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Od redakcji
Szanowni Państwo!
Jabłoniowy Sad, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa
czy koncepcja utworzenia ﬁlii przedszkolnych w szkołach podstawowych to tylko niektóre zagadnienia poruszone w najnowszym
numerze Miejskiego Biuletynu. Jak zwykle staraliśmy się, aby zadowolić wszystkich czytelników, więc tematyka artykułów jest różnorodna. Zapraszam Państwa również do zapoznania się z fotorelacją
z 24. Igrzysk Przedszkolaków, które stały się już tradycją bełchatowskich imprez sportowych dedykowanych naszym najmłodszym
mieszkańcom.
Redaktor Naczelny
Katarzyna Kleska

3 maja o godzinie 11.30 odbędzie się uroczystość
patriotyczna oraz złożone zostaną kwiaty pod tablicą Konstytucji 3 Maja, następnie o godzinie 12.00
w Paraﬁi NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
Ojczyzny.
W ramach wydarzeń towarzyszących odbędzie się:
- 29.04 godzinie 9.00 - Projekt „Żywa Flaga” edycja
II oraz akademia patriotyczna zorganizowana przez
Szkołę Podstawową nr 13
- 29.04 godz 10.00 - Bieg z okazji Konstytucji 3 maja
, którego organizatorem jest Publiczne Gimnazjum
nr 3
- 30.04 godz 10.00 - GRAND PRIX Bełchatowa w Tenisie Ziemnym o puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa
- 6.05 godz 10.00 - „Zabiegamy o Pamięć” Bieg
Konstytucji 3 Maja w parku Muzeum Regionalnym,
w ramach projektu pn. Lekkoatletyka dla Każdego.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Mieszkańcy,
Samorząd Bełchatowa przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
To dokument niezbędny do tego, by w unijnej, ﬁnansowej perspektywie następnych lat móc
sięgnąć po pieniądze na projekty z szeroko pojętej infrastruktury społecznej. Dla mnie osobiście jako samorządowca, prace nad tym Programem to coś więcej niż tylko aspekt ﬁnansowy,
to szansa na głęboką analizę czego w Bełchatowie brakuje w sferze nie tylko architektonicznej czy gospodarczej, ale przede wszystkim społecznej. To bardzo ważne byśmy rewitalizacji
nie ograniczyli tylko i wyłącznie do upiększania, niech wspólny, wielopłaszczyznowy dialog
o rozwoju miasta będzie budowaniem lokalnej tożsamości. Już dziś zachęcam do aktywnego
uczestnictwa w zaplanowanych na najbliższy miesiąc konsultacjach społecznych.

Do podobnej aktywności zachęcam także w zaplanowanym również na maj przedsięwzięciu – rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego. Podczas tegorocznej edycji postanowiłam nieco zmodyﬁkować zasady, a przede wszystkim, dać szansę pomysłom, które
pojawiały się dotychczas, jednak z uwagi na swój „miękki” charakter nie miały szansy zostać dostrzeżone i docenione wśród
dużych, inwestycyjnych działań. O tym, czy jest to właściwe rozwiązanie zadecydujecie Wy – Drodzy bełchatowianie – za sprawą
swoich głosów.

O przyszłości energetyki opartej na węglu brunatnym dyskutowali uczestnicy IX Międzynarodowego
Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, którego organizatorem był SITG Oddział w Bełchatowie,
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Przyszłość energetyki oparta na węglu brunatnym

W Bełchatowie odbył się trzydniowy
kongres górniczy pod hasłem "Węgiel
brunatny gwarantem bezpieczeństwa
energetycznego", podczas którego blisko czterysta uczestników między innymi
z Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii, Serbii i Belgii dyskutowało o szansach i zagrożeniach stojących
przed górnictwem. Odczytanych zostało
ponad sześćdziesiąt referatów, w których

poruszono zagadnienia związane z kopalnią odkrywkową, nowoczesną technologią
stosowaną w górnictwie i rewitalizacją
obszarów górniczych. Sławomir Zawada,
prezes koncernu PGE GiEK w trakcie kongresu stwierdził, że ok. 35 procent mocy
wytwarzanej energii elektrycznej w kraju przy wykorzystaniu węgla brunatnego
jest ilością, której w krótkim czasie nie
można zastąpić żadną inną mocą. W swo-

