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Bełchatów z Janem Pawłem II.
Dni Patrona w mieście.
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Jak zawsze chcemy w nim rzetelnie informować i zwracać uwagę na istot-
ne wydarzenia, zgodnie z przyjętą w tytule zasadą, że Warto Wiedzieć Wię-
cej. Ze swojej strony chcę zachęcić Państwa do zapoznania się z materia-
łem dotyczącym podpisanej w dniu 10 października br. Umowy partnerskiej 
o współpracy pomiędzy Bełchatowem a Pardubicami w Republice Czeskiej.  Miasto, 
z którym współpracujemy od ponad 6 lat dołączyło do grona dziesięciu naszych 
miast partnerskich. Pardubice wykazują się dużą aktywnością w aplikowaniu 
o środki fi nansowe z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, efektywnie 
pozyskują dofi nansowanie do projektów, w których Bełchatów będzie również 
brał udział. Taki wspólny grant do funduszu pn. „Inwazja talentów” został już 
przez Bełchatów złożony. Skorzystają na tym przede wszystkim nasi mieszkańcy, 
którzy w ramach wymiany będą mogli zobaczyć to piękne miasto i wziąć udział 
w realizowanych wspólnie projektach. Jeżeli chcecie Państwo podzielić 
się ze mną swoimi uwagami czy propozycjami na temat nasze-
go biuletynu, codziennie czekam na kontakt z Państwem pod adresem: 
k.kleska@um.belchatow.pl.

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Cze-
chowska zaprasza na miejskie obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Rozpocznie je Msza Św. w intencji Oj-
czyzny w kościele Św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika o godz. 10:00.  
Miejskim obchodom będzie również to-
warzyszyć szereg przedsięwzięć m.in. 
Bieg Niepodległości, koncert Jerzego Zel-
nika oraz fi nał XVI Regionalnego Przeglą-
du Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 
„Moja Ojczyzna”.

Blisko 50-procentowe poparcie PiS w Beł-
chatowie - przy 57-procentowej frekwen-
cji - to nie przypadek, a konsekwencja 
politycznych preferencji bełchatowian. 
To tutaj niespełna rok temu ta partia 
zwyciężyła w wyborach samorządowych, 
a Prezydentem Miasta została Mariola 
Czechowska.   

Wiesław Dobkowski, 
62 lata, senator VII i 
VIII kadencji (pełnią-
cy mandat społecz-
nie). Pracownik beł-
chatowskiej kopalni. 
Senator Dobkowski 
jest absolwentem 
Politechniki Łódz-
kiej. Jest członkiem 
krajowych władz PiS.

Prawo i Sprawiedliwość zwycięża w wyborach parlamentarnych, zdobywając 37,58 procent poparcia. 
Na drugim miejscu znajduje się Platforma Obywatelska, zdobywając 24,09 procent poparcia, a na trzecim 
Kukiz'15 z 8,81 procent. Do Sejmu wchodzą także .Nowoczesna i PSL. Swojej reprezentacji w niższej izbie parla-
mentu nie będą miały Zjednoczona Lewica, KORWiN i partia Razem. 

Nasi parlamentarzyści
Dariusz Kubiak, 44 
lata z ramienia Pra-
wa i Sprawiedliwości 
Radny Rady Miej-
skiej w Bełchato-
wie V i VI kadencji.  
W V kadencji peł-
nił funkcję wice-
p rzewodn iczący. 
W 2014 roku po-

nownie wybrany do RM objął funkcję 
jej przewodniczącego. Członek komi-
sji rodziny, zdrowia i opieki społecznej. 
Żonaty, trójka dzieci.

W wyniku głosowania w naszym, 10 okrę-
gu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało sześć 
poselskich mandatów, dwa przypadną 
w udziale PO, a jeden kandydatowi Ku-
kiz' 15. Posłami z ramienia PiS zostaną: 

Antoni Macierewicz, Grzegorz Wojcie-
chowski, Robert Telus, Anna Milczanow-
ska, Krzysztof Maciejewski i kandydat 
z Bełchatowa - Dariusz Kubiak, który zdo-
był 8.004 głosów. Łącznie na listę Prawa 
i Sprawiedliwości w okręgu 10 oddano 
134.134 głosów.  Z ramienia Platformy 
Obywatelskiej parlamentarzystkami zo-
staną: Elżbieta Radziszewska, i Dorota 
Rutkowska. Rafał Wójcikowski, „jedyn-
ka” z Kukiz' 15, zamyka listę parlamenta-
rzystów z okręgu nr 10.
Wiesław Dobkowski kandydat PiS do wyż-
szej izby parlamentu – Senatu zdobywa-
jąc 71.764 głosów jako jedyny kandydat 
z Bełchatowa zostanie senatorem.

MJ
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Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że miasto Bełchatów otrzymało tytuł „Gminy 
Fair Play”. Certyfi kat będący od kilkunastu lat marką samą w sobie jest najlepszym 
dowodem na profesjonalizm i gwarancję fachowości urzędników bełchatowskiego 
magistratu. Kapituła Fair Play premiuje i promuje gminy ponadprzeciętnie dbające 
o interes społeczności lokalnej. 
Warto dodać, że zanim wyróżniono nas certyfi katem, w Urzędzie Miasta
przeprowadzono profesjonalny i niezależny audyt. To źródło sporej 
wiedzy eksperckiej charakteryzującej się obiektywizmem i rzetelnością. 
Ta opinia jest dla nas równie cenna co samo wyróżnienie. Nie podlega też wąt-

pliwości, że tytuł zobowiązuje, do bardziej wytężonej pracy nakierowanej na inwestora tworzącego nowe 
miejsca pracy. Podejmujemy to wyzwanie codziennie, tak jak wiele wysiłku i pracy włożyli mieszkańcy  
zaangażowani w III edycję Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję tym, którzy tworzyli projekty i angażowali się 
w ich promocję. Wielkie brawa należą się też dziesięciotysięcznej grupie mieszkańców, która głosowała. Które 
wnioski zyskały Państwa aprobatę? Możecie Państwo sprawdzić przeglądając ten numer. 

Zapraszam do lektury

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

W XIV edycji konkursu "Gmina Fair Play", organizowanego przez Fundację "Instytut Badań nad De-
mokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" i Krajową Izbę Gospodarczą, Bełchatów otrzymał tytuł i 
certyfi kat "Gmina Fair Play".

Miasto Bełchatów z tytułem Fair Play
Uroczyste wręczenie certyfi katów i na-
gród dla laureatów konkursu odbyło się 
23 października podczas Gali Finałowej 
w Warszawie. 
Jak podaje uzasadnienie, uhonorowanie 
naszego miasta tytułem i certyfi katem 
„Gmina Fair Play" jest formą docenienia 
pracy i ogromnego wkładu zarówno władz 
miasta jak i wszystkich pracowników 
Urzędu. Tytułem „Gminy Fair Play" mogą 
posługiwać się te samorządy, które dbają 
o interesy społeczności lokalnych. Szcze-
gólnie dużą wagę organizatorzy konkur-
su przywiązywali do kwestii, na ile dana 
gmina potrafi  przyciągnąć inwestorów 
i stwarza im możliwie najlepsze warun-
ki dla prowadzenia działalności gospo-
darczej. W postępowaniu konkursowym 
brane były pod uwagę zarówno ankiety 
wypełniane przez same samorządy, jak 
również informacje uzyskane od inwesto-
rów, lokalnego biznesu, instytucji fi nan-
sowych, edukacji i innych podmiotów.
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Od jedenastu lat mieszkańcy Bełchatowa uczestniczą w uroczystościach, które poświęcone 
są Janowi Pawłowi II. Dni Papieskie to szczególny czas - dlaczego? O to pytamy księdza kanonika 
Zbigniewa Zgodę, proboszcza Parafi i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Bełchatowskie Dni Papieskie

Październik był miesiącem poświę-
conym Ojcu Świętemu, który jest Patro-
nem naszego miasta, jak zdaniem księ-
dza proboszcza, przeżyliśmy ten czas?

Rozpoczęcie Papieskich Dni Bełchatowa 
było imponujące. Nasze miasto w tym 
dniu zostało wpisane w peregrynacje 
symboli Światowych Dni Młodzieży, a za-
tem procesja Fatimska przez miasto od-
była się  wraz z symbolami ŚDM, a niosła 
je młodzież naszego miasta z poszczegól-
nych parafi i. To było niezwykłe świadec-
two, że młodzież pokolenia Jana Pawła 
II pragnie ponieść dalej przywiązanie 
do krzyża i Matki Najświętszej wyrażone 
w symbolach, które ofi arował młodym 
Jan Paweł II. Mieliśmy okazję na nowo 
przypomnieć sobie nauczanie Jana Paw-
ła II, zwłaszcza słowa wypowiedziane na 
początku pontyfi katu „Nie lękajcie się” 
są dla nas szczególnym natchnieniem. Go-
ściliśmy w par. Narodzenia NMP  O. Leona 
– Benedyktyna z Tyńca, który podzielił się 
z nami swoimi  przeżyciami związanymi 
z Ojcem Świętym. Dał pewne świadec-
two o wielkości i świętości Jana Pawła II, 

którego poznał w latach 50 tych, a więc 
kiedy jeszcze nie był biskupem. 

