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Ostatkowej tradycji stało się zadość. W ostatni dzień karnawału barwny korowód, choć z powodu epidemii skromniejszy niż zazwyczaj, przeszedł 
centrum miasta. W kolorowe postacie jak zawsze przebrali się pracownicy bełchatowskiego Muzeum Regionalnego, którzy życzyli przechodniom 
dobrej zabawy 

dzieje się w mieście

Przeglądowa wystawa BTF-u
Do połowy mar-
ca w galerii „Na 
Piętrze” Gigantów 

 Mocy można oglądać 
 trzynastą już edycję 

Przeglądowej Wy-
stawy Bełchatow-
skiego Towarzystwa 
Fotograf icznego. 

Ekspozycję tworzy 60 zdjęć o różnej tema-
tyce, które wykonane zostały w 2020 roku 
przez ponad 20 fotografów z BTF-u i ich 
przyjaciół. 

Bajeczne czwartki w Kulturze
Po przerwie MCK 
Bełchatów ponownie 
zaprasza całe rodziny 
na cykl familijnych 
czwartków w Kinie 
Kultura. Za każdym 
razem na dużym ekra-
nie będzie można zo-

baczyć ekranizację jednej z najsłynniejszych 
bajek. Seanse zaplanowane są na godz. 18:00, 
repertuar można znaleźć na mckbelchatow.pl. 

www.facebook.pl/belchatow

Pamiętamy o Niezłomnych
Bełchatowianie będą 
wspominać żołnierzy 
antykomunistycznego 
podziemia. 1 marca, 
kiedy przypada Naro-
dowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, 

w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny odprawiona zostanie msza św. w inten-
cji walczących o wolność Ojczyzny. Początek o 
godz. 18:00.

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

fo
t. 

P.
 V

la
sa

k

Z DRUGIEJ STRONY

22



www.Bełchatów.pl, wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa
Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, e-mail: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda-Andrzejewska (ADA), Anna Przydryga (AP), Kryspina Rogowska (KR)
Grafika, skład i łamanie: Tomasz Kałużyński, foto: Piotr Kurzydlak
Druk: DB PRINT Polska, ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nakład: 4000

Szanowni Mieszkańcy, 

podpisałam wstępne porozumienie w sprawie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. 
Oznacza to, że Bełchatów będzie jednym z miast, w których powstaną nowe  
i tańsze niż na wtórnym rynku mieszkania. To szansa głównie dla młodych bełchatowian, 
ale też tych mieszkańców, którzy nie mają funduszy by zakupić własne M lub  
zwyczajnie nie chcą się wiązać długoterminowym kredytem. Mamy już kilka propozycji  
lokalizacji, gdzie mógłby powstać nowy blok. Mam nadzieję, że jego budowa ruszy  
jeszcze w tym roku. 

Niebawem minie rok odkąd walczymy z epidemią koronawirusa. Był to trudny 
czas, szczególnie dla przedsiębiorców. Wielu z nich z dnia na dzień musiało ograniczyć działalność swoich firm lub  
w ogólne z niej zrezygnować. Dlatego, kiedy tylko pojawiła się prawna możliwość wprowadzenia kolejnej pomocy 
dla lokalnego biznesu, bez wahania rozpoczęliśmy pracę w tym zakresie. W efekcie wkrótce – czekamy na publikację 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego – właściciele lokali gastronomicznych będą mogli ubiegać 
się o 50 proc. zwrot poniesionych kosztów za koncesję na alkohol w 2021 roku. Z pewnością odciąży budżety ich firm.

Pamiętajmy by cały czas stosować się do zasad sanitarnych. Zakrywajmy usta i nos, zachowujmy dystans,  
dezynfekujmy ręce, unikajmy zatłoczonych miejsc. Tylko w ten sposób możemy ograniczyć emisję koronawirusa. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Rozliczaj PIT w Bełchatowie i czerp z tego korzyści
Do 30 kwietnia mamy czas, aby rozliczyć 
się z fiskusem. Składając roczne zeznanie 
pamiętaj, że warto płacić podatki w miej-
scu, w którym faktycznie mieszkasz. Roz-
liczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz 
własną cegiełkę m.in. do modernizacji ulic, 
rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji 
placów zabaw czy parków. Więcej podat-
ków rozliczonych w Bełchatowie to także 
więcej remontów w miejskich przedszko-
lach i szkołach oraz inwestycji w młodych 
bełchatowian. 

– Około 40 proc. z naszych podatków 
wraca do miejskiej kasy. W 2020 roku 
było to ponad 80 mln zł. Według szacunków  
w tym roku kwota ta może sięgać ponad 82,5 
mln zł, co stanowi 28 proc. całego budżetu – 
mówi skarbnik miasta Anna Graczyk. 

Jak płacić podatki w Bełchatowie?
Wystarczy mieszkać w Bełchatowie, nie 
trzeba być tutaj zameldowanym. W przy-
padku podatku PIT miejscem rozliczania 
się osoby fizycznej jest bowiem właściwy 
urząd skarbowy według miejsca zamiesz-

kania podatnika w ostatnim dniu roku. Aby 
zacząć płacić podatki w Bełchatowie trze-
ba w prosty sposób dokonać zmiany urzę-
du skarbowego. To znaczy w formularzu 
PIT należy wpisać bełchatowski adres za-
mieszkania oraz wskazać dane miejscowe-
go urzędu skarbowego. Jeżeli już złożyłeś 
PIT, wypełnij formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 
jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. 
Podajesz w nich tylko imię i nazwisko, nu-

mer PESEL, adres zamieszkania oraz numer 
rachunku bankowego, na który wpływać 
mają np. zwroty podatku. Wypełniony for-
mularz można złożyć osobiście, ale też wy-
słać do właściwej skarbówki pocztą. 

I ostatnia formalność. Jeśli rozlicza cię  
pracodawca, pamiętaj aby powiadomić go 
o zmianie adresu zamieszkania i urzędu 
skarbowego. 

ADA

Rozliczanie się w miejscu zamieszkania to wspieranie lokalnych inwestycji

Warto Wiedzieć Więcej

www. WYDARZENIA



- Tegoroczny budżet jest optymalny, na miarę naszych możliwości. Jest bezpieczny i możliwy do realizacji. Mimo 
trudności, będzie to rok inwestycji - głównie drogowych, ale nie tylko – mówi Mariola Czechowska, prezydent 
Bełchatowa, z którą rozmawiamy o tym, co za nami, ale też o inwestycyjnych planach na 2021 rok

Pandemia nie zatrzymała inwestycji
Poprzedni rok zdominowała pandemia ko-
ronawirusa. Mimo trudnej sytuacji i prze-
widywanych znacznie mniejszych wpły-
wów do budżetu, podjęła Pani decyzję  
o kontynuowaniu wszystkich miejskich in-
westycji, które miały być realizowane wła-
śnie w 2020 roku. Udało się je zrealizować?
 
Mariola Czechowska: Epidemia Covid-19 
nie zatrzymał zaplanowanych w budżecie 
inwestycji. Dziś wiem, że była to dobra 
decyzja. Dzięki temu, że nie zamroziliśmy 
miejskich zadań firmy, które przy nich pra-
cowały nie straciły pieniędzy, a zatrudnieni 
w nich fachowcy miejsc pracy. Uważam, że 
realizacja zadań publicznych – w tych trud-
nych dla wszystkich czasach – był ważnym 
impulsem dla funkcjonowania lokalnej go-
spodarki. Udało się zrealizować wszystkie 
inwestycje wpisane do budżetu. Wśród 
nich m.in. „Bełchatów w zieleni”, w ramach 
którego 30 ha miejskich terenów zmieni-
ło się w nowoczesne i zielone miejsca do 
spacerów oraz rekreacji. Powstały na nich: 
miejska plaża, park geologiczny, siłownie 
zewnętrze, place zabaw. Wszystko uzu-
pełnione małą architekturą i tysiącem no-
wych nasadzeń. Projekt kosztował ponad 
5,5 mln zł, ale na realizację zadania pozy-
skaliśmy unijne dofinansowanie na kwotę 
3,6 mln zł. Blask odzyskało także dziesięć 
historycznych Kamienic Tkaczy. Zostały 
one gruntownie zmodernizowane, a na 
trzech z nich powstały murale nawiązujące 
do historii naszego miasta. Ta inwestycja 
kosztowała 6,3 mln zł. I w tym przypadku 
pozyskaliśmy środki zewnętrzne – mowa  
o blisko 4 mln zł. Sfinalizowany został rów-
nież kapitalny remont Odry. Wymienione 
zostały okna, drzwi, część instalacji. Dzięki 
termomodernizacji spełnia ona teraz stan-
dardy niskoemisyjnego budynku. Zada-
nie kosztowało miasto 4,3 mln zł, kolejne  
5 mln zł to pieniądze unijne. W ubiegłym 
roku przebudowany został również frag-
ment ul. Dalekiej, która teraz łączy się  
z planowaną obwodnicą wschodnią.  
W tym przypadku otrzymaliśmy wsparcie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego 
programu przebudowana zostanie również 

ul. Zamoście na odcinku od al. Jana Paw-
ła II do torów kolejowych. Ta inwestycja 
rozłożona jest jednak w czasie, jej koniec 
planowany jest na 2023 rok. 