jej wypowiedzi wyraził także nadzieję,
że już na początku 2017 roku PGE GiEK
otrzyma od Ministerstwa Środowiska pozwolenie na wydobycie węgla brunatnego z nowych odkrywek w Złoczewie
i Gubinie. Resort energii na kongresie
reprezentował wiceminister Grzegorz
Tobiszewski. Jego zdaniem: - węgiel jest
gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aż 88 procent energii elektrycznej produkowane w naszym kraju
jest z węgla. Ponadto, zaletą naszego
bezpieczeństwa energetycznego jest to,
że jesteśmy praktycznie samowystarczalni. Podkreślił też, że: - polski rząd ma
świadomość, że muszą zostać podjęte jak
najszybciej decyzje o nowych odkrywkach. Polska powinna wykorzystywać
w ekonomicznie uzasadniony sposób posiadane zasoby węgla i wydobywać ilości
zapewniające maksymalne jego udział
w zaspokajaniu potrzeb rynku krajowego.
AE
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Rozmowa z księdzem dziekanem Zbigniewem Zgodą

Niech naszą wartością będzie gościnność i serdeczność
W tym roku obchodzimy jubileusz
1050. rocznicy Chrztu Polski. Udział
księdza w centralnych obchodach, które odbyły się w Poznaniu był z pewnością dla księdza jak i dla każdego Polaka
ogromnym wydarzeniem?
Dla każdego Polaka tym bardziej dla
chrześcijanina obchody jubileuszu to
wielka radość i wdzięczność. Warto
było w gronie Polaków z całego kraju
przeżyć ten wspaniały jubileusz w Poznaniu. Podczas uroczystości kard. Parolin. skierował do nas słowa: Chrzest,
jak ma to miejsce w przypadku każdej duszy, która go przyjmuje, tak
i dla narodu polskiego oznaczał radykalny
przełom mentalności i kultury, i dał początek nowej drodze rozjaśnionej światłem Chrystusa i nauczaniem Kościoła.
I w dalszej części homilii mogliśmy usłyszeć: Chrzest Polski, który miał miejsce
1050 lat temu, nadal wydaje swoje niezliczone owoce łaski. Historia waszego
szlachetnego narodu, z jego dramatami
i jego wspaniałym odrodzeniem świadczy,
że Jezus zmartwychwstał i nie opuszcza
swych wiernych uczniów oraz, że Maryja,
Jego Matka, nieustannie wstawia się za
Polską. Mówią o tym całe dzieje waszej
ojczyzny - Dziękujcie Bogu za cenny dar
wiary, którą dziś celebrujemy z okazji
1050. rocznicy chrztu księcia Mieszka I
z dynastii Piastów, wydarzenia, które
było jak drzwi szeroko otwarte, aby zrodził się wasz naród, a które pozwoliło
wam poznać, umiłować Chrystusa i służyć
Mu. Dziękujcie Mu za dar pokoju i stabilności granic waszego kraju, tak często
doświadczanego konﬂiktami i rozbiorami.
Podkreślił jednocześnie, że dziękczynienie jest ważne, ponieważ przypomina
nam, jak bardzo kocha nas Bóg i jak bardzo jesteśmy od Niego zależni, pozwala
nam natychmiast zrozumieć zagrożenia,
które dzięki Niemu zostały przezwyciężone i czyni nas bardziej realistycznymi,
mniej zatroskanymi i bardziej optymistycznymi w odniesieniu do zagadnień
współczesności.
Jesteśmy tu dzisiaj, aby przypomnieć
i dziękować Panu za dar wiary i przezwyciężenie wielu trudnych chwil. Jesteśmy
wezwani, aby uczcić tę radosną rocznicę,
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to ciągłe odkrywanie prawdy, że wszystkich łączy nas chrzest i przynależność do
Chrystusa. Hasło Światowych Dni Młodzieży pomaga odkrywać tajemnicę Bożego
Miłosierdzia „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" Wybór Krakowa to znak, że tu właśnie bije
źródło Bożego Miłosierdzia. Z Krakowem
łączy się pochodzenie naszego wielkiego
Świętego Jana Pawła II, który zainicjował
to wielkie dzieło spotkań młodych z całego świata i pokazał jak bardzo ich kocha
i liczy na nich. Módlmy się przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II – patrona naszego miasta, aby Duch Święty
odnawiał ciągle młodych i aby był to czas
młodości Kościoła.