Jan Paweł II był dla Polaków wielkim 
autorytetem, wzorem do naśladowania, 
szczególnie w trudnych dla kraju cza-
sach, czy z perspektywy lat, zdaniem 
księdza zostały w nas jego nauki?

Jan Paweł II uczył nas nie tylko słowem. 
On kochał Boga, kochał Kościół, Ojczyznę 
i każdego człowieka. W miłości nie trzeba 
aż tak wielu słów. On był autentycznym 
świadkiem, a tego potrzebuje szczegól-
nie współczesny człowiek. Co nam z tego 
zostało? Myślę, że to bardzo indywidu-
alna ocena. Nie chcę wypowiadać się 
za innych, ale wiem, że każde wyda-
rzenie w mieście  - któremu patronuje 
Święty Jan Paweł II – związane z papie-
żem daje nam nowe możliwości poznania 
nauki Jana Pawła II. Każdy, kto  tylko chce 
bliżej poznać papieża dziś ma ogrom-
ne możliwości, a nasze Dni Papieskie 
w Bełchatowie są zawsze dobrym czasem 
dla nas mieszkańców, abyśmy lepiej mo-
gli doświadczyć opieki naszego patrona.

Ojciec Święty był przyjacielem mło-
dzieży, jak bełchatowskie parafi e trafi a-
ją do młodych, szczególnie tych, którzy 
nie mieli okazji chociażby uczestniczyć 
w jego pielgrzymkach do kraju?

Jak wspomniałem 13 października mło-
dzież skupiona przy symbolach Świato-
wych Dni Młodzieży mogła dotknąć tych 
znaków, które przekazał nam Jan Paweł 
II? Po procesji odbyło się nocne czuwanie 
w kościele Narodzenia NMP, podczas któ-
rego młodzież mogła poznać historię spo-
tkań młodych z papieżem. To niezwykłe 
jak papież kochał młodych jak ich szukał, 
gromadził i nauczał.
Dziś należy powiedzieć, że święty Jan 
Paweł II ciągle jest obecny z młodymi, 
którzy chcą poświęcić czas na modlitwę, 
którzy szukają prawdziwych wartości 
i chcą żyć z Bogiem.

     W przyszłym roku w Krakowie odbę-
dą się Światowe Dni Młodzieży, w jaki 

sposób ksiądz zachęciłby bełchatowian, 
by wzięli w nich udział?

Dla młodych to szczególna okazja by czuć 
się w Kościele obecnym. Młodzież, któ-
ra jest nadzieją Kościoła ma swój czas 
tym bardziej, że Światowe Dni Młodzieży 
będą u nas w Polsce. Wydarzenie, któ-
re miało miejsce  w naszym mieście 13 
października, stało się jednym z etapów 
przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży w przyszłym roku w Krakowie. Bę-
dziemy się spotykać w różnych parafi ach 
w Bełchatowie przez cały rok organizując 
grupę wolontariuszy włączających się w 
przyjęcie młodzieży, która przybędzie do 
nas z zagranicy. Księża uczący młodzież 
w szkole mają szczególne zadanie, aby 
w tych bezpośrednich kontaktach  zapro-
sić ich do udziału w ŚDM i ukazać im szan-
sę bliższego poznania Boga Miłosiernego, 
ponieważ hasło Światowych Dni Młodzie-
ży uczy nas: „ Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Dziękujemy za rozmowę.

     W przyszłym roku w Krakowie odbę-
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Głosujmy na Bełchatów!

Zumi wraz z Onet.pl szuka wyjątkowych 
i aktywnych miast. Oba popularne, ogól-
nopolskie portale internetowe zapraszają 
do współzawodnictwa. Na czym pole-
ga „Turnieju Miast”? Zabawa ma formę 
rankingu, w którym uczestnicy mogą za-
głosować na jedno spośród 335 polskich 
miast powiatowych. By każde miasto 
miało równe szanse organizatorzy zasto-
sowali metodę liczenia głosów na zasa-
dzie proporcji: ilości oddanych głosów do 
liczby mieszkańców. Tak więc nie trzeba 
być wielkim ośrodkiem miejskim by mieć 
szansę na wygraną w rankingu. Ba! Ubie-
głoroczna edycja wskazuje, że to zaan-
gażowanie mieszkańców ma największe 
znaczenie. 
Dla przykładu dodajmy, że zwycięz-
cą poprzedniej edycji „Turnieju Miast” 
był trzynastotysięczny Gołdap, którego 
mieszkańcy oddali ponad dziewięć tysię-
cy głosów, to pozwoliło uzyskać 67-pro-
centowe poparcie i tym samym 200 ty-
sięcy złotych na kampanie promocyjne 
i reklamowe w dwóch portalach o zasię-
gu ogólnopolskim – Onet.pl i Zumi. Dru-
gie miejsce na podium przydało w udzia-
le Sejnom w województwie podlaskim 
(ponad 5 tysięcy mieszkańców, zebrano 
3 tysiące 592, co dało ponad 63 procent 
głosów), które otrzymały 100 tysięcy zło-

tych, a trzecie, które zdobył Szydłowiec 
- 50 tysięcy złotych. 
„Turniej Miast” w liczbach naprawdę im-
ponuje. W 2013 roku, w pierwszej edycji 
plebiscytu łącznie oddano ponad 270 ty-
sięcy głosów. W kolejnej, ubiegłorocznej 
aktywność głosujących wzrosła o kolejne 
100 tysięcy! Gdyby jeszcze przytoczyć 
kilka statystyk, to warto podkreślić, 
że portal turniejmiast.zumi.pl zanotował 
w 2014 grubo ponad sześćset tysięcy 
odsłon, a o zabawie na Facebooku inter-
nauci umieścili ponad 10 tysięcy wpisów! 
Sama akcja jest też mocno promowane 
w mediach elektronicznych (onet: strona 
główna, wiadomości regionalne, styl ży-
cia, biznes, podróże, zumi w zakładkach: 
turystyka, biznes i strona główna), prasie 
drukowanej (Fakt i Newsweek) i ogólno-
polskiej rozgłośni radiowej (Rmf.fm)
Gorąco zachęcamy bełchatowian do gło-
sowania i liczymy, że lokalny patriotyzm 
Bełchatowa zwycięży! 
Głos można oddać do 23 listopada 2015 
roku na stronie: www.turniejmiast.zumi.
pl po wpisaniu miasta na które chce się 
oddać głos lub za pośrednictwem portalu 
Onet.pl oraz wyszukiwarki Zumi.pl.

MJ

2 października w Uniwersy-
tecie Jana Kochanowskie-
go Filii W Piotrkowie Trybu-
nalskim odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku aka-
demickiego 2015/2016.

Honorowe 
wyróżnienie

Podsumowania minionego roku akade-
mickiego oraz wydarzeń z działalności 
Uniwersytetu dokonał Rektor Uczel-
ni prof. dr hab. Jacek Semaniak, któ-
ry w swoim przemówieniu wspomniał 
o rozwoju UJK, powołaniu nowych 
kierunków oraz sukcesach studentów 
i naukowców. Natomiast, Prorektor 
ds. Filii prof. UJK Zygmunt Matuszak 
zwrócił uwagę na uzyskanie przez 
uczelnię zgody na utworzenie studiów 
II stopnia bezpieczeństwa narodowego  
oraz przypomniał, że w przyszłym roku 
Filia Uniwersytetu będzie obchodzić 
35-lecie swego istnienia. Spośród licznie 
przybyłych gości głos zabrała również 
Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola 
Czechowska, która życzyła społeczno-
ści akademickiej dalszych sukcesów 
i rozwoju oraz podkreśliła znaczenie 
Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim 
dla rozwoju naszego regionu.
W takcie uroczystości, społeczność 
akademicka Piotrkowskiej Filii Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego, w podzię-
kowaniu za aktywne wspieranie Uczelni 
w realizacji Jej zadań nadała Pani Pre-
zydent Marioli Czechowskiej honorowe 
wyróżnienie.
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Dzień Edukacji Narodowej

Z początkiem nowego roku szkolnego weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia, zgodnie z którą fi rmy prowadzące sklepiki szkolne nie mogą sprzedawać w nich tzw. 
śmieciowego jedzenia.