Trzeba też pamiętać, że w 2020 roku 
sporo inwestowały również miejskie spółki 
– PEC, WOD.-KAN. i MZK.

Miasto przeprowadziło także wiele mniej-
szych zadań, ale równie ważnych dla 
mieszkańców. 

Budynki dwóch szkół – SP nr 1 i 12 zyska-
ły fotowoltaikę, co udało się zrealizować 
dzięki pomocy powiatu bełchatowskiego. 
Starostwo dofinansowało również rewita-
lizację Parku 1000-lecia, który przeszedł 
ogromną zmianę. Ponadto wybudowane 
zostały dwie tężnie solankowe – jedna na 
os. Binków, druga na os. Przytorze. Plac 
zabaw na os. Budowlanych został zupełnie 
odnowiony. Na bieżąco remontowane były 
chodniki czy budowane miejsca parkingo-
we. Do tego trwały prace przy zadaniach 
z Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – 
mowa o modernizacji placu zabaw na os. 
Przytorze i budowie rolkowiska na terenie 
lodowiska miejskiego. Jedyny projekt, któ-
ry nie został zakończony to „Zielone Gro-
cholice". Ale ważne było dla nas, by roz-
szerzyć zakres prac i pozyskać zewnętrzne 

środki na realizację tego zadania. Otrzy-
maliśmy w sumie 800 tys. zł z WFOŚiGW,  
a projekt dokończony będzie w tym roku. 

Wszystko wskazuje na to, że i ten rok pod 
względem finansowym będzie wymagać 
sporych oszczędności i oglądania przysło-
wiowej złotówki z każdej strony. 

Na ten moment szacujemy, że w 2021 roku 
do miejskiej kasy z tytułu podatków wpły-
nie o 4,5 mln zł mniej. To ogromna kwota. 
Dlatego przygotowując projekt wydatków 
na ten rok założyliśmy, że inwestycje będą 
opiewać na 8 proc. budżetu, czyli 24 mln 
zł. Zakładamy, że mimo tych wspomnia-
nych braków, uda się zrealizować wszyst-
kie zaplanowane inwestycje i rozpocząć 
dwie duże, bo na ok. 6 mln zł. Pierwsza, 
to długo wyczekiwana przez mieszkańców 
gruntowna przebudowa ul. Kwiatowej. 
Druga dotyczy budowy łącznika pomiędzy 
os. Okrzei a ul. Kopeckiego, co pozwoli od-
ciążyć ruch w okolicy miejskiego targowi-
ska. Gruntownie wyremontowany zosta-
nie także miejski żłobek, w którym będzie 
otwarta kolejna grupa dla najmłodszych 
bełchatowian. 

Dziękuję za rozmowę.

WYWIAD
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Sprawiedliwa Transformacja to miliardy złotych na efektywną przemianę regionów energetycznych. Dlatego Beł-
chatów intensywnie uczestniczy w pracach nad przygotowaniem jak najlepszych rozwiązań. Także mieszkańcy 
mogą się włączyć w te prace, zgłaszając swoje opinie i uwagi, do czego zachęca prezydent Mariola Czechowska

Sprawiedliwa Transformacja to dla nas szansa 
Unia Europejska chce przeznaczyć znacz-
ną część swojego budżetu na osiągnięcie 
w 2050 roku neutralności klimatycznej. 
W zniwelowaniu negatywnych skutków 
transformacji w regionach opartych na 
tradycyjnej energetyce węglowej, pomóc 
mają miliardy euro. Chodzi o blisko 76 mld 
euro pomocy dla całej Polski w ramach 
m.in. Funduszu Spójności. Ze środków 
przyznanych wszystkim województwom, 
łódzkie ma otrzymać 1,6 mld euro na 
program regionalny. Dodatkowo zostanie 
objęte ono także wsparciem z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, z którego do 
regionu województwa łódzkiego trafić ma 
344 mln euro.

By tak się stało konieczne jest opra-

cowanie Terytorialnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji, do którego Bełchatów 
przesłał kilkanaście propozycji. Dotyczą 
one głównie inwestycji w rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy i szkoleń związanych 
z koniecznym przebranżowieniem. Ale nie 
tylko. Miasto przygotowało także projekty 
rozwiązań w zakresie ochrony środowiska 
oraz walki z niską emisją i zanieczyszcze-
niami przemysłowymi.

- Pamiętajmy, że z transformacją wiąże 
się także nasze zaangażowanie w powrót 
kolei do Bełchatowa. Jestem przekona-
ny, że jeśli dołożymy do tego inwestycje  
w OZE i Zielony Ład, a także projekty do-
tyczące nowych technologii i szkoleń zwią-

Kolejny ważny krok do mieszkań socjalnych
By miasto mogło zaadaptować obecną sie-
dzibę sądu na lokale mieszkalne, koniecz-
ne było przeprowadzenie zmian w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego. Chodzi o zmianę przeznacze-
nia działki przy ul. Okrzei, na której mieści 
się dziś bełchatowski wymiar sprawiedli-
wości, na teren zabudowy śródmiejskiej. 
Teraz, po styczniowej uchwale radnych w 
tej sprawie, droga do powstania około 80 
mieszkań socjalnych stoi otworem.

Przypomnijmy, że zgodnie z zawar-

tym przez prezydent Mariolę Czechowską  
w 2017 roku porozumieniem z prezesem 
sądu oraz reprezentującym Skarb Państwa 
starostą bełchatowskim, magistrat prze-
kazał na rzecz sądu działki przy ul. Pabia-
nickiej, w zamian budynek przy ul. Okrzei 
przejdzie na własność miasta.

Główny inwestor, czyli łódzki Sąd 
Apelacyjny, uzyskał już pozwolenie na 
budowę, które ważne jest przez trzy lata. 
Oznacza to, że w tym czasie powinna się 
rozpocząć budowa. W pierwszym kwarta-

le 2021 roku ogłoszone ma zostać postę-
powanie przetargowe w celu wyłonienia 
wykonawcy tej dużej inwestycji. Wszystkie 
prace związane z budową nowej siedziby 
sądu powinny zakończyć się w 2025 roku. 
Wtedy też będą mogły ruszyć prace ada-
ptacyjne w budynku przy ul. Okrzei, a po 
ich zakończeniu powstanie tam około 80 
mieszkań socjalnych.  

AP

zanych z koniecznym przebranżowieniem, 
pozwoli to zabezpieczyć Bełchatów na 
najbliższe lata – tłumaczy wiceprezydent 
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. 

W opracowaniu wojewódzkiego Tery-
torialnego Planu Sprawiedliwej Transfor-
macji udział bierze specjalny zespół po-
wołany przez marszałka Grzegorza Schre-
ibera. Gotowy projekt poddany zostanie 
konsultacjom społecznym, które Urząd 
Marszałkowski planuje przeprowadzić  
w najbliższych tygodniach. Do udziału  
w nich wszystkich bełchatowian zachęca 
prezydent Mariola Czechowska, bo projekt 
ten to jedna z ważniejszych dla przyszłości 
naszego regionu i mieszkańców sprawa.

AP
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Budynek przy Placu Wolności 10 nabiera nowego kształtu. Prace związane z jego przebudową i rozbudową po-
woli dobiegają końca. Wszystko wskazuje na to, że modernizacja budynku powinna zakończyć się w pierwszym 
kwartale tego roku

Renowacja zabytkowej kamienicy na finiszu
Rewitalizacja bełchatowskiego śródmie-
ścia dobiega końca. Najpierw nową jakość 
zyskał Plac Wolności, następnie wyremon-
towanych zostało 10 zabytkowych budyn-
ków – Kamienic Tkaczy. Obecnie dobiega 
końca jej ostatni etap, czyli przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku przy 
Placu Wolności 10.

- Plac Wolności i całe śródmieście to 
miejsca bliskie bełchatowianom. Rewi-
talizacja, która właśnie dobiega końca, 
sprawiła, że ponownie tętnią one życiem 
i stają się nową wizytówką naszego miasta 

– podkreśla wiceprezydent Bełchatowa 
Dariusz Matyśkiewicz.

Większość prac budowalnych jest już na 
ukończeniu. W dwukondygnacyjnym obec-
nie budynku zamontowano okna i drzwi, 
budynek ocieplono, trwają prace związane  
z otynkowaniem. Wykonawca zakończył 
także znaczną część robót instalacyjnych 
również dobiega końca. Zgodnie z projek-
tem  na  parterze znajdą się sala warszta-
tów kulinarnych oraz sala wielofunkcyjna. 
Z kolei na piętrze mieścić się będą po-
mieszczenia administracyjne oraz licząca 
ok. 100 mkw. powierzchnia do wynajęcia. 
Po zakończeniu prac budynek zostanie 
przekazany Miejskiemu Centrum Kultury.

