tyszka, 
Zygmunt Kulik – za działalność konspira-
cyjną zostali aresztowani, brutalnie prze-
słuchiwani, a następnie rozstrzelani. Działo 
się to na przełomie lutego i marca 1942 r.
na ulicach miasta, w drodze do aresztu. 
Najmłodszy z nich, Tadeusz Kowalczyk, 
miał zaledwie 25 lat. Wieść o ich śmierci 
szybko się rozniosła. Opowiadali o niej Ży-
dzi, którzy na wózkach przewozili ciała na 
cmentarz. Jan Szelągowski i zamordowani 
trzy tygodnie później jego ludzie pochowa-
ni zostali pod parkanem na cmentarzu, bez 
trumien. W miejscu ich rozstrzelania, w po-
bliżu ogrodów Balda, dziś teren przy I LO, 
stanął później pomnik.

O tym, jak wyglądało codzienne życie 
akowca, opowiadał Franciszek Zochniak 
ps. „Medyk”, Honorowy Obywatel Miasta 
Bełchatowa. „We wrześniu lub paździer-
niku 1939 r. zostałem przyjęty do pracy 
w miejscowej Drogerii (Skład Apteczny), 
której to właścicielami byli państwo Hele-
na i Bronisław Pasikowscy. Skład Apteczny 
mieścił się przy ul. Kościuszki, a po prze-
ciwnej stronie ulicy znajdował się dom 
Urzędu Miasta. Obok w przeciwległym 
budynku mieściła się żandarmeria (…). 
Drogeria była więc doskonałym punkiem 
obserwacyjnym (…). Eugeniusz Szubert, 

z którym znałem się już dawniej, zapropo-
nował mi przystąpienie do Armii Krajowej. 
Wyraziłem zgodę i dnia 10 października 
1943 r. zostałem zaprzysiężony przez Eu-
geniusza Szuberta ps. ,,Krępy”, który jak się 
dowiedziałem po przysiędze był dowódcą 
grupy. Przysięgę składałem w mieszkaniu 
kol. Szuberta przy ul. Pabianickiej (…).

W styczniu dostałem polecenie zrobie-
nia planu połączeń telefonicznych z poczty 
do budynków: Urzędu Miasta, Żandarme-
rii, Straży Granicznej, Policji przy ul. Piotr-
kowskiej. Były to przygotowania do ,,Akcji 
Burza” (…). Do czerwca 1944 r., do chwili 
masowych aresztowań, jakie miały miejsce 
w Bełchatowie, byłem podległy kol. Szu-
bertowi i wypełniałem jego rozkazy. Po 
tych aresztowaniach i wyjeździe kol. Szu-
berta do Guberni (…) zostałem sam, wszy-
scy znajomi koledzy, o których wiedziałem, 
że są w AK, byli aresztowani”. 

KZB

Słowa roty za: www.kedyw.info.pl
Wspomnienie porucznika Zochniaka za: „Dla 
Ciebie Polsko Ojczyno Moja Armia Krajowa. 
Historia bełchatowskiej konspiracji w relacjach 
i wspomnieniach świadków 1939-1945”, pod 
red. F. Zochniaka i Ł. Politańskiego.

Porucznik Franciszek Zochniak, żołnierz AK Tadeusz Kowalczyk, żołnierz AK
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