Szkolne sklepiki bez batoników. Jak sobie radzą?

Zakaz sprzedaży obejmuje produkty 
zawierające znaczne ilości składników 
niezalecanych dla rozwoju dzieci. Nowe 
przepisy ograniczają możliwość sprze-
daży dzieciom i młodzieży żywności, 
do której dodawane są cukry i substan-
cje słodzące, a także żywności o dużej 

zawartości tłuszczu lub soli. Promowane 
powinno być spożywanie warzyw, owo-
ców i żywności bogatej w wapń oraz picie 
wody. Tak więc, ze sklepikowych półek 
miały zniknąć takie produkty, jak: chip-
sy, napoje energetyzujące, jedzenie typu 
fast food i instant. 
W bełchatowskich szkołach zmiany widać 
na pierwszy rzut oka. Uczniowie nie znaj-
dą tu czekolady, żadnych batonów, cu-
kierków, żelek czy  kolorowych napojów. 
- W pierwszym momencie byłam prze-
rażona, że zmiany mają być tak szybkie 
i restrykcyjne, przecież słodycze najbar-
dziej schodziły – przyznaje właściciel-
ka sklepiku, która ten biznes prowadzi 
od ponad szesnastu lat - Ponieważ zdro-
wie dzieci jest najważniejsze, zrobili-
śmy rewolucję, choć ja już w ubiegłym 
roku do asortymentu dodawałam zdrową 
żywność.  Obroty sklepików szkolnych 
zdecydowanie się zmniejszyły, a dzier-
żawcy robią wszystko, by zachęcić dzieci 

i młodzież do zakupów na terenie szko-
ły. Twierdzą jednak: – my nawyków, ży-
wieniowych nie zmienimy. Wpajanie ich 
dzieciom powinno odbywać się w domu, 
tymczasem rodzice pakują do plecaków 
colę i słodycze, których nie mogą u nas 
kupić….  
Uczniów w szkole mają natomiast skusić 
wyeksponowane świeże banany, gruszki 
i arbuz w plasterkach. W ofercie znajdu-
ją się takie przysmaki jak: musy owoco-
we, tosty z ciemnego pieczywa, pyszne 
kanapki, lemoniada czy soki słodzone 
miodem. Wśród produktów cieszących się 
coraz większym powodzeniem można wy-
mienić także jogurty z owocami, pestki 
dyni, a nawet zdrową pizzę na pełnoziar-
nistym spodzie. Dla wielu osób taki jadło-
spis jest atrakcyjny, jednak na całkowitą 
akceptację zmian przez dzieci i rodziców 
musimy jeszcze poczekać.

AE

Prezydent Miasta Mariola Czechowska 
uhonorowała nauczycieli z bełchatow-
skich szkół, którzy w szczególny sposób 
wyróżniają się wykonując swój zawód. 
Spotkanie władz miasta z bełchatowski-
mi nauczycielami odbyło się w Miejskim 

Centrum Kultury PGE Giganty Mocy.
W trakcie uroczystości Prezydent zapew-
niła, że samorząd dokłada wszelkich sta-
rań, aby wspomagać placówki oświato-
we. - Wszystkim nauczycielom, pracow-
nikom placówek oświatowych dziękuję za 

codzienną pracę i życzę pogody ducha na 
każdy dzień – powiedziała Prezydent Ma-
riola Czechowska.

W trakcie uroczystości trzydziestu 
pięciu nauczycieli oraz dyrektorów 
szkół i placówek zostało wyróżnionych 
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wy-
chowawczej i opiekuńczej. Wyróżniono 
także nauczycieli mianowanych i dy-
plomowanych, którzy złożyli uroczyste 
ślubowanie. Odznaczono Medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej ośmiu nauczy-
cieli. Zaś Kuratorium Oświaty przyznało 
łącznie 26 nauczycielom Medale Złote, 
Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny 
Weroniki Pochopień.

MR
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W budżecie obywatelskim na 2016 rok 
bełchatowianie mieli do rozdyspono-
wania 1,5 miliona złotych. Zgłoszonych 
zostało trzydzieści dziewięć propozycji 
projektów. Po weryfi kacji na listę do gło-
sowania zakwalifi kowało się dwadzieścia 
sześć z nich. Projektami odrzuconymi 
były między innymi zadania niemożliwe 
do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego z uwagi na konieczność 
opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.
Największą popularnością wśród miesz-
kańców cieszył się projekt „Centrum 
Rehabilitacji Dzieci Przystań – remont 
i doposażenie placówki”. Centrum świad-
czy bezpłatne usługi w zakresie rehabi-
litacji dzieci niepełnosprawnych z te-
renu Bełchatowa. Inwestycja dotyczy 
modernizacji i przystosowania, a także 
doposażenia w niezbędny sprzęt, lokalu 
przy ul. Hubala 2, gdzie kontynuowana 
będzie działalność opiekuńcza, diagno-

styczna i rehabilitacyjno-terapeutyczna 
realizowana dotychczas w lokalu przy 
ul. Żeromskiego 1. Do dyspozycji pacjen-
tów oddane będą dwie sale rehabilitacyj-
ne, sale Doświadczeń Świata i Integracji 
Sensorycznej, trzy gabinety pedagogicz-
ne oraz dwie sale rehabilitacyjne, gabi-
nety logopedyczne, psychologiczne i Bio-
feedback.
Drugie miejsce w głosowaniu zdobył pro-
jekt „Zatoczka postojowa wysiadaj po-
woli i bezpiecznie. Monitorowana zatocz-
ka i mini parking oraz stojaki rowerowe 
na terenie szkoły”.
Zgodnie z zapisami, celem projektu jest 
przystosowanie terenu znajdującego się 
bezpośrednio przy SP1 do bezpiecznego 
dowozu i odbioru dzieci ze szkoły. Po-
nadto zadanie obejmuje zamontowanie 
stojaków rowerowych na placu przed 
wejściem do szkoły oraz monitoring. Na 
trzecim miejscu w głosowaniu znalazł 
się projekt „Wesoły zakątek w centrum 

- plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz 
uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, 
ręczną oraz koszykówkę”, którego loka-
lizacja obejmuje zielony teren osiedla 
Okrzei w okolicy bloku nr 6. 
Czwarte miejsce zajął projekt budowy 
oświetlenia ciągu pieszego łączącego 
osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim 
wraz z uporządkowaniem terenu w rejo-
nie „lasku” przy ww. ciągu pieszym.

Zrealizowany będzie także projekt, któ-
rego celem jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez ułatwienie szybkie-
go dostępu do urządzenia ratującego ży-
cie jakim jest Automatyczny defi brylator. 
Trzy defi brylatory typu AED rozlokowane 
zostaną na terenie miasta Bełchatowa 
w miejscach publicznych.

AE

Budżet Obywatelski Bełchatowa rozstrzygnięty. W 2016 roku w jego ramach zrealizowanych 
zostanie pięć projektów.  W sumie bełchatowianie oddali 10 470 głosów.

Edyta Statkiewicz 

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1

Walka o nasz projekt trwała 3 lata, teraz kończy się szczę-
śliwym fi nałem, który zapewni naszym dzieciakom bezpie-
czeństwo. Chce podkreślić jeszcze jedną rzecz: nie byłoby 
tej wygranej, gdyby nie wspólna praca nasza, rodziców, 
a także naszych sprzymierzeńców Stowarzyszenia „Przy-
stań” i Stowarzyszenia Mieszkańców Bełchatowskich Spół-
dzielni Mieszkaniowych. Głośne: dziękujemy!

Anna Pudlak 

prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa Medycznego

Jako ratownicy medyczni kierujemy się w swojej pracy 
wytrwałością i cierpliwością, podobnie było z naszym pro-
jektem złożonym do Budżetu Obywatelskiego. Zrobiliśmy 
to już po raz trzeci, walcząc o defi brylatory dosłownie 
do ostatnich minut głosowania. Opłaciło się, bo z kolejnym 
z listy projektem wygraliśmy zaledwie o dziewiętnaście 
głosów!

Edyta Statkiewicz
wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1

Walka o nasz projekt trwała 3 lata, teraz kończy się szczę-
śliwym fi nałem, który zapewni naszym dzieciakom bezpie-
czeństwo. Chce podkreślić jeszcze jedną rzecz: nie byłoby 
tej wygranej, gdyby nie wspólna praca nasza, rodziców, 
a także naszych sprzymierzeńców Stowarzyszenia „Przy-
stań” i Stowarzyszenia Mieszkańców Bełchatowskich Spół-
dzielni Mieszkaniowych. Głośne: dziękujemy!