Budowa Centrum Integracji Społecz-

nej kosztować będzie blisko 3,5 mln zł., 
natomiast koszt całej rewitalizacji śródmie-
ścia to ok. 14 mln zł, z czego ponad 9 mln 
zł to środki unijne. Do inwestycji dołożyła 

się  również  Gmina Kleszczów, która na 
ten cel przekazała dofinansowanie w wy-
sokości prawie 670 tys. zł.

AP

Modernizacja dziesięciu miejskich kamienic to jeden z etapów rewitalizacji śródmieścia

Osiedlowe górki są teraz bezpieczniejsze
Niemal na każdym bełchatowskim osiedlu znajduje się 
górka, z których zimą dzieci chętnie zjeżdżają na sankach, 
ślizgach czy jabłuszkach. By zabawa była bezpieczniejsza, 
miasto postawiło na popularne na profesjonalnych stokach 
narciarskich rozwiązanie. 

Mowa o 100 metrach siatki zabezpieczającej, którą za-
montowano na dwóch górkach – w okolicach bloku 106 na 
os. Dolnośląskim oraz w pobliżu przedszkola przy ul. Pa-
derewskiego na Przytorzu. Wspomnijmy, że w przy górce 
na Dolnośląskim pojawiło się też dodatkowe oświetlenie, 
które podnosi bezpieczeństwo użytkowników.

AP
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Od stycznia w bełchatowskim szpitalu wykonywana jest diagnostyka węzłów wartowniczych. Ma to ogromne 
znaczenie dla kobiet chorujących na raka piersi. Aby wykonywać takie badanie niezbędny był nowy sprzęt –  
w jego zakupie pomogło lecznicy miasto

Nowoczesna sonda doposażyła onkologię
Pomoc szpitalowi wojewódzkiemu w zaku-
pie sprzętu i doposażaniu oddziałów to już 
wieloletnia tradycja. Pod koniec ubiegłego 
roku miasto przekazało kolejne pieniądze 

– mowa o 140 tys. zł, dzięki którym udało 
się kupić nowoczesną sondę do nieizoto-
powego wykrywania węzłów chłonnych 
wartowniczych. – Jestem przekonana, że 
dzięki naszemu wsparciu bełchatowianie 
będą mieć zapewnioną opiekę medycz-
ną na dużo lepszym poziomie. Zdaję so-
bie sprawę, jak jest to ważne dla naszych 
mieszkańców, dlatego praktycznie co roku 
przekazujemy lecznicy dotacje – mówi Ma-
riola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Dzięki sondzie od stycznia w bełcha-
towskim szpitalu wykonywana jest dia-
gnostyka węzłów wartowniczych, które 
są umiejscowione najbliżej guza - w pasze 
chorej kobiety i mogą być zajęte przez 
przerzuty. Aby zmniejszyć ryzyko poja-
wienia się choroby w kolejnych miejscach, 
usuwany jest chory narząd wraz z otaczają-
cymi go węzłami chłonnymi. Teraz – dzięki 
sondzie – nie trzeba już usuwać wszystkich 
węzłów. Pomaga ona bowiem zlokalizować 
ten, który jako pierwszy zbiera komórki  
z guza nowotworowego. Ingerencja chirur-
giczna nie musi być więc tak rozległa, co 
przekłada się na szybszy powrót do zdro-
wia i pełnej sprawności pacjentki. 

Lekarz Jerzy Ogłuszka, chirurg onko-

log, koordynator ds. onkologii w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełcha-
towie podkreśla, że zakupione urządzenie 
jest bardzo potrzebne. – W chirurgii on-
kologicznej dążymy do leczenia oszczę-
dzającego. To znaczy zależy nam na tym, 
aby jak najbardziej ograniczyć u pacjenta 
rozległości powstałe na skutek interwencji 
chirurgicznej. Dzięki sondzie chirurg może 
zminimalizować ilość narządów do usunię-
cia, a w przypadku zabiegu powstają nie-
wielkie cięcia i małe uszkodzenia tkanek – 
tłumaczy Ogłuszka, który podkreśla, że dla 
naszego ośrodka to urządzenie jest opty-
malne. – Dzięki nowej aparaturze teraz 
pacjentki możemy diagnozować i leczyć 
tu na miejscu – w bełchatowskim szpitalu. 

Nie ma już potrzeby kierowania ich do in-
nych jednostek, co wydłużało czas terapii. 
Możemy więc działać szybciej i wykonać 
zabieg w każdej chwili – podsumowuje lek. 
Ogłuszka.

Lecznica od razu wiedziała na co tym 
razem wykorzysta dotację przekazaną  
z miasta. – W naszej placówce wyodręb-
niona została nowa komórka – Pododdział 
Chirurgii Onkologicznej. Mamy zespół le-
karski i kadrę, pojawiły się natomiast braki 
sprzętowe. Wynika to z tego, że do tej pory 
oddział kładł głównie akcent na chirurgię 
ogólną. Stąd decyzja, aby dotację prze-
znaczyć na zakup doposażenia właśnie 
tego pododdziału. Dziękujemy prezydent 
Marioli Czechowskiej i radnym, że po raz 
kolejny w znaczący sposób wspomagają 
naszą jednostkę. Odciąża to budżet szpi-
tala, ale przede wszystkim jest dowodem 
troski i dbałości o zdrowie bełchatowian 
– tłumaczy Sławomir Dobrzelak, kierow-
nik sekcji inwestycji sprzętu medycznego  
w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie.

W 2020 roku lecznica otrzymała  
z miejskiej kasy jeszcze 200 tys. zł. Pienią-
dze te były przeznaczone na walkę z koro-
nawirusem. Dzięki temu placówka zakupi-
ła m.in. kombinezony, fartuchy operacyjne, 
ochraniacze na obuwie oraz maseczki chi-
rurgiczne i przyłbice.

ADA

Policja z nowymi radiowozami 

Tabor bełchatowskiej policji wzbogacił się o dwa radiowozy. Ich zakup był możliwy 
dzięki wsparciu, które jednostka otrzymała od miasta. Mowa  

o blisko 100 tys. zł, taką samą kwotę przekazała też Komenda Główna  
Policji. Zakupione samochody będą używane w codziennej służbie. – Ra-

diowóz oznakowany zasili bełchatowski Wydział Prewencji. Natomiast Kia 
Ceed nieoznakowana to pojazd wspomagający i będzie on głównie wyko-

rzystywany przez policjantów pionu kryminalnego – mówi kom. Iwona Ka-
szewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. 

Do bełchatowskiej jednostki powędrowało także 50 tys. zł na patrole po-
nadnormatywne, które realizowane są praktycznie rok w rok. – Udzielone 

wsparcia są nie tylko wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale przede 
wszystkim dowodem dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców – podsumowu-
je insp. Grzegorz Czubakowski, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. 

ADA
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Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to szansa na wybudowanie kolejnych mieszkań. Rządowy program, który 
wspiera minister Jarosław Gowin niebawem ruszy. Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska już podpisała 
porozumienie w tej sprawie

Będą nowe mieszkania dla młodych
Z założenia dzięki tej inicjatywie, miasta 
takie jak Bełchatów będą mogły budować 
tanie mieszkania na wynajem. Program 
ma być alternatywą dla tych, których nie 
stać na kredyt mieszkaniowy lub nie chcą 
wiązać się długoletnim zobowiązaniem  
finansowym. Lokatorom, którzy w ramach 
umowy partycypacji pokryją co najmniej 
20 proc. kosztów budowy lokalu, SIM-y za-
pewnią możliwość dojścia do własności po 
ok. 15 - 20 latach.

- Mieszkania wciąż są towarem luksu-
sowym, wiele młodych małżeństw i rodzin 
nie może sobie na ten luksus pozwolić 
- powiedział minister rozwoju pracy i tech-
nologii Jarosław Gowin podczas spotkania, 
w trakcie którego zostało podpisane wspo-
mniane porozumienie. – Dzięki Społecz-
nym Inicjatywom Mieszkaniowym wkrót-
ce zacznie powstawać tysiące, dziesiątki 
tysięcy mieszkań, które będą na takim sa-
mym poziomie, standardzie, jak mieszkania 
dostępne na wolnym rynku, ale będą one 
tańsze - tłumaczył minister Gowin.

Z kolei wiceminister tego resortu Anna 
Kornecka zaznaczyła, że SIM-y zostały 

stworzone z myślą o mniejszych miastach. 
- Mieszkań buduje się coraz więcej, ale  
w głównej mierze w tych największych 
miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław 
i Poznań. A to właśnie dla takich miast, jak 
Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunal-
ski, Skierniewice i Pabianice projektowa-
liśmy rozwiązania Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych. Bo to tutaj najbardziej 
potrzeba tego wsparcia – powiedziała wi-
ceminister Kornecka.

- Dzisiaj naszą ogromną odpowiedzial-
nością jest to, aby młodzi ludzie mogli żyć  
i mieszkać w miastach, w których się uro-
dzili i w których chodzili do szkoły. To do-
piero początek drogi, ale jestem przeko-
nany, że wspólnymi działaniami sprawimy, 
że ten projekt nam się uda. Będę dokładał 
wszelkich starań, aby mieszkania powsta-
wały jak najszybciej i jak najsprawniej 
- podkreślał Krzysztof Ciecióra, wicewoje-
woda łódzki.