która pozwala nam spojrzeć na korzenie,
wypływającą z nich życiową moc, która
sprawiła wasz wzrost. Przeżywać jubileusz to sięgać do źródeł. Z grupą Bełchatowian obecnych na uroczystościach
mogliśmy jeszcze lepiej zrozumieć naszą
historię sięgając do początków naszego
narodu.
Jubileusz Chrztu Polski przypada na 100 dni do rozpoczęcia Wydarzeń Centralnych XXXI Światowych
Dni Młodzieży. Dla Kościoła w Polsce
te dwie uroczystości uzupełniają się
i przypominają, ze ważnym wymiarem ŚDM jest odkrycie przez młodego człowieka swojej chrześcijańskiej
tożsamości i odważne świadczenie
o niej wobec rówieśników ze świata.
Z wielka nadzieją oczekujemy na Światowe Dni Młodzieży i na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Młodzi z całego
świata gromadzą się w jednym miejscu,
by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa tworząc Kościół Powszechny. Oczywiście to
też szansa dla poszukujących, zagubionych i sądzę, że wśród zgromadzonych
będą i tacy, którzy szukają wartości, szukają prawdy. Młodzież nasza może dać
świadectwo przynależności do Chrystusa
i ukazać radość wiary. To szczególny czas
dla młodzieży, aby pokazać, że młodość

W Bełchatowie, w tym czasie będziemy gościć setki osób z zagranicy. Jest to
ogromne logistyczno-organizacyjne wyzwanie dla paraﬁi. Czy oczekuje ksiądz
wsparcia od bełchatowskich paraﬁan?
Światowe Dni Młodzieży to wielkie wydarzenie. Przygotowania trwają już od
kilku miesięcy. Młodzież naszego miasta
i dekanatu przygotowuje się do spotkania
z papieżem Franciszkiem i do spotkania
z młodzieżą z całego świata. Od 20 lipca do 25 lipca 2016 roku i nasze miasto
będzie gościć młodzież z innych krajów,
głównie z Francji, a zatem stoi przed
nami zadanie, aby pięknie przyjąć gości. Tworzymy odpowiednie sekcje wśród
naszej młodzieży i oczekujemy jeszcze na wolontariuszy, którzy włączą się
w organizację przyjęcia młodych w Bełchatowie. To zadanie wszystkich paraﬁi
naszego miasta i okolic, aby młodzi znaleźli gościnę w naszych domach i życzliwe
przyjęcie. Oczywiście to nasza wspólna
sprawa, a nawet ambicja, byśmy pokazali się z jak najlepszej strony. Nasza tzn.
miasta , powiatu, wszelkich służb i instytucji, a nie tylko paraﬁi. Ufam, że możemy w tym działaniu stworzyć jedność
i z radością przyjąć młodzież. Nie wiemy
jeszcze dokładnie ilu do nas przyjedzie,
ale sądzę, że ok. 400 osób i dlatego tym
bardziej możemy ich godnie przyjąć.
Niech naszą wartością będzie gościnność
i serdeczność.
Dziękuję za rozmowę.
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Jabłonie domowe dziesięciu odmian w tym m.in. Kosztela, Grochówka, Antonówka zwykła, siedem
gatunków krzewów owocowych oraz pnącza winorośli mają tworzyć niecodzienny bełchatowski
skwer - „Jabłoniowy Sad”. Teren pod to przedsięwzięcie przygotowywany jest od kilku miesięcy,
niewykluczone, że już w czasie wakacji rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem Sadu.

Po jabłko do sadu...