Anna Pudlak
prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa Medycznego

Jako ratownicy medyczni kierujemy się w swojej pracy 
wytrwałością i cierpliwością, podobnie było z naszym pro-
jektem złożonym do Budżetu Obywatelskiego. Zrobiliśmy 
to już po raz trzeci, walcząc o defi brylatory dosłownie 
do ostatnich minut głosowania. Opłaciło się, bo z kolejnym 
z listy projektem wygraliśmy zaledwie o dziewiętnaście 
głosów!

Krzysztof Kopciński prezes  Stowarzyszenia 
Mieszkańców Bełchatowskich Spółdzielni Mieszkaniowych

Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w nasz pro-
jekt byli zaangażowani, czy to promując go czy głosując 
na niego. Nasza wdzięczność jest tym większa, że mamy 
świadomość iż nie wszyscy głosujący są z osiedla Okrzei, 
na którym w okolicach bloku nr 6 stanie nowy plac zabaw. 
Jesteśmy za to głęboko przekonani, obserwując już istnie-
jący plac przy blokach 3 i 4, że z nowego miejsca zabaw 
będą chętnie korzystały dzieci z całego miasta.

Kinga Siewierska 
prezes Stowarzyszenia "Przystań"

Wynik głosowania traktuję jako olbrzymi kredyt zaufania, 
zarówno do naszego projektu jak i Stowarzyszenia. Chcę 
podziękować tym sześciu tysiącom bełchatowian, którzy 
na nas głosowali. Z naszej oferty w tej chwili korzysta 
siedemdziesięcioro dzieciaków,  przez ograniczenia loka-
lowe mogą brać udział w zajęciach tylko raz w tygodniu. 
Dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego to się już 
niebawem zmieni!

www.belchatow.pl
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Głos bełchatowian jest ważny

Poznaliśmy oferty, które zyskały 
największą popularność w III Budżecie 
Obywatelskim. Dlaczego tak ważne jest 
włączenie mieszkańców w proces decy-
dowania o wydatkach z budżetu miasta?

Uważam, że każda inicjatywa podej-
mowana przez Urząd Miasta, która an-
gażuje mieszkańców do współdecydo-
wania o przyszłości Bełchatowa sprzyja 
rozwojowi demokracji lokalnej i daje 
możliwość wysłuchania opinii wszyst-
kich zainteresowanych osób. Służy bu-
dowaniu kompromisu i wypracowywaniu 
optymalnych rozwiązań dla mieszkań-
ców. Jestem przekonana, że w miastach, 
w których poziom partycypacji obywatel-
skiej jest wysoki i mieszkańcy angażują 
się w sprawy lokalne, jakość życia jest 
wyższa niż tam, gdzie nie podejmowana 
jest taka aktywność. Jedną z możliwo-
ści włączenia się bełchatowian w proces 
decydowania o rozwoju miasta jest wła-
śnie Budżet Obywatelski, a zadania które 
zostały wyłonione w tegorocznej edycji 
będą stanowić część najważniejszego 
dokumentu dla funkcjonowania miasta - 

budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2016.

W ramach przedsięwzięcia projekty 
zgłaszane przez mieszkańców były oce-
niane przez urzędników UMB oraz spe-
cjalnie powołaną do tego celu komisję. 
Co było najtrudniejsze w takiej ocenie?

Z każdą kolejną edycją budżetu popra-
wia się "jakość" składanych wniosków. 
Są one coraz lepiej napisane pod kątem 
formalnym i merytorycznym. Do trzeciej 
edycji budżetu wpłynęło trzydzieści dzie-
więć propozycji, ostatecznie bełchato-
wianie mieli wybór z dwudziestu sześciu. 
Wśród trzynastu odrzuconych znajdo-
wały się te projekty, które nie należały 
do zadań własnych gminy (np. budowa 
gazociągu) lub były niemożliwe do zreali-
zowania w ciągu jednego roku budżeto-
wego (np. kładka napowietrzna do targo-
wiska miejskiego).

Czego możemy spodziewać się 
w przyszłym roku? Jak się przygotować 
do kolejnej edycji?

W przyszłym roku chciałabym wprowa-
dzić pewne zmiany. W obecnym wyda-
niu Budżetu Obywatelskiego największą 
szansę na wygraną mają duże projekty 
– te drobniejsze, dotyczące mniejszych 
grup społecznych mówiąc kolokwialnie - 
giną. A wśród nich są naprawdę ciekawe 
inicjatywy, dlatego planujemy podział 
środków na realizację projektów twar-
dych i miękkich. Ponadto chciałabym, 
aby w proces głosowania byli włączeni 
wszyscy mieszkańcy Bełchatowa, a nie 
tylko Ci, którzy mają tu meldunek. Trud-
no odebrać szansę zagłosowania osobie, 
która wiąże swoją przyszłość z Bełcha-
towem. Nie twierdzę, że jest to rozwią-
zanie ostateczne. Koncepcja ewoluuje - 
w tym roku uwzględniliśmy doświadcze-
nia z ubiegłego roku, natomiast tegorocz-
ne doświadczenia posłużą nam do lepsze-
go przygotowania w roku przyszłym.

Dziękujemy za rozmowę.
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Indeksy rozdane, studia rozpoczęte! W niedzielę, 4 października Prezydent Mariola Czechowska  
wspólnie z profesorami piotrkowskiej fi lii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członkami 
Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta Starego uroczyście zainaugurowała działal-
ność Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

Październik miesiącem studentów!
Zanim studencka brać odebrała indeksy, na murach Muzeum 
Regionalnego – będącego siedzibą Uniwersytetu – zawi-
sła tablica informacyjna. Później licznie zebrana młodzież 
w asyście rodziców złożyła ślubowanie i przy akompaniamen-
cie tradycyjnej studenckiej pieśni „Gaudeamus Igitur” ode-
brała najważniejszy dla każdego żaka dokument. - Z tej in-
nowacyjnej na skalę regionu oferty edukacyjnej skorzystało 
czterdziestu młodych bełchatowian. Cieszę się, że podjęta 
przez nas inicjatywa Uniwersytetu Pierwszego Wieku spo-
tkała się z tak dużą przychylnością zarówno młodzieży jak 
i ich rodziców. Jestem głęboko przekonana, że innowacyjny 
sposób przekazania wiedzy na studenckich wykładach i ćwi-
czeniach przyczyni się do aktywności tych młodych ludzi. 
Sądzę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak pozytywnie 
wpłynie to na ich przyszłość – mówiła podczas inauguracji 
Prezydent Mariola Czechowska. 

Jak podkreślają wykładowcy program studiów został skon-
struowany tak, by nie pokrywał się z programem szkolnym. 
Przede wszystkim nacisk zostanie położony na historię Polski 
i regionu. - To ma być studiowanie, nie uczenie się. Stu-
diowanie, czyli pogłębianie wiedzy, rozmawianie o historii 
i wspólne jej odkrywanie. Staraliśmy się  stworzyć pro-
gram zajęć w taki sposób by sami słuchacze dochodzili do 
pewnych wniosków, kierowali się intuicją i zadawali nam 
pytania. A my postaramy się by żadne nie pozostało bez od-
powiedzi – wyjaśnia prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, 
Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego, fi lia w Piotrkowie Trybunalskim.
Dla wykładowców rozpoczęcie zajęć na Uniwersytecie 
I Wieku to również wyzwanie, sami podkreślają, że kilku-
nastoletni słuchacz to z pewnością inny student niż ten do-
rosły. - Największym wyzwaniem dla nas jest oczywiście ta 
najmłodsza grupa studentów. To dla nas sprawdzian czy tą 
ciekawą historię będziemy potrafi li przekazać w taki spo-
sób, aby rozpalić zainteresowanie tym przedmiotem. Mamy 
pełną świadomość, że w tym przypadku nie będziemy mo-
gli przeprowadzić „suchego” wykładu, po którym powiemy: 
„doczytajcie sobie, sprawdźcie...”. Tym najmłodszym trze-
ba dokładnie od przysłowiowego „A” do „Z” wyłożyć – mówi 
dr hab. Jacek Bonarek, Prezes Piotrkowskiego Bractwa Aka-
demickiego im. Zygmunta Starego. 

Pierwsze zajęcia Uniwersytetu I Wieku ruszyły 10 paździer-
nika. Przed słuchaczami podzielonymi na trzy grupy wieko-
we cztery semestry wykładów i ćwiczeń. Każdy niespełna 
półroczny czas nauki zakończony będzie quizem wiedzy.

MJ

www.belchatow.pl
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Czeskie miasto Pardubice zostało kolejnym miastem partnerskim 
Bełchatowa. 10 października Prezydent Miasta Bełchatowa – 
Mariola Czechowska i Primátor Miasta Pardubice – Martin Charvát, 
podpisali w Pardubicach Umowę partnerską o współpracy.