Władze Bełchatowa, podobnie jak Pa-
bianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Radom-
ska, Sieradza oraz Skierniewic, podpisały 11 
lutego wstępne porozumienie w tej sprawie 

z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
- Bełchatów chętnie przystąpił do tej 

inicjatywy. Jest to szansa na szybkie po-
wstanie nowych mieszkań szczególnie 
dla młodych. Wiemy o tym, że w naszym 
mieście jest zainteresowanie takimi miesz-
kaniami. Na ten moment na liście oczeku-
jących na lokal w Bełchatowskim Towa-
rzystwie Budownictwa Społecznego jest 
blisko 150 osób - powiedziała prezydent 
Bełchatowa Mariola Czechowska.

- Należy podkreślić ogromną rolę samo-
rządów oraz zaangażowanie we współpra-
cę z Krajowym Zasobem Nieruchomości 
przy realizacji SIM-ów. Mogę śmiało po-
wiedzieć, że efektem tego będzie z pewno-
ścią szybka budowa tanich mieszkań dzięki 
wsparciu rządowych programu i nowego 
pakietu mieszkaniowego - zapewnia Bar-
tłomiej Druziński prezes Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości.

Mechanizm Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych zakłada dofinansowanie 
sięgające nawet 35 proc. kosztów budowy 
lokali społecznych oraz 80 proc. kosztów 
budowy mieszkań komunalnych.

KR

WYDARZENIA

8



Najemcy i podnajemcy lokali mieszkaniowych, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy, teraz dodatkowo mogą 
się ubiegać o przyznanie dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19. Wnioski można składać  
w bełchatowskim urzędzie miasta do 31 marca

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu
Nie ma tu znaczenia, czy są to mieszkania 
komunalne czy np. w zasobach BTBS. Bra-
ne pod uwagę są kryteria metrażowe okre-
ślone przez ustawodawcę i kryteria docho-
dowe, ale nie tylko. Trzeba również wyka-
zać, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
dochód na jednego członka rodziny spadł 
o minimum 25 proc. w stosunku do śred-
niego dochodu z 2019 roku (np. na pod-
stawie PIT-u z 2019 roku i udokumento-
wanych dochodów za ostatnie 3 miesiące). 
Należy też wykazać, że wynajmowało się 
bądź podnajmowało lokal przed 14 mar-
ca 2020 roku. Z tej formy pomocy mogą 
skorzystać osoby, które wcześniej nie po-
bierały dodatku mieszkaniowego powięk-
szonego o dopłatę do czynszu. W sumie 
jego wysokość stanowi 75 proc. opłacenia 
czynszu.

- Trwająca już niemal rok epidemia ko-
ronawirusa sprawiła, że dochody wielu 
rodzin są znacznie niższe niż wcześniej. 
Pomoc zarówno w postaci dodatku miesz-
kaniowego, jak i dopłaty do czynszu może 
być więc sporym odciążeniem domowych 
budżetów – mówi Dariusz Matyśkiewicz, 
wiceprezydent Bełchatowa. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony  

o dopłatę do czynszu przyznaje się na 
wniosek zainteresowanych. Jego wzór 
można pobrać bezpośrednio z urzędu,  
a także ze strony belchatow.bip.gov.pl. 
Do wypełnionego druku należy dołączyć 
oświadczenia: o średnim miesięcznym do-
chodzie na członka gospodarstwa domo-
wego; o spełnieniu ustawowych warun-
ków (określonych w ustawie z dn. 10 grud-
nia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa) oraz 

dokumenty potwierdzające aktualną wy-
sokość miesięcznego czynszu oraz czyn-
szu na 14 marca 2020 r. Ponadto na druku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego na-
leży umieścić adnotację, że o taką dopłatę 
do czynszu lokator bądź najemca wystę-
puje. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć  
w magistracie najpóźniej do 31 marca br.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 44 733 51 05. 

 KR

W 2020 r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało ponad 500 rodzin

Seniorze skorzystaj z pomocy w czasie epidemii

Już blisko 30 osób, które potrzebowały transportu do punktu szczepień przeciw  
COVID-19, skorzystały z bezpłatnego dowozu zorganizowanego przez miasto. 

Liczba ta ciągle się jednak zmienia. Zapisy bowiem wciąż trwają, nie ma też limitu 
miejsc. – Pomoc skierowana jest do seniorów powyżej 70-roku życia,  którzy nie 

mogą sami dotrzeć do punktu szczepień. Specjalistycznym autem dowozimy też oso-
by niepełnosprawne. Warto skorzystaćz tej możliwości – osoby, które dowozimy, 

są zadowolone z takiej możliwości – mówi Wojciech Łągwa, koordynator Zespołu 
ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w bełchatowskim magistracie. 

–  Aby umówić transport i wszystkie szczegóły trzeba zadzwonić pod jeden z dedy-
kowanych numerów telefonu: 44 733 51 22 lub 669 126 123 – tłumaczy Łągwa. 

Seniorzy 70+ wciąż mogą liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. 
w zrobieniu zakupów spożywczych czy dostarczeniu ciepłego posiłku. Chodzi o to, aby 
w czasie pandemii osoby starsze ograniczały swoje wyjścia do sklepów czy aptek. Usłu-

ga jest bezpłatna, trzeba jednak zaznaczyć, że koszt zakupów czy posiłków ponosi se-
nior. Aby skorzystać z takiego wsparcia, wystarczy zadzwonić na numer ogólnopolskiej 

infolinii: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do bełchatowskiego MOPS-u: 798 910 109.
ADA
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Cukier, olej, konserwy mięsne i rybne – w sumie ponad 40 kilogramów różnych artykułów spożywczych mogą 
bezpłatnie otrzymać potrzebujący bełchatowianie. Wszystko w ramach pomocy z Banku Żywności

Potrzebujesz żywności? Zgłoś się do MOPS-u
Mieszkańcy, których miesięczny dochód 
nie przekracza 1 542,20 zł w przypad-
ku osób samotnie gospodarujących lub 
1 161,60 zł na osobę w rodzinie mogą 
ubiegać się o pomoc żywnościową. Aby 
ją otrzymać, trzeba w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej złożyć stosowne 
oświadczenia – czas na to jest do 5 marca. 
Wypełnione dokumenty można przekazać 
pracownikowi socjalnemu lub wrzucić do  
skrzynki podawczej znajdującej się przy 
wejściu do budynku MOPS-u – zarówno 
przy ul. Staszica 18 jak i ul. Dąbrowskiego 
2. Wzory oświadczeń dostępne są na stro-
nie internetowej placówki, tj. na mopsble-
chatow.pl. 

Pomoc z Banku Żywności rozłożona 
będzie na kilka miesięcy. W sumie każdy, 
kto zostanie nią objęty, bezpłatnie otrzyma 
ponad 40 kilogramów różnych produktów 
spożywczych. Wśród nich m.in. cukier, ar-
tykuły mięsne, warzywne i mleczne. – Są 
to produkty pierwszej potrzeby, głównie 
takie, które można przechowywać nie-
co dłużej – mówi Iwona Nowak, dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych w bełcha-
towskim magistracie. 

Pierwsze trzy transporty z łódzkiego 
Banku Żywności zaplanowane są na drugą 
połowę marca, kolejne na czerwiec. – Cie-

szy nas, że po raz kolejny wspólnymi siłami 
z MOP-sem oraz bełchatowskim oddzia-
łem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ar-
chidiecezji Łódzkiej udało się zorganizować 
taką pomoc. W ubiegłym roku skorzystało 

z niej ponad 2,5 tys. mieszkańców. Liczymy, 
że w tym roku liczba ta będzie na podobnym 
poziomie – podsumowuje dyrektor Nowak. 

ADA

Trwa internetowy nabór wniosków o 500+
Od stycznia zmieniły się nieco zasady pro-
gramu Rodzina 500 plus. Dotychczas raz 
złożony wniosek był automatycznie od-
nawiany. Od 2021 roku prawo do świad-
czenia 500+ będzie ustalane na okres od  
1 czerwca do 31 maja następnego roku ka-
lendarzowego. Dla rodziców wiąże się to  
z koniecznością złożenia nowego wniosku.  

Właśnie trwa ich internetowy nabór. 
Można to zrobić za pośrednictwem portalu 
Emp@tia, przez bankowość elektroniczną 
lub przez portal PUE ZUS. Od 1 kwietnia 
wniosek będzie można złożyć także drogą 
tradycyjną, czyli osobiście w MOPS-ie lub 

za pośrednictwem poczty. 
Z załatwieniem formalności nie ma jed-

nak co zwlekać. Wypłata 500+ uzależnio-
na jest bowiem od terminu złożenia wnio-
sku. To znaczy osoby, które w prawidłowy 
sposób zrobią to do 30 kwietnia, otrzymają 
świadczenie najpóźniej do 30 czerwca. Ro-
dzice, którzy chcą mieć wypłacone pienią-
dze z wyrównaniem od 1 czerwca, muszą 
kompletnie i poprawnie wypełnić oraz 
złożyć dokumenty do końca czerwca 2021 
roku. Więcej informacji można znaleźć na 
belchatow.pl oraz mopsbelchatow.pl. 

ADATradycyjny wniosek złożysz od 1 kwietnia

Z pomocy żywnościowej w 2020 roku skorzystało ponad 2,5 tys. bełchatowian
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Miejskie świetlice „Ster" i „Promyk" ponownie otwarte. W czasie, gdy placówki pracowały zdalnie, ich pomiesz-
czenia zostały wyremontowane i doposażone. Na dzieci czeka też nowy sprzęt komputerowy

Remont w świetlicach „Ster” i „Promyk”
Prowadzone przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej świetlice „Ster" i Pro-
myk" zyskały nowy wygląd. – Przerwę w 
zajęciach stacjonarnych wykorzystaliśmy 
maksymalnie. Do remontu przygotowywa-
liśmy się dużo wcześniej, dlatego wszystko 
poszło szybko i sprawnie. Teraz, kiedy pla-
cówki wróciły do normalnej, stacjonarnej 
pracy, w odnowionych pomieszczeniach 
dzieci mają lepsze warunki do nauki, roz-
wijania swoich zainteresowań i tak bardzo 
potrzebnej im terapii – wiceprezydent Beł-
chatowa Łukasz Politański.

Wspomniany remont przeprowadzo-
ny był w pomieszczeniach dydaktycznych, 
jadalni oraz gabinecie terapeutycznym. 
Ściany zostały odnowione i pomalowane, 
a same pomieszczenia doposażone. Mowa 
m.in. o meblach – szafach, komodach  
i biurkach. – Schludne, czyste i estetycz-
ne wnętrza są niezwykle ważne w naszej 
pracy terapeutycznej. Dzięki temu nasi 
podopieczni czują się przede wszyst-
kim bezpieczni, mogą skoncentrować się  
i w pełni zaangażować w prowadzone 
przez nas zajęcia, zarówno te edukacyjne, 
jak i korekcyjno-kompensacyjne oraz psy-
chologiczno-pedagogiczne – podkreśla 
Gabriela Krzymowska, koordynator świe-
tlicy socjoterapeutycznej „Ster”.

Dodatkowo dzieci mają do dyspozycji 
nowe zabawki, książki i pomoce dydak-
tyczne (karty kreatywne, materiały do 
zajęć plastycznych i terapii zajęciowej),  
a także głośnik do zajęć muzycznych oraz 
sprzęt sportowy - piłki, skakanki, rakietki 
tenisowe, hula-hop, rzutki i inne akcesoria 
do ćwiczeń sensorycznych. 

Na tym jednak nie koniec. Obie świe-
tlice wzbogaciły się także o nowy sprzęt 
– trzy laptopy  z urządzeniami wielofunk-
cyjnymi i drukarkami, a także zakupione 
z funduszy unijnych w ramach projektu 
Centrum Usług Środowiskowych - cztery 
stacjonarne zestawy komputerowe z dru-
karkami. – To duża pomoc dla dzieciaków. 
Dzięki temu praca nad wyrównywaniem 
deficytów szkolnych związanych z realiza-
cją podstawy programowej jest łatwiejsza 

– dodaje Krzymowska.
Dzięki środkom z CUŚ, od listopa-

da w świetlicy socjoterapeutycznej „Ster” 
oraz środowiskowej „Promyk” prowa-
dzone są także korepetycje z języka pol-
skiego, języka angielskiego, matematyki  
i informatyki, a także zajęcia z twórczej in-
tegracji. W najbliższym czasie oferta ma być 
poszerzona o zajęcia sportowo-taneczne. 

Warto przypomnieć, że w świetlicach 
prowadzona jest również terapia psycho-
logiczna, z której korzystają nie tylko dzieci, 
ale również ich rodzice. – Nasi specjaliści 
pomagają w radzeniu sobie z niewłaści-
wymi zachowaniami, rozwijaniem relacji 
rodzinnych oraz eliminacją napięć. Do-
datkowo informują, gdzie można uzyskać 
pomoc w przypadku zagrożenia przemocą  
i agresją. Najmłodsi mogą liczyć na wspar-
cie emocjonalne, głównie w zakresie mini-

malizowania frustracji związanych z izola-
cją społeczną, fobią szkolną, nauki właści-
wych sposobów rozwiązywania konfliktów 
i sytuacji stresowych – podkreśla dyrektor 
bełchatowskiego MOPS-u Sylwia Witkowska. 

AP

Remont w obu miejskich świetlicach poprawił warunki pobytu ich podopiecznych
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Od czego zależy cena ciepła
Cena ciepła jest pochodną wielu czynników, 
m.in. sytuacji rynkowej, regulacji prawnych, 
wzrostu kosztów wytwarzania ciepła i prowa-
dzonych inwestycji. W ostatnich latach naj-
większy wpływ na cenę ciepła miały ceny paliw, 
koszty utrzymania majątku firm ciepłowniczych 
oraz opłaty i koszty związane z ochroną środo-
wiska.

Poniżej znajduje się opis czynników regu-
lujących rozliczanie ciepła wraz z objaśnie-
niem poszczególnych pozycji faktury za cie-
pło. Ułatwią one analizę własnych rachunków 
za ciepło, kontrolę prawidłowości naliczania 
poszczególnych opłat, jak również przybliżą 
prawne i umowne podstawy zamieszcza-
nia poszczególnych pozycji w treści faktury. 
W zależności od konkretnych uwarunkowań, 
faktury za ciepło mogą się nieznacznie róż-
nić. Niektóre opłaty mogą być na fakturach 
zamieszczane okresowo (np. opłata za uzu-
pełniane ubytki nośnika ciepła w instalacjach 
odbiorczych).

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła to zbiór cen i stawek opłat 
za ciepło oraz warunków ich stosowania.  
W kształtowaniu cen ciepła nie ma dowol-
ności. Każde przedsiębiorstwo energetyczne, 
zarówno wytwórca, jak i sprzedawca ciepła, 
kalkuluje swoją taryfę zgodnie z przepisami 
Prawa energetycznego i rozporządzenia ta-
ryfowego. Dokumenty te dokładnie określają, 
jakie koszty przedsiębiorstwo może uwzględ-
niać przy kalkulowaniu stawek za ciepło.

Sporządzona przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne taryfa musi być jeszcze zatwierdzo-
na przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
który ma ustawowy obowiązek równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycznych  
z interesami odbiorców ciepła.

Zdecydowanie największy wpływ na 
cenę ciepła mają koszty wytworzenia ener-
gii. Miejski system ciepłowniczy w Bełcha-
towie jest zasilany energią cieplną wytwa-
rzaną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrow-
nia Bełchatów, dlatego część składników 
opłat za ciepło, tj. opłata za moc zamó-
wioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła 
przenoszona jest w niezmienionej wielkości  
z Taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. o/ Elektrow-
nia Bełchatów. Natomiast opłaty za usługi 
przesyłowe ustala spółka PEC na podstawie 
planowanych kosztów przesyłania i dystrybu-
cji ciepła.

Cena wytworzenia ciepła
ujęta w taryfie producenta 
PGE GiEK S.A. o/Elektrownia Bełchatów

Cena przesyłania ciepła
ujęta w taryfie dystrybutora 

PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie

Cena dla właściciela/
administratora budynku

Regulamin rozliczania kosztów 
ciepła dla mieszkańców

Cena dla indywidualnego
użytkownika/odbiorcy ciepła

oraz

Schemat naliczania opłat za ciepło

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Co istotne – do zasilania sieci ciepłowniczej nie wykorzystuje się ciepła 
odpadowego, tj. ciepła ulatniającego się wraz z parą wodną z chłodni ko-
minowych, stanowiącego produkt uboczny produkcji prądu, lecz ciepło po-
chodzące z obiegu ciepłowniczego uzyskiwane z upustów turbin, a do jego 
wytworzenia konieczne jest spalanie dodatkowego węgla, niezależnie od 
produkcji energii elektrycznej.

Produkcja ciepła w kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją ener-
gii elektrycznej w jednym wyspecjalizowanym miejscu, zamiast produkcji 
ciepła i prądu w dwóch cyklach produkcyjnych, pozwala zwiększyć sto-
pień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie. Tym samym 
efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest o wiele wyższa niż  
w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrow-
niach kondensacyjnych i ciepła w kotłowniach. Zmniejszając zużycie paliwa, 
zmniejszamy również emisję szkodliwych substancji do środowiska, głównie 
dwutlenku węgla, dzięki czemu powietrze w mieście jest czystsze. Wysokie 
normy związane z produkcją i dostawą ciepła sprawiają, że ogrzewanie cie-
płem systemowym jest także przyjazne dla środowiska naturalnego.