Czeski partner Bełchatowa

Należy podkreślić fakt, iż przyjacielskie 
relacje między miastami rozwijają się 
z sukcesem już od 6 lat. Pierwsze kon-
takty z czeskim miastem zostały nawią-
zane w 2009 roku, przy okazji realizacji 
międzynarodowego projektu pn. „Wy-
prawa Grupy Wyszehradzkiej”, dofi nan-
sowanego z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. Realizacja przedsię-
wzięcia zapoczątkowała systematycz-
ne kontakty zarówno przedstawicieli 
samorządów, jak również mieszkańców 
Bełchatowa i Pardubic. Od tego czasu 
reprezentanci obydwu miast spotykają 
się, realizują przedsięwzięcia w różnych 
obszarach tematycznych, wymieniając 
się doświadczeniami m.in. w sferze admi-
nistracji. Duży potencjał społeczny miast 
stanowi doskonałą podstawę do utrzy-
mywania dotychczasowych, przyjaznych 
relacji pomiędzy mieszkańcami oraz do 
podejmowania nowych, wspólnych dzia-
łań o charakterze społeczno-kulturalnym, 
gospodarczym, sportowym, edukacyjnym 
i rekreacyjnym. Ponadto fakt bliskiego 
położenia Bełchatowa i Pardubic oraz 
podobieństwa kulturowe i językowe są 
czynnikami ułatwiającymi współdziała-
nie.
Miasto Pardubice liczy ponad 90 tys. 
mieszkańców i jest położone u zbiegu 
dwóch rzek: Łaby i Chrudimki, ok. 100 
km. na wschód od Pragi. W mieście funk-
cjonuje głównie przemysł chemiczny, 

elektromaszynowy i elektrotechniczny. 
Centrum Pardubic stanowi zabytkowy ry-
nek z dużą liczbą domów mieszczańskich, 
które powstawały na przestrzeni kilku 
wieków, ratusz i słynna „Zielona Brama” 
z pozostałościami dawnej fortyfi kacji 
miasta. Miasto słynie ze wspaniałej ar-
chitektury, a do najważniejszych zabyt-
ków można zaliczyć: Pardubicki Zamek, 
Przyzamcze, Kościół Zwiastowania Panny 
Maryi, Kościół Św. Bartłomieja, Rynek 
Pernštýnski, Muzeum Piernika i Bajek czy 
też barokowy Dom u Jonasza, gdzie moż-
na znaleźć ekspozycję Galerii Wschod-
nioczeskiej. Pardubice to także nowo-
czesne miasto z teatrami, fi lharmonią, 
kinami i galeriami handlowymi. Miasto 
pełni funkcję jednego z dwóch głównych 
ośrodków administracyjnych, przemysło-
wych, handlowo-usługowych i kultural-
nych regionu wschodnioczeskiego. 
Obecnie miasto jest znane przede wszyst-
kim z wyścigu konnego z przeszkodami 
tzw. „Wielkiej Pardubickiej” (z ponad 
100-letnią tradycją) i pierników, któ-
rych tradycja pieczenia sięga XVI wieku, 
ale także z turnieju żużlowego o „Złoty 
Kask”, turnieju Juniorka Tenisowa, Mię-
dzynarodowego Festiwalu Szachów i Gier 
oraz licznych imprez kulturalno-rozryw-
kowych organizowanych w ciągu roku. 
Miasto Pardubice znajduje się w odległo-
ści ok. 380 km. od Bełchatowa.

MJ

Polska Organizacja Turystycz-
na, podczas Targów Tour-Sa-
lon w Poznaniu, przyznała 
Ekspozycji PGE Giganty Mocy 
Certyfi kat POT - na Najlepszy 
Produkt Turystyczny roku 2015.

Bełchatowskie 
Giganty - produktem 
turystycznym roku 
2015
Regionalne Organizacje Turystyczne 
z całego kraju, nominowały do konkur-
su czterdzieści sześć produktów tury-
stycznych oraz dziewięciu kandydatów 
do Złotego Certyfi katu. W głosowaniu 
jawnym Kapituła konkursu wybrała 
dziesięć najlepszych produktów tury-
stycznych, które wyróżniono Certyfi ka-
tem POT. Wśród nich znalazła się Eks-
pozycja PGE Giganty Mocy – pierwsza 
w Polsce wystawa o węglu brunatnym 
i energii elektrycznej, nominowana 
przez Regionalną Organizację Tury-
styczną Województwa Łódzkiego.

MR
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Wywiad z Prezesem Zarządu-Dyrektorem Naczelnym PGM Sp. z o.o. Dariuszem Matusiewiczem.

Warto dbać o zadowolenie każdego klienta

Jakim zarządcą wg Pana jest Spółka 
PGM?

Bełchatowskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej to fi rma świadcząca 
usługi na najwyższym poziomie,  dająca 
jednocześnie gwarancję właściwej go-
spodarki ekonomiczno-fi nansowej oraz 
prawidłowego sprawowania nadzoru 
technicznego zarządzanych i admini-
strowanych budynków. Ważnym aspek-
tem jest  nasza dostępność, mobilność 
oraz działanie zgodnie z literą prawa. 
Dodatkowym atutem spółki jest długo-
letnia współpraca ze wspólnotami, co 
za tym idzie lepsza znajomość klienta 
i jego potrzeb. Chciałbym również dodać, 
że wykazujemy się dużą skutecznością w 
zakresie pozyskiwania środków zewnętrz-
nych, chociażby w postaci premii termo-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – 
KAN.” na początku października otrzymał 
wyniki kolejnych badań olfaktometrycz-
nych wykonanych przez laboratorium OTTO 
na bełchatowskiej oczyszczalni ście-
ków. Pomiarów dokonano w połowie 
września na głównych źródłach emi-
sji odorów. Była to już druga taka 
analiza przeprowadzona w tym roku 
w celu sprawdzenia stopnia negatywnego 
oddziaływania oczyszczalni na otocze-

modernizacyjnej na inwestycje związane 
z dociepleniem budynków wspólnot 
mieszkaniowych. W bieżącym roku zdo-
byliśmy na ten cel blisko 320 tysięcy 
złotych i są to wymierne korzyści dla na-
szych mieszkańców. 

Czy wspólnota to wymagający 
klient?

Zdecydowanie tak, ale to dobrze, po-
nieważ standard usług cały czas musi 
być utrzymany na wysokim poziomie, 
co oznacza rozwój jednej jak i drugiej 
ze stron. Warto dbać o zadowolenie każ-
dego klienta.

Jakie prace najczęściej były wyko-
nywane w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych w tym roku?

Realizujemy zadania w zasadzie w każ-
dej branży, a wśród robót dominujących 
wymienić można: kompleksowy remont 
klatek schodowych, docieplenie elewacji 
i stropodachów, wymianę wodomierzy in-
dywidualnych na wodomierze z możliwo-
ścią odczytu drogą radiową. W bieżącym 
roku możemy też pochwalić się sporą ilo-

ścią prac remontowych:  dachów, ciągów 
pieszych i kanalizacji sanitarnych. 

Jakie zatem prace przewidziane są 
na rok następny?

W przyszłym roku planujemy szereg ro-
bót elektrycznych, hydraulicznych, bu-
dowlanych oraz związanych z zagospoda-
rowaniem terenów zielonych. Szczegóły 
zostaną uzgodnione na zebraniach wspól-
not mieszkaniowych. Oczywiście obo-
wiązkowo będą musiały być wykonane  
przeglądy sprawności technicznej budyn-
ków oraz zalecenia z tych kontroli wyni-
kające.  

Wielkimi krokami zbliża się zima, 
czy PGM jest już przygotowane do tego 
okresu?

Spółka jest przygotowana do sezonu zi-
mowego. Posiadamy odpowiednie narzę-
dzia oraz ciężki sprzęt do odśnieżania. 
Przygotowaliśmy również zapasy soli 
i piasku do posypywania terenów, którymi 
administruje PGM.

PGM

nie w zależności od zmian warunków 
atmosferycznych oraz zmian w proce-
sie technologicznym (podczas ostatnich 
pomiarów prowadzono suszenie osadu 
w trybie cienkowarstwowym). Ilość jed-
nostek odorowych emitowanych z suszar-
ni we wrześniu tego roku zmniejszyła się 
o około trzydzieści procent w stosunku do 
emisji czerwcowych, natomiast w przy-
padku OBF prawie o pięćdziesiąt procent. 
Dodatkowo dzięki sprzyjającym wa-
runkom atmosferycznym zakres 
oddziaływania oczyszczalni w okre-
sie letnim znacznie się zmniejszył 
i uciążliwości były rzadziej odczu-
wane przez mieszkańców miasta 
i gminy Bełchatów. 

Niestety zmieniające się warunki 
pogodowe (wzrost wilgotności, różnice 

ciśnienia i temperatury między dniem 
a nocą) mogą negatywnie oddziaływać 
w najbliższych miesiącach na procesy 
zachodzące w oczyszczalni, co może mieć 
wpływ na rozprzestrzenianie się substan-
cji złowonnych i ewentualny wzrost, 
odczuwanych przez mieszkańców Bełcha-
towa uciążliwości odorowych. W związku 
z koniecznością uzyskania sześćdziesięciu 
pięciu procent suchej masy osadu, zgod-
nie z wdrożoną technologią w suszarniach 
rozpoczęto pracę w trybie porcjowym 
(magazynowanie osadu w halach). W celu 
kontroli emitowanych przez obiekt uciąż-
liwości kolejne badania olfaktometrycz-
ne zostaną przeprowadzone w listopadzie 
br.

WOD. - KAN.

Pod stałym monitoringiem
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Nie odpalił?! Zadzwoń!
Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta 
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 
44 733 51 15

Sekretariat Prezydenta Miasta 
44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta  
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP 
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego 
44 733 03 33
44 733 99 33

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej 
44 733 51 70

Archiwum zakładowe 
44 733 51 92

Kadry  
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością  
44 733 51 70

Informacja publiczna  
44 733 51 95

Wydział Oświaty
44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna  
44 733 51 39
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

Teleprzewodnik UM

W tej akcji byliśmy w Polsce pionierem. 
O inicjatywie bełchatowskiej Straży Miej-
skiej w przypadku kłopotów z uruchomie-
niem auta, kilka lat temu było głośno nawet 
w ogólnopolskich mediach. Akcja mówiąc 
kolokwialnie „chwyciła”, bo o jej pożytecz-
ności - szczególnie rano, kiedy każda minuta 
jest cenna, a auto odmówiło nam posłuszeń-
stwa - nie trzeba było przekonywać poiryto-
wanych kierowców. 
Najpierw miejscy strażnicy pomagali używa-
jąc zwykłych akumulatorów, obecnie  mun-
durowi posiadają profesjonalne startery 
do uruchamiania pojazdów. Tylko w ubiegłym 
roku Strażnicy pomogli kierowcom ponad 
czterysta razy. Próśb składanych pod alar-
mowy numer 986 przybywa proporcjonalnie 
do spadków temperatury. Sezon na: „nie od-
palił” już powoli się zaczyna. -Zdarza się, że 
równocześnie zgłoszonych jest wiele próśb 
o pomoc w uruchomieniu pojazdów, do tego 
nakładają się interwencje, wtedy strażnicy 

pomagają w kolejności zgłoszeń. W ta-
kich przypadkach prosimy o zrozumienie 
i cierpliwość, choć doskonalę zadaje so-
bie sprawę, że jest o nią ciężko kiedy 
spieszymy się do pracy - mówi Piotr Bara-
siński Komendant Straży Miejskiej
Zima to nie tylko trudna pora roku dla 
użytkowników dróg, ale także dla osób 
bezdomnych. Narażone są one na wy-
chłodzenie lub zamarznięcie. -Strażnicy 
patrolują skwery, ogródki działkowe, 
penetrują kanały ciepłownicze, zaro-
śla, opuszczone budynki i inne, rzadko 
odwiedzane miejsca. Jednak nie do każ-
dej osoby są w stanie dotrzeć, dlate-
go zwracam się z apelem o reagowanie 
i informowanie służb porządkowych 
o każdym przypadku zauważenia osoby 
leżącej na chodniku, czy śpiącej na ław-
ce - podkreśla Piotr Barasiński komendant 
Straży Miejskiej. 

MR

Lodowisko zaprasza

Lodowisko przy ul. Edwardów swoją tafl ę 
zamierza udostępnić  w sobotę, 7 listopa-
da. Miejski obiekt będzie otwarty codzien-
nie. Dzieci, młodzież i studenci za wejście 
zapłacą 2 zł, dorośli 5 zł. Harmonogram 
wejść będzie niedługo dostępny na stronie 
www.btsas.pl.

Wymieniamy okna
Urząd Miasta przeprowadził przetarg 
podczas, którego został wybrany wy-
konawca wymiany okien w dziewięć-
dziesięciu dziewięciu mieszkaniach. 
Termin zakończenia prac związanych 
z wyminą stolarki okiennej przewi-
dywany jest na 31 maja 2016 roku. 
Koszt tej inwestycji  to prawie 300 
tysięcy złotych Warto także wspo-
mnieć, że Miasto przewiduje wyko-
nanie zamówienia uzupełniającego, 
którym zostanie objętych około sie-
demdziesiąt pięć lokali.

www.belchatow.pl
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Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy  
44 733 52 62

Nadzór nad spółkami miejskimi  
44 733 52 63
44 733 52 64

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych  
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań  
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe  
44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 51 64

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 51 55

Dowody osobiste  
44 733 51 51
44 733 51 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi
44 733 52 71

Uzależnienia  
44 733 51 00

Wspieranie inicjatyw społecznych  
44 733 51 89

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką 
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 17

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 85

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

 

Teleprzewodnik UM

„BTBS” Sp. z o.o.
44 632 65 19 

„MZK” Sp. z o.o. 
44 633 32 37

„PGM” 
tel. 44 632 37 73 

„SANIKOM” Sp. z o.o. 
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 
44 633 83 08 

„BKPPT” Sp. z o.o. 
tel. 44/733 11 20 

EKO-REGION Sp. z o.o.
tel. 44 633 08 15 

„PEC” Sp. z o.o. 
tel. 44/ 633 32 66

Budują – boisko i drogi

Do 3 grudnia placówka przy ulicy Edwar-
dów, w której siedzibę mają PG nr 3 
i ZSO nr 2 wzbogaci się o nowoczesny 
i wielofunkcyjny kompleks sportowy. 
W ramach prac przygotowywane są: bo-
isko do koszykówki, piłki siatkowej i ręcz-
nej, miejsce do pchnięcia kulą, boisko do 
piłki plażowej, bieżnia prosta i do skoku 
w dal o długości 120 metrów.
Na miejscu budowy przeprowadzono 
demontaż starych nawierzchni betono-
wych boisk, od podstaw zostaną wykona-
ne instalacje odwodnienia i oświetlenia. 
Całość prac realizowanych w ramach dru-
giej odsłony Budżetu Obywatelskiego ma 
kosztować 870 tysięcy złotych.
Magistrat inwestuje też w drogi, których 
jest zarządcą. - Coraz więcej mieszkań-
ców decyduje się na budowę domu, to 
tendencja widoczna od kilku już lat. 
Bełchatowskie osiedla zabudowy jedno-
rodzinnej powiększają się, a nowi loka-
torzy chcą asfaltowych dróg, podłączeń 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Są to dla miasta bardzo 
kosztowne inwestycje, 
jednak komfort miesz-
kańców jest sprawą prio-
rytetową, dlatego sukce-
sywnie i w miarę naszych 
możliwości fi nansowych 
będziemy zaspokajać ich 
potrzeby – podkreśla wi-
ceprezydent Ireneusz 
Owczarek.
Wśród zadań, aktual-
nie przeprowadzonych 
na terenie miasta moż-
na wymienić wykonanie 
podwójnego powierzch-
niowego utwardzenia ist-

niejącej nawierzchni emulsyj-
no-grysowej na ulicy Rodziewi-
cza. Ponadto, w październiku 
zakończono prace związane 
z profi lowaniem istnieją-
cych nawierzchni, wzmocnie-
niem materiałem kamiennym, 
zagęszczeniem i wykonaniem 
podwójnego utwardzenia  uli-
cy Braci Śniadeckich biegnącej 
przez północną część osiedla 
Ludwików. Koszt wykonania 
tych zadań wyniósł ponad 200 
tysięcy złotych.
Warto również zwrócić uwagę 
na inwestycje, które są w trak-

cie realizacji, wśród nich jest ulica Bu-
dryka. Jest to długoterminowa inwesty-
cja, której zakres prac obejmuje budowę 
jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, wjaz-
dów indywidualnych do posesji oraz zato-
czek postojowych dla pojazdów komuni-
kacji zbiorowej. Termin ich zakończenia 
przewidziany jest na 2 grudnia przyszłego 
roku, a całkowity koszt prac wynosi ponad 
3,5 miliona złotych. 
Kolejną inwestycją, która poprawi
komfort jazdy mieszkańców są prace 
związane z budową nawierzchni, oświe-
tlenia i wjazdów indywidualnych do po-
sesji na ulicy Jesiennej i ulicy Letniej. 
Koszt obu tych inwestycji to ponad 600 
tysięcy złotych. Termin realizacji wynika-
jący z umowy przewidziany jest na maj 
2016, jednak fi rma, która wygrała prze-
targ zrealizuje kontrakt być może jesz-
cze z końcem bieżącego roku.