Rozliczenie z Klientem

Rozliczenie z klientem obejmuje sumę opłat stałych wg wielkości mocy za-
mówionej i zmiennych wg wskazań licznika ciepła oraz opłatę za nośnik 
ciepła, co na fakturze odzwierciedlają następujące pozycje:
● Opłaty stałe – zależne od zapotrzebowania budynku na ciepło (mocy 
zamówionej):
– opłata za moc zamówioną 
– opłata za przesył
Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania budynku na 
ciepło, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz prze-
znaczeniem obiektu. Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji  
i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła).
● Opłaty zmienne – związane z faktyczną ilością zużytej energii (ciepła):
– opłata za zużytą energię 
– opłata za przesłaną energię
Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytej energii (ciepła) 
wykorzystywanej na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlo-
kalizowanych oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej.
● Opłata za nośnik ciepła (woda uzupełniająca w instalacjach odbiorczych)

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, PEC Bełchatów umoż-
liwia Odbiorcom rozliczanie się z dostaw energii cieplnej na podstawie tzw. 
cen jednoczłonowych. Opłaty naliczane są od wielkości zużytej energii,  
a Odbiorca nie ponosi opłat stałych za przesył i za moc zamówioną. Obec-
nie z możliwości takiego rozliczenia korzysta ok. 1600 Odbiorców PEC. 

Cena ciepła w budynku wielorodzinnym

Mieszkańcy budynku wielorodzinnego za ciepło na cele ogrzewania i cie-
płej wody rozliczają się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych za-
liczkach ujętych w czynszu. Są zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej 
Odbiorcą końcowym. Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła sys-
temowego jest zaś podmiot, np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, 
który ma podpisaną z dostawcą, czyli PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, Umo-
wę sprzedaży ciepła. Dostawca dostarcza ciepło do określonych w Umo-
wie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na 
danym budynku lub węźle.

Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania leży w gestii za-
rządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na miesz-
kania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni.

PEC

PSYgarnęliśmy blisko 
40 choinek

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bełcha-
towie zaraz po świętach wystartowało z kolejną 
edycją akcji: PSYgarniemy Choinki. Jej ideą było 
podarowanie drugiego życia bożonarodzeniowym 
choinkom. Na przełomie stycznia i lutego do sie-
dziby Schroniska przywieziono blisko 40 drzewek. 
W akcję zaangażowała się grupa Miłośników Czy-
stych Lasów LESZY Bełchatów oferując pomoc  
w transporcie. Drzewka zostaną zasadzone na te-
renie schroniska: te obsadzone wzdłuż ogrodzeń 
będą tworzyć ekościanę, która tłumi hałas, nato-
miast te przy kojcach pomogą chronić naszych pod-
opiecznych w okresie chłodu od wiatru, latem zaś 
zaoferują cień i ulgę od słońca.

Luluś

Niespełna dwuletni psiak cze-
ka na nowy, odpowiedzialny 
dom. Mimo młodego wieku 
Luluś ma już spory bagaż do-
świadczeń. Dlatego potrzebu-
je człowieka, który miłością, 
dobrocią i cierpliwością prze-
goni z jego życia lęk i strach.

Borys

Borys to wulkan energii, choć 
na smyczy prowadzi się w tzw. 
stylu pokerowym (tzn. z roz-
wagą i opanowaniem). Uwiel-
bia długie spacery, podczas 
których może rozkoszować 
się każdą chwilą spędzoną  
z człowiekiem.

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
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Zielona energia z biogazu powstaje już  
na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie

Z wynikiem pozytywnym zakończył 
się rozruch technologiczny - ostat-
ni etap realizacji trwającego dwa lata 
Kontraktu 01 pn.: „Budowa instala-
cji stabilizacji osadów ściekowych  
w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych  
na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.   
W ramach inwestycji wybudowano in-
stalację składającą się m.in. z dwóch 
szczelnie przykrytych kopułami zbiorni-
ków - Zamkniętych Komór Fermentacyj-
nych (ZKF) oraz z instalacji biogazowej.  
Każda z wybudowanych komór ma wyso-
kość ponad 17 m, średnicę 12,60 m i po-
jemność ok. 2000 m3. 

Wewnątrz ZKF osad podgrzewany jest 
do temperatury 37-38°C i mieszany mie-
szadłem z rurą centralną, zamontowanym 
w  centralnej części kopuły. Proces fermen-
tacji mezofilowej trwa około 36 dni. W tym 
czasie gaz zbierający się w górnej części 
zbiornika przekierowywany jest najpierw  
do instalacji odsiarczającej, a następnie 

do zbiornika membranowego przypo-
minającego olbrzymi balon, o pojemno-
ści ok. 1500 m3. Stamtąd kierowany jest 
na stację uzdatniania biogazu, a dalej                              
na odbiorniki biogazu – agregaty kogene-
racyjne lub kocioł olejowo – biogazowy. 
Ewentualny nadmiar biogazu spalany jest 
w pochodni. Wybudowana instalacja bio-
gazowa produkuje dziennie obecnie ponad 
2 tys. m³ biogazu, a następnie spala go w 
układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyski-
wana jest skojarzona energia elektryczna 
i cieplna. W chwili obecnej średnia pro-
dukcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 
kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h. 

Energia elektryczna wykorzystywa-
na jest na potrzeby własne oczyszczal-
ni ścieków do zasilania urządzeń wy-
korzystywanych do przeróbki osadów 
ściekowych i technologii oczyszczal-
ni ścieków. Energia cieplna natomiast 
wykorzystywana jest na cele techno-
logiczne w zakresie ogrzewania ZKF  

i słonecznej suszarni osadów. 
- Przestarzały proces fermenta-

cji psychrofilowej - dotychczas prowa-
dzony w dwóch Otwartych Basenach 
Fermentacyjnych - dzięki wybudowa-
nej instalacji został zastąpiony proce-
sem fermentacji mezofilowej w ZKF, co  
w perspektywie przyczyni się do ogra-
niczenia emisji związków złowonnych  
do atmosfery i poprawi komfort życia 
mieszkańców naszego miasta – podkreślił 
Piotr Pierzchała – Prezes Zarządu „WOD.-
-KAN.” Sp. z o. o. w Bełchatowie.

Kontrakt 01 został zrealizowany w ra-
mach Projektu pn.: „Budowa  i moderniza-
cja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej 
na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” 
współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  
a jego wartość wyniosła zgodnie z umową 
18 869 354,42 złotych netto.

WOD.-KAN.

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom bełchatowskich restauratorów. Przyjęty przez radnych prezydencki pro-
jekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, umożliwi im odzyskanie 
połowy poniesionych kosztów

Zwrot części opłaconej koncesji na alkohol
Panująca od niemal roku epidemia korona-
wirusa spowodowała, że właściciele firm  
z różnych branż mają problemy z utrzyma-
niem płynności finansowej. By bełchatow-
scy przedsiębiorcy mogli przetrwać trudny 
czas obostrzeń i zamknięcia, prezydent 
Mariola Czechowska wprowadza kolejne 
udogodnienia. – Sytuacja dotyka szcze-
gólnie małych i średnich przedsiębiorców, 
z którymi jestem w stałym kontakcie. Sta-
ramy się im pomóc w miarę możliwości, 
jakie daje nam prawo. Ustawa o przeciw-
działaniu COVID-19, która weszła w życie 
pod koniec stycznia, pozwoliła uruchomić 
dodatkową pomoc właścicielom restaura-
cji ponoszącym opłaty z tytułu sprzedaży 
alkoholu w czasie, gdy ich lokale pozostają 
nadal zamknięte. Dlatego też przygotowa-
łam propozycję zwolnienia ich z części po-
noszonych kosztów. Dzięki temu będzie im 
łatwiej utrzymać swój biznes – mówi pre-
zydent Mariola Czechowska.

Wspomnianego projektu uchwały po-
czątkowo nie było w planowanym porząd-
ku styczniowych obrad Rady Miejskiej.
Punkt ten nie mógł być ujęty wcześniej, 
ponieważ ustawa dająca samorządom 
możliwość wprowadzenia takiej pomocy 
przedsiębiorcom weszła w życie dwa dni 
przed sesją. Zgodnie z przyjętym przez 
radnych dokumentem, przedsiębiorcom, 

którzy opłatę uiścili jednorazowo do końca 
stycznia, przysługiwać będzie zwrot poło-
wy jej wysokości. Co ważne, wystąpienie 
o refundację będzie możliwe dopiero po 
opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego. Sprawa 
dotyczy 55 właścicieli lokali gastronomicz-
nych. Łącznie może do nich wrócić blisko 
57 tys. zł. Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta 
bełchatowskiego magistratu pod numerami 
tel. 44 733 51 60 lub 44 733 51 89.

Zwrot części opłaty za sprzedaż alko-

holu to kolejne z podejmowanych przez 
miasto działań pomocowych dla przedsię-
biorców w czasie epidemii. Cały czas trwa 
akcja #BełchatównaDowóz, której celem 
jest wsparcie restauracji oferujących je-
dzenie na wynos lub z dowozem. Z kolei  
w ramach „Bełchatowskiej przedsiębior-
czości w nowej odsłonie” firmy promowa-
ne są na miejskich kanałach, dzięki czemu 
mają szansę dotrzeć ze swoją ofertą do 
większej liczby klientów.