AE, MJ
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Każdemu z nas zależy na tym, aby zapewnić sobie właściwy komfort cieplny, a jednocześnie pła-
cić mniejsze rachunki za ciepło. Wystarczy codzienne przestrzeganie prostych zasad racjonalnego 
korzystania z ciepła, a oszczędności same się pojawią w efekcie zmiany naszych złych nawyków. 
To proste i naprawdę się opłaca!

sPECjalista radzi: Zatrzymaj ciepło dla siebie

Nie zasłaniaj kaloryfera
Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrze-
nianie się ciepła w pomieszczeniu. Dlatego urządzając 
mieszkanie, unikaj zastawiania grzejników meblami i za-
słaniania ich grubymi zasłonami.

Stosuj ekrany zagrzejnikowe
Zastosowanie ekranów to tradycyjny sposób na zwiększe-
nie temperatury w pomieszczeniu. Ekran najlepiej za-
montuj na ścianie za kaloryferem. Odbija on do wnętrza 
pomieszczenia ciepło, które dotychczas pochłaniała zimna 
ściana za grzejnikiem. Dzięki temu możesz oszczędzić na-
wet 5 proc. ciepła.

Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu
Dopasuj temperaturę do swoich preferencji. Zazwyczaj 
możesz to robić, bo kaloryfer wyposażony jest tzw. termo-
stat. Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej. Różne pomiesz-
czenia, w zależności od przeznaczenia, potrzebują innych 
temperatur, aby dobrze Ci służyły. W sypialni możesz utrzy-
mywać niższą temperaturę, nawet 18°C - większość z nas 
śpi wtedy lepiej (chyba, że masz małe dzieci, to podwyższ 
temperaturę o 2 stopnie). W pokoju dziennym wystarczy 
temperatura 20-21°C, a w łazience powinna być najwyż-
sza - 24°C.
Wychodząc z domu również zmniejszaj temperaturę. Pa-
miętaj jednak, żeby nie wyziębiać pomieszczeń całkowi-
cie, ponieważ  ponowne nagrzanie ścian będzie kosztowało 
Cię więcej, niż utrzymanie stałej, optymalnej tempera-
tury przez cały czas. Jeżeli nie chcesz cały czas myśleć 
o przykręcaniu i odkręcaniu tradycyjnych termostatów 
przygrzejnikowych, zainwestuj w inteligentne termosta-
ty, gdzie łatwo zaprogramujesz oczekiwane temperatury o 
różnych porach dnia.

Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie pomieszczenia dobrze wpływa na samopoczucie oraz 
zapobiega powstawaniu zawilgoceń i pleśni. Pamiętaj, aby zakrę-
cić kaloryfery zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powie-
trze. Nie zapomnij też po 10 – 15 minutach zamknąć okien, aby 
uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.

Unikaj suszenia odzieży na grzejnikach
Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Zrezygnuj z tego, 
szczególne, jeżeli rozliczasz się z podzielnika umieszczonego na 
grzejniku. Susząc odzież na kaloryferze zwiększasz wskazania po-
dzielnika o 10%, przez co narażasz się na większe rachunki.

Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych
Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Zrezygnuj z tego, 
szczególne, jeżeli rozliczasz się z podzielnika umieszczonego na 
grzejniku. Susząc odzież na kaloryferze zwiększasz wskazania po-
dzielnika o 10%, przez co narażasz się na większe rachunki.

Oszczędzaj ciepłą wodę
Staraj się racjonalnie korzystać z ciepłej wody. Wymień krany na 
jednouchwytowe, z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody. W ten 
sposób nie będziesz tracić wody na dopasowywanie temperatury 
i ciśnienia. Zamontuj także perlatory, które zmniejszają jej zuży-
cie. A przede wszystkim zmień swoje nawyki. Wybieraj prysznic 
zamiast kąpieli w wannie. Pamiętaj też, aby zakręcać wodę pod-
czas mycia zębów lub golenia. Na marnuj wody.

PEC
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W historycznym miejscu, histo-
ryczna debata. W murach Mu-
zeum Regionalnego odbędzie 
się kolejne spotkanie Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Koło 
w Bełchatowie.

Debata w Muzeum
PTH koło w Bełchatowie, zaprasza 
wszystkich miłośników historii na cie-
kawe forum, które zorganizowane zo-
stanie 19 listopada w siedzibie Muzeum 
o godz. 17.00. "Debata Piłsudski vs. 
Dmowski - dwie wizje niepodległej Pol-
ski", to tytuł spotkania, które odbędzie 
się w formie debaty, w rolę Dmowskie-
go wcieli się Paweł Lesiak, zaś w rolę 
Piłsudskiego Józef Wodziński. Zapowia-
da się interesująca dyskusja, której nie 
można przegapić.

MR

Luke Oldfi eld - niezwykle utalentowany gitarzysta, multiinstrumentalista. 
Prywatnie syn Mike Oldfi eld'a – brytyjskiego muzyka, twórcy legendarnej 
płyty „Tubular Bells”. Victoria Coghlan – wykształcona muzycznie mul-
tiinstrumentalistka, twórczyni większości tekstów zespołu. Razem tworzą 
zespół GypsyFingers - wschodzącą gwiazdę brytyjskiej sceny muzycznej, 
która 3 grudnia przyjedzie na koncert do Miejskiego Centrum Kultury.

Gwiazdy brytyjskiej muzyki w Bełchatowie
Wspólne kompozycje Victorii i Luke’a, 
określane przez samych muzyków ja-
ko„romantyczny, nowoczesny folk-pop”, 
opowiadają o codziennych biegunach 
życia: o radościach i problemach, wzlo-
tach i upadkach, miłości i nienawiści. 
W ich twórczości przeplatają się za-
równo nostalgiczne, „wyrywające ser-
ce” ballady, jak i utwory pełne energii 
i literackiej swobody. GypsyFingers za-
prezentują polskiej widowni utwory z 
debiutanckiego albumu, oraz część ma-
teriału przygotowywanego na drugą pły-

tę. Duetowi towarzyszyć będą znakomici 
muzycy: basista Simon Hedges oraz per-
kusista, klawiszowiec Patrick Kenneally.
Koncertem w Bełchatowie zespół zakoń-
czy swoją pierwszą poza Wielką Brytanią 
trasę koncertową, która obejmie 19 pol-
skich miast. 
GypsyFingers
3.12.2015r., godzina: 19:00
sala teatralno – widowiskowa MCK PGE Giganty Mocy
Bilety w cenie 30 zł (przedsprzedaż) oraz 40 zł (w 
dniu koncertu) do nabycia w kasie MCK PGE Gigan-
tów Mocy oraz na stronie: www.mck.belchatow.pl

MR

Wybitnie kulturalni
W murach Dworku Olszewskich odbyła się 
uroczysta Inauguracja Roku Kulturalne-
go 2015/2016, w czasie której dziesięć 
osób zostało nagrodzonych Nagrodą Ar-
tystyczną Prezydenta Miasta Bełchatowa. 
Wyróżnione osoby w szczególny sposób 
przyczyniły się do rozwoju szeroko poję-
tej kultury w naszym mieście. 
Za upowszechnianie czytelnictwa nagro-
dy odebrały Ewa Trzmiel i Bogusława Rud-
nik. Za pracę w dziedzinie upowszechnia-
nia  działalności kulturalnej wyróżnieni 
zostały: Małgorzata Stanasiuk-Mordalska 
i Katarzyna Leśniak. Za całokształt pracy 
w dziedzinie popularyzacji muzyki wokal-
nej doceniony został Andrzej Graliński.
Za całokształt pracy w dziedzinie popu-
laryzacji kultury i historii miasta oraz re-
gionu wyróżnieni zostali: Magdalena Mar-
ciniak-Darda, Ewelina Młynarczyk, Piotr 
Hertel i  Marcin Berner. Krzysztof Ciszew-
ski otrzymał nagrodę za całokształt pracy 
w dziedzinie popularyzacji fotografi i.

Atrakcją wieczoru był koncert młodych, 
artystów Marty i Artura Młynarczyk, 
a także Aleksandry Szurgot.

MR
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V Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE Skry Bełchatów był najważniejszym punktem programu trzeciego 
Siatkarskiego Weekendu Mocy. 