AP

Prezydencki projekt uchwały radni przyjęli niemal jednogłośnie; fot. archiwum

Załóż własną  „Firmę z powerem”

Czterdzieści młodych osób staje właśnie przed szansą zdobycia dofinansowania na  
otwarcie własnego biznesu. Bełchatowsko Kleszczowski  Park Przemysłowo Tech-

nologiczny ogłosił właśnie projekt „Firma z Powerem", w ramach którego młodzi 
mogą liczyć na kompleksowe wsparcie opiewające łącznie na blisko 39 tys. zł. Mowa 

o jednorazowej dotacji w wysokości 23 tys. zł, stypendium szkoleniowym oraz wy-
płacanym co miesiąc przez pół roku dofinansowaniu sięgającym 2 tys. 600 zł. 

By skorzystać z tej możliwości, należy spełnić kilka prostych warun-
ków. Po pierwsze mieć mniej niż 30 lat, ponadto preferowane są oso-

by bierne zawodowo oraz te, które straciły zatrudnienie po 1 mar-
ca ub.r. i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

„Firma z Powerem” to propozycja m.in. dla mieszkańców Bełchatowa i powiatu bełcha-
towskiego. Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod numerem 

tel. 881 551 200. Można także wysłać maila na adres power@ppt.belchatow.pl.
AP
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Trwa rekrutacja do miejskich przedszkoli, a także szkolnych zerówek i klas pierwszych. Na złożenie potrzebnych 
dokumentów rodzice mają czas do 17 marca

Czas na wybór miejskiego przedszkola i szkoły
W miejskich przedszkolach, na maluchy 
które pójdą do nich po raz pierwszy, cze-
ka blisko 400 miejsc. - To podobna liczba, 
jak chociażby rok temu. Poprzednie nabory 
pokazały, że miasto zabezpiecza w tym za-
kresie potrzeby wszystkich rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat. 
Zdarzały się przypadki, że maluch uczęsz-
cza do innej placówki niż preferowali opie-
kunowie, ale ważne, że dla każdego znala-
zło się miejsce w naszych przedszkolach 
– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent 
Bełchatowa. 

Zasady naboru do przedszkoli, a tak-
że szkolnych zerówek są takie same.  
W pierwszej kolejności będą przyjmowane 
dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych 
pieczą zastępczą lub wychowywane przez 
jednego rodzica, a także z rodzin w których 
występuje niepełnosprawność. Pierwszeń-
stwo mają również maluchy mieszkające  
w Bełchatowie i te, które są w wieku przed-
szkolnym. W kolejnym etapie pod uwa-
gę brane są tzw. kryteria lokalne. Liczyć 
się zatem będzie to, czy oboje rodziców 
pracuje lub uczy się w trybie dziennym,  
a także miejsce zamieszkania – a dokładnie 
odległość od przedszkola. Nie bez znacze-
nia będzie też to, czy do placówki chodzi 
rodzeństwo kandydata. 

W przypadku naboru do klasy pierw-
szej trzeba pamiętać o obowiązującej rejo-
nizacji. Oznacza to, że do danej placówki 
najpierw będą przyjmowane dzieci za-
mieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci 

spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze 
uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą 
jeszcze wolne miejsca. Pod uwagę brane 
jest również, czy dziecko posiada orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo, 
a także czy dziecko obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego realizowa-
ło w danej placówce. Ważne może się rów-
nież okazać to, czy w rejonie szkoły miesz-
kają dziadkowie, wspierający rodziców  

w opiece nad wnukami. 
Druki rekrutacyjne można pobrać  

w każdej podstawówce oraz z ich stron 
internetowych. Trzeba pamiętać, że wśród 
wymaganych do złożenia dokumentów są 
m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia,  
a także – w zależności od przypadku – po-
trzebne zaświadczenie np. o wielodzietno-
ści. Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronach internetowych poszcze-
gólnych placówek oraz na belchatow.pl. 

ADA

Pracownicy oświaty szczepią się przeciw COVID-19
Trwają dobrowolne szczepienia pracow-
ników oświaty zgłoszonych w pierw-
szym etapie. Wśród nich m.in. nauczycieli, 
którzy pracują stacjonarnie i uczą klasy  
I-III szkół podstawowych, są pedagogami 
wspomagającymi czy wychowania przed-
szkolnego. W Bełchatowie – z miejskich 
przedszkoli i podstawówek – z takiej moż-
liwości skorzysta blisko 190 nauczycieli,  

a także 13 osób zatrudnionych na stano-
wisku pomocy. To prawie 42 proc. wszyst-
kich uprawnionych. 

Na szczepienie czeka już kolejna gru-
pa. Zgodnie z rządowymi wytycznymi  
w II etapie rejestrować się mogli wszyscy 
pozostali pracownicy oświaty. Wśród nich 
także nauczyciele w przedziale 60-65 lat 
oraz ci, którzy nie zgłosili się w pierwszej 

turze, a byli do tego uprawnieni.– Chęć 
zaszczepienia się wyraziło blisko 350 pra-
cowników miejskich placówek oświato-
wych – podsumowuje Łukasz Politański, 
wiceprezydent Bełchatowa. Podobnie, jak 
ich poprzednicy i oni maja być szczepieni 
preparatem firmy AstraZeneca.

ADA

Na pierwszoklasistów czeka osiem miejskich szkół podstawowych
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KULTURA

Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z obostrzeniami sanitarnymi placówki kulturalne w całym kraju zostały 
otwarte. Bełchatowianie mogą więc pójść do muzeum, wybrać się na interaktywną wystawę o węglu i energii 
bądź zasiąść wygodnie w fotelu kinowym „Kultury" i obejrzeć film na dużym ekranie

Kultura „na żywo” znów dostępna
Po decyzji rządu o poluzowaniu niektórych 
obostrzeń, placówki ponownie otworzyły 
swoje podwoje. – Na ten moment cze-
kaliśmy bardzo długo i cieszymy się, że 
możemy znowu witać gości. Ostatnie dni 
pokazały, że nie tylko my tęskniliśmy za 
widzami, ale także bełchatowianom brako-
wało bezpośredniego kontaktu ze sztuką 
i dobrym filmem w naszym Kinie Kultura 

– mówi dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury Damian Nowak.

PGE Giganty Mocy zapraszają nato-
miast do zwiedzania swojej interaktywnej 
wystawy. To ciekawa lekcja historii nasze-
go regionu, a także spora dawka wiedzy  
o węglu, powstawaniu energii elektrycznej 
oraz działalności największych w Polsce  
i Europie zakładów paliwowo-energetycz-
nych, czyli bełchatowskiej kopalni i elek-
trowni.

Zwiedzający mogą także ponownie od-
wiedzać bełchatowskie Muzeum Regional-
ne. Niewątpliwą atrakcją jest z pewnością 
Gabinet Numizmatyczny i zgromadzona 
w nim bogata kolekcja monet i medali po-
święconych św. Janowi Pawłowi II. Z kolei 
na ekspozycji „Ścieżki pamięci. Pozostały 
tylko kamienie…” prezentowane są foto-

grafie Andrzeja Białkowskiego oraz Pio-
tra Wypycha. - Wystawa pokazuje stan 
zachowania ewangelickich i żydowskich 
nekropoli w naszym województwie, ich 
piękno, architekturę i bogatą symbolikę – 
mówi dyrektor muzeum Marek Tokarek.

Przypomnijmy, że w placówkach kultu-
ry obowiązuje reżim sanitarny, czyli nakaz 
zakrywania ust i nosa oraz zachowania od-
stępu. Na sali kinowej może być zajętych 

połowa miejsc, widzowie nie mogą spo-
żywać posiłków. Szczegółowe informacje 
na ten temat znaleźć można na stronach: 
mckbelchatow.pl, pgegigantymocy.pl oraz 
muzeum.belchatow.pl. Zaznaczmy, że  
w związku z dynamicznie zmieniającą się 
sytuacją epidemiczną, placówki wróciły do 
pracy warunkowo do 28 lutego 2021 r.

AP

Weź udział w bibliotecznych konkursach
Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszu-
kiwania nowych form artystycznych, roz-
wijanie wrażliwości literackiej oraz posze-
rzenie wiedzy o naszym regionie to główne 
cele corocznych konkursów bełchatow-
skiej biblioteki. Pierwszy z nich, „Między 
rajem a węglem”, ogłoszony został już 
po raz 26., a hasłem tegorocznej edycji 
jest „Moje miasto – pocztówka z Bełchato-
wa”. Zadaniem uczestników będzie przed-
stawienie dowolnego miejsca, obiektu czy 
krajobrazu charakterystycznego dla na-
szego miasta. Z kolei biorący udział w XIX 
Powiatowym Konkursie „Książka – obiekt 
artystyczny” muszą wkomponować książ-

kę w jakiś inny przedmiot.
Zgłoszenia do konkursów przyjmowa-

ne są do 20 kwietnia. Technika prac jest 
dowolna – to znaczy, że mogą to być za-
równo fotografie, rysunki, grafiki, obrazy, 
grafiki komputerowe czy kolaże. Regula-
miny konkursów wraz z formularzami zgło-
szeniowymi dostępne są na internetowej 
stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Bełchatowie www.biblioteka.
belchatow.pl (w zakładce: o nas/regulami-
ny konkursowe). Szczegółowych informacji 
udzielają również pracownicy biblioteki pod 
numerem telefonu 44 632 28 71 wew. 27. 
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w maju.

 APBiblioteka organizuje konkursy każdego roku

W Muzeum Regionalnym można oglądać zarówno wystawy stałe, jak i czasowe
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Miasto będzie promowane na meczach GKS Bełchatów. Klub, w ramach podpisanej umowy, otrzyma z miejskiej 
kasy 50 tys. zł. W zamian logotyp Bełchatowa pojawi się m.in. na koszulkach zawodników pierwszej drużyny, 
karnetach czy biletach na mecze Brunatnych

Stawiamy na promocję przez sport
Umowa będzie obowiązywać do końca czerw-
ca, czyli całą rundę wiosenną. W tym czasie 
GKS Bełchatów m.in. ma eksponować logotyp 
miasta na wszystkich swoich materiałach pro-
mocyjnych. „Jabłko” pojawi się więc na koszul-
kach meczowych pierwszej drużyny, karnetach 
i biletach, a także na oficjalnej stronie interne-
towej Klubu. Będzie ono również widoczne na 
banerach w strefie reklamowej stadionu przy 
Sportowej, na telebimie oraz bandach mają być 
zaś emitowane miejskie spoty reklamowe.

Umowy sponsorskie z GKS Bełchatów 
miasto podpisuje od kilku sezonów. W sumie  
w ciągu ostatnich czterech lat do Klubu wła-
śnie w ramach takich porozumień powędrowa-
ło z miejskiego budżetu 390 tys. zł. – Wspie-
ramy Brunatnych na wiele różnych sposobów. 
Pomoc płynie zarówno z miasta, jak i miejskich 
spółek oraz jednostek. Zależy mi bowiem na 
dalszym jak najlepszym funkcjonowaniu GKS 
Bełchatów – podsumowuje prezydent Bełcha-
towa Mariola Czechowska.

 ADA Logo miasta widnieje na koszulkach meczowych pierwszej drużyny
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Sukcesy młodych bełchatowskich lekkoatletów
Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 
zawodnicy bełchatowskich klubów spor-
towych zaliczyli „na piątkę”. Podczas lu-
towych zawodów w Toruniu udowodnili, 
że są zdeterminowani i ukierunkowani na 
sukces, a w każdym swoim starcie poka-
zują niezwykłą wolę walki i profesjonalne 
podejście do sportu.  Do stolicy regionu 
kujawsko-pomorskiego pojechało kilkuna-
stu młodych bełchatowian, a wśród nich 
aż siedmiu to miejscy stypendyści. Mowa  
o Mai Matyśkiewicz, która na dystan-
sie 300 m okazała się najszybszą polską 
juniorką młodsza. Na drugim miejscu  
w swojej dyscyplinie uplasował się z kolei 
trójskoczek Jakub Bracki, na trzecim zaś 
najszybciej biegający obecnie bełchatow-
ski sprinter Mateusz Górny. Do tego, aby 
stanąć na podium niewiele zabrakło Filipo-
wi Chroście i Marii Kołodziejczuk, którzy 

ostatecznie zajęli czwarte miejsca. Należy 
także wspomnieć o wracającym po kontu-
zji do poważnego ścigania Oskarze Łuckim, 
który w biegu na 60 m przez płotki zajął  
4 miejsce w konkursie.

Przypomnijmy, że to nie jedyne suk-
cesy młodych lekkoatletów w tym roku. 
Podczas styczniowego mityngu również 
w Toruniu, udowodnili, że są czołowymi 
polskimi zawodnikami. Ze startu na start 
widać wyraźnie, że ich forma jest zwyżko-
wa, co pozwala mieć nadzieję na kolejne 
sukcesy w sezonie letnim, tym bardziej, że 
podczas toruńskich zawodów kilku z nich 
pobiło swoje rekordy życiowe.

Wszystkim utalentowanym młodym 
sportowcom gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

AP
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Bełchatowianie często stają na podium

SPORT

18



Rodzinne, kameralne i zaciszne – taki obraz Kina Kultura ma niemal każdy mieszkaniec Bełchatowa. W tym roku 
mija dokładnie sto lat od dnia, w którym bełchatowianie mogli po raz pierwszy doświadczyć magii dużego ekranu

Polonia, Pokój, Kultura – czyli jak to  
z bełchatowskim kinem było….
Pierwszy kinematograf konstrukcji braci Lumière pojawił się 
w Bełchatowie pod koniec I wojny światowej. Wówczas to 
Piotr Sołtysiński, który odkrył film z kinie w Odessie, pokazał 
bełchatowianom tajemnicze i fascynujące ruchome obrazy. 
Zachwyt bełchatowian był tak wielki, że w 1920 roku rozpo-
częły się starania o stworzenie w naszym mieście kinoteatru 
„Polonia”. Udało się to rok później i w budynku przy ul. Pa-
bianickiej powstało miejsce z salą na 132 widzów, w którym 
nie tylko wyświetlano filmy, ale także organizowano odczyty 
i wieczory artystyczne. 

Dźwięk do bełchatowskiego kina wkroczył w latach 30. 
ubiegłego stulecia. Wówczas to seanse filmowe odbywały 
się kilka razy w tygodniu, zazwyczaj od piątku do niedzie-
li. Na brak widowni nie można było narzekać. Magia kina 
przyciągała pracowników okolicznych fabryk i stanowiącą 
wówczas większość mieszkańców Bełchatowa społeczność 
żydowską. Ówczesny dyrektor, Jan Rybak, zobowiązał się do 
oddawania części zysku ze sprzedaży biletów miastu, a także 
do wyświetlania propagandowych Tygodników Aktualności 
państwowej Agencji Telegraficznej, choć z tego drugiego 
nie do końca się wywiązywał. Wszystko zmieniło się w roku 
1939. W początkowych latach okupacji budynek kinoteatru 
służył Niemcom jako miejsce zebrań i odczytów, jednak  
w roku 1942 został on doszczętnie zniszczony. 

Po wojnie bełchatowianie byli „głodni” powrotu kultu-
ry do miasta, a jej wyznacznikiem stał się film i akcja „Kino”.  
W 1948 r., podczas sporządzania 6-letniego planu gospo-
darczego dla Bełchatowa, zapadła decyzja o umieszczeniu 
placówki w dawnej synagodze przy ulicy 19. Stycznia, która 
miała stać się Domem Ludowym. Budynek został jednak ro-
zebrany w rodu 1956, a kino zajęło salę w remizie strażackiej 
przy placu Narutowicza. Dopiero pod koniec lat 60. wybudo-
wano obok niej obecną siedzibę Miejskiego Centrum Kultury, 
a dotychczasową salę kinową przekształcono w kameralną 
salę teatralną, a kino zyskało nowa nazwę – „Pokój”.

Od lat 70. miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać a roz-
wój życia kulturalnego nabrał rozpędu. W 1972 r. powołano 
do życia Powiatowy Dom Kultury, a rok później ruszyło kino 
objazdowe. Co ciekawe, w latach 70. i 80. kino cieszyło się 
w Bełchatowie tak dużą popularnością, że bilety na niektóre 
seanse dostać można było wyłącznie u tzw. „koników”, czę-
sto za wielokrotność pierwotnej ceny.  

Przełom wieków oznaczał konieczność wprowadzenia 
zmian odpowiadających potrzebom nowego pokolenia wi-
dzów. W 2000 r. zorganizowano pierwsze letnie kino plene-
rowe, na który przyszło aż… 900 osób.

W roku 2004 przeprowadzony został konkurs na nową 
nazwę kina. Zwycięską propozycją okazała się “Cooltura”, 

którą zastąpiła polska "Kultura". Przez lata sala kinowa pełniła rów-
nież rolę sali teatralnej, koncertowej i widowiskowej. Wszystko zmie-
niło się w 2014 roku, kiedy to wybudowano Giganty Mocy, a samo 
kino zmodernizowano. Dziś, w odnowionej Sali, bełchatowscy miło-
śnicy X Muzy mogą oglądać najnowsze, cieszące się popularnością 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, produkcje – także te 3D.

AP

Źródła: Anna Gocałek, W starym kinie. O narodzinach X Muzy bełcha-
towskiego kinoteatru „Polonia", stworzona w ramach projektu “W sta-
rym kinie” realizowanym przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie, 
mck.belchatow.pl

1969 rok, rozbiórka budynku zlokalizowanego po południowej stro-
nie placu Narutowicza. Obecnie mieści się tutaj kino

1992 rok, plac Narutowicza – ściana kina „Pokój”, które od 2004 roku 
nosi nazwę „Kultura”
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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