Siatkarski Weekend Mocy

W niedzielę, 25. października przed 
fanami żółto-czarnych zgromadzony-
mi w Hali Widowiskowo – Sportowej 
zaprezentowały się dwa zespoły na-
szego klubu. Jako pierwsi na scenę 
wyszli siatkarze rywalizujący w Młodej 
Lidze, po nich przyszedł czas na tych 
najważniejszych - graczy pierwszego 
zespołu PGE Skry. Oprócz tego organi-
zatorzy, czyli Miasto Bełchatów i PGE 
SKRA przygotowali konkursy, zabawy 
i niespodzianki dla najmłodszych sym-
patyków oraz tradycyjny już koncert 
gwiazdy wieczoru. Tym razem dla kibi-
ców zagrał zespół Future Folk. - Każ-
dy Zlot wspominam szczególnie, każdy 
z nich był inny. Co roku w programie 
pojawia się coś nowego, ciekawszego. 
To także doskonała okazja, żeby popro-
sić siatkarzy o pamiątkowe zdjęcie czy 
autograf. Robimy też wspólne fotogra-
fi e z innymi kibicami, na których widać, 
że jesteśmy wielką żółto-czarną rodzi-
ną – powiedział Zbigniew Mikołajczyk, 
prezes Klubu Kibica PGE Skry. Atrakcji 
nie zabrakło także drugiego dnia Siat-
karskiego Weekendy Mocy. Rozpoczęła 
go konferencja prasowa inaugurująca 
nowy sezon. Siatkarze zaprezentowa-
li się przed kibicami i dziennikarzami 
w bełchatowskiej Galerii Olimpia. 
Ostatnim punktem programu był mecz 
pokazowy pomiędzy PGE SKRĄ Bełcha-
tów a Legią Warszawa. Spotkanie roze-
grano w Hali Energia.

DP

www.belchatow.pl
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1 listopada, to dzień kiedy szczególnie pochylamy się nad grobami swoich przod-
ków. Palimy znicze, modlimy się, wspominamy. W Bełchatowie czynimy to praktycz-
nie tylko na dwóch nekropoliach, ale miejsc pochówków jest w naszym mieście więcej. 

Nie tylko na Cmentarnej...
W świadomości przeważającej części 
bełchatowian w naszym mieście funk-
cjonuje jeden cmentarz (nie biorę pod 
uwagę Grocholic, które przed woj-
ną nie wchodziły w obręb administra-
cyjny Bełchatowa). Prawda jest taka, 
że jeszcze sześćdziesiąt lat temu istniały 
w Bełchatowie trzy nekropolie, których 
początki sięgają końca XIX wieku. 
Poniżej założonego w 1893 roku i znane-
go po dziś dzień cmentarza katolickiego, 
na terenie obecnego parku znajdował się 
kirkut, a po przeciwległej stornie obec-
nej al. Włókniarzy cmentarz ewangelic-
ki. Po jednym i drugim dziś praktycznie 
nie ma śladu. Największych zniszczeń 
dokonano na cmentarzu żydowskim, 
co wiązało się z działaniem okupanta 
niemieckiego. Okres II wojny światowej 
to czas kiedy macewy z cmentarzy w ca-
łym kraju były wykorzystywane w rozma-
itych celach, najczęściej budowlanych. 
Tak też było u nas w Bełchatowie, gdzie 
macew użyto na przykład do wyrównania 
rzeki Rakówki. Z kolei cmentarz ewange-
licki siłą rzeczy przestał istnieć dopiero 
w czasie powojennym, choć z relacji beł-
chatowian wiemy, że do lat 60-tych na 

ulicy Kątnej, gdzie się mieści paliły się 
świeczki. Z czasem było ich coraz mniej.  
O tym miejscu głośno zrobiło się w listo-
padzie 2006 roku, w momencie ekshuma-
cji zwłok niemieckich żołnierzy. Należy 
jednak pamiętać, iż byli tam pochowa-
ni nie tylko żołnierze niemieccy polegli 
w czasie II wojny światowej, było 
to również miejsce spoczynku żołnierzy 
armii austro-węgierskiej, rosyjskiej, czy 
niemieckiej poległych w 1914 roku. Spra-
wą nadrzędną jest fakt, że ten ewange-
licki cmentarz nie był wojskową tylko 
cywilną nekropolią. Kto by tam chowa-
ny? Z pewnością bełchatowianie wyzna-
nia ewangelickiego. Tacy przeciętni oraz 
tacy, którym Bełchatów wiele zawdzię-
cza. Pewności co do tego nie ma, ale po-
dejrzewa się, że pochowano tam Alberta 
Hellwiga zmarłego w grudniu 1939 roku. 
Była to postać niezwykle ważna dla na-
szego miasta, właściciel pierwszej beł-
chatowskiej Elektrowni, współorganiza-
tor Straży Ogniowej w Bełchatowie. Tak 
więc ten cmentarz to nie tylko miejsce 
pochówku poległych w walce żołnierzy, 
ale cywilny cmentarz, którego już dziś 

właściwie nie ma.
A co było wcześniej, w wieku XIX? Pod 
tym kątem Bełchatów był miastem jak 
tysiące innych. Pochówki organizowa-
no w kościelnych kryptach czy miej-
scach specjalnie do tego przeznaczo-
nych. Niewiele osób wie, że dzisiejsze 
prezbiterium kaplicy pod wezwaniem 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika na ul. 
Czyżewskiego wybudowane zostało przed 
wybuchem II wojny światowej, na placu 
gdzie w XIX wieku funkcjonował cmen-
tarz. Jeszcze w latach przedwojennych 
miejsce to upamiętniał drewniany krzyż. 
W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza 
katolickiego – po drugiej stronie obecnej 
ulicy Czyżewskiego, znajdował się kirkut. 
Sama lokalizacja miejsc pochówku nie 
może dziwić, gdyż w owych latach znaj-
dowały się one poza granicami miasta, 
wyznaczonymi przez ulice Narutowicza 
i Piłsudskiego. Na przełomie XIX i XX wie-
ku zaczęły funkcjonować w Bełchatowie 
nowe nekropolie, tymczasem pamięć 
o dawnych miejscach grzebalnych powoli 
zamierała w świadomości ogółu.

MJ

Znani, których już nie ma wśród nas …

– urodził się 17 
sierpnia 1975 r., 
nauczyciel w Sa-
morządowym Ze-
spole Szkół Ogól-
nokształcących 
nr 2 w Bełchato-
wie. Lider mu-
zycznej formacji 
Messenger, radny 
miejski V kaden-
cji, miał 39 lat, 

zmarł 25 marca 2015r. Przegrał walkę z cięż-
ką chorobą. Został pochowany na cmentarzu 
w Zelowie

– syn gen. bryg. 
Ludwika Czyżew-
skiego, wielo-
letni honorowy 
uczestnik uroczy-
stości wrześnio-
wych, poświę-
conych pamięci 
Obrońców Gór 
Borowskich. Za-
wodowo zajmo-
wał się prowa-
dzeniem badań 

na terenie odkrywki KWB „Bełchatów”            
z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Za-
kładu Geologii Stosowanej i Geochemii. Zmarł 
9 marca 2015 r. Miał 83 lata. Spoczął w grobie 
rodzinnym w Piotrkowie Trybunalskim.

– urodziła się 4 
września 1923 r, 
żona Apoloniu-
sza Zawilskie-
go Honorowego 
Obywatela Mia-
sta Bełchatowa, 
który gromadził 
i opracowywał  
materiały histo-
ryczne, monogra-
fi e o Bełchato-
wie. Pani Halina z 

wykształcenia była historykiem sztuki. W cza-
sie II wojny światowej walczyła w Szarych Sze-
regach AK, pod pseudonimem Halszka. Zmarła 
14 września 2015 r. Miała 92 lata. Spoczęła na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Jacek Jadwiszczak Zbigniew Antoni Czyżewski Halina Zawilska 

Znani, których już nie ma wśród nas …
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Skorzystaj z dotacji - wymień kocioł starej 
generacji na proekologiczne źródło ciepła

Miasto Bełchatów w dniach 26.10 - 16.11.2015 r. przyjmuje wstępne deklaracje udziału 
w projekcie dotyczącym wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na nowe 
ekologiczne źródła ciepła: podłączenie do sieci miejskiej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie 
elektryczne, ogrzewanie olejowe bądź odnawialne źródło energii - realizowane w budynkach, 
lokalach mieszkalnych na terenie miasta Bełchatowa. 

Wstępne deklaracje mogą składać: właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorcy. 

Dotacja może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami udzielania dotacji w programie KAWKA 
oraz pobrania deklaracji dostępnej na stronie www.belchatow.pl.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 
w terminie do 16.11.2015r. do godz. 15.30. Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci 
cieplnej proszone są o wcześniejszy kontakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w 
Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132, Dział Nadzoru Inwestycji, bądź pod numerem tel. 44 633-
33-36 wew. 285, 286.  
 
Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, pok. 
214-215, tel. 44 7335144, 44 7335145 (w godzinach 7.30-15.30).

Miasto Bełchatów na podstawie deklaracji potencjalnych uczestników, będzie mogło wnioskować 
o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z 

priorytetowego programu pn. ”Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji 
realizowana w ramach programu KAWKA” 