Jabłonie tak lubianych przez Polaków
gatunków zajmą blisko hektar przy ulicy Okrzei. Dotąd była to wyjątkowo zaniedbana działka, z okolicy już zniknęły
krzaki i chwasty, które porastały to miejsce. W tej chwili na terenie przyszłego
„Jabłoniowego sadu” trwa przygotowanie
podłoża, zabiegi mają na celu doprowadzenie gleby do jej odpowiedniego odczynu i struktury. - Zgodnie z zaleceniami
specjalistów, najważniejszymi czynnościami poprzedzającymi sadzenie drzew
jest oczyszczenie terenu z chwastów
i innych zanieczyszczeń. Wszystkie zaplanowane przez nas do sadzenia gatunki
nie wymagają specjalnego przygotowania ziemi, zaleca się jednak całkowitą
wymianę ziemi na żyzną, ogrodniczą
lub przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimą w stosunku 1:1- mówi
Alina Walaszko z wydziału Inżynierii bełchatowskiego Urzędu Miasta. Na działce
trwa rozrzucenie i rozplantowanie ziemi
żyznej lub kompostowej na grubość 10
centymetrów, modelowany jest cały teren Sadu. Trwa także nawożenie gleby.
Termin zakończenia wszystkich tych prac
przewidziany jest na 1 sierpnia.
Zagospodarowanie terenu pod inwestycję obejmuje w swym zakresie: budowę
alejek parkowych (w śladach głównych
przedeptów i linii komunikacji pieszej),
pielęgnację i urządzenie nowej zieleni,

urządzenie placu wypoczynkowego i wyposażenie terenu w obiekty małej architektury (min.: altanę, pergole, domki dla
ptaków i owadów, ławki ). Imponująco
projekt „Jabłoniowego Sadu” wygląda
też pod kątem przyrodniczym. Ponad pięć
tysięcy metrów kwadratowych trawników
i ponad trzysta metrów kwietnej łąki,
sto szesnaście sztuk drzew jabłoniowych
i niespełna dwa tysiące krzewów liściastych – taka ilość roślinności ma tworzyć
piękne miejsce wypoczynku i rekreacji.
Kiedy nasadzenia zostaną wykonane?
- Najlepszy termin przypada na czas od
połowy sierpnia do końca jesieni, choć
rośliny pojemnikowane można sadzić
przez cały okres wegetacji. Należy jednak pamiętać, że sadzenie musi odbywać
się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, najlepiej w pochmurny,
deszczowy i bezwietrzny dzień. Rośliny
muszą też mieć przez kilka tygodni po
posadzeniu zabezpieczoną dostatecznie
dużą ilość wody by nie narażać ich na
przesuszenie. Zaczynamy, więc prace tak
budowlane jak i ogrodnicze pod koniec
tego lata – podkreśla Alina Walaszko.
Amatorzy jabłek z pewnością będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem
owoce pojawią się na drzewach dopiero za kilka lat. Pyszne jabłko, to jednak
wartość dodana. Ideą, która leżała u podstaw stworzenia „Sadu Jabłoniowego”

było uporządkowanie, uatrakcyjnienie
przestrzeni miasta i nadanie jej ciekawej
formy – a te cele zrealizują się wraz z powstaniem parku przy Okrzei.
MJS
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Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa dająca mieszkańcom możliwość decydowania o tym, na jaki cel zostanie spożytkowana kwota wydzielona z budżetu miasta - do
dyspozycji jest 1,5 mln złotych. Od 9 maja do 1 lipca będzie można składać propozycję swoich
pomysłów i choć formuła przedsięwzięcia jest niezmienna, to w tegorocznym Budżecie są pewne
nowości.

Bełchatowianie – Decydujemy!
Proces realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa rusza w maju,
a zakończy się w październiku. W bieżącym roku Prezydent Miasta Bełchatowa
zaproponowała przeznaczyć kwotę 1,5
mln złotych jako podstawę Budżetu Obywatelskiego, ale… Tegoroczna edycja to
pewna nowość w podziale tych środków.
Otóż 1,4 mln zostanie przeznaczone na
projekty „twarde”, natomiast 100 tyś zł
na realizację projektów „miękkich”. Na

czym polega różnica? Projekty „twarde”,
to przede wszystkim zadania inwestycyjne, do nich zaliczymy na przykład: plac
zabaw, budowę parkingu, adaptację bądź
remont budynku. Projekty „miękkie”,
to z kolei przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, proﬁlaktycznym, czy społecznym. Niezależnie
od tego czego dotyczy autorski projekt,
zasady obowiązujące w IV edycji są jednakowe dla wszystkich wnioskujących.

Dziś przygotowaliśmy swoisty przewodnik
po Budżecie Obywatelskim objaśniając
podstawowe zagadnienia z nim związane. Przypominamy też, że wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.decydujemy.belchatow.pl lub
u Marty Bladej, koordynator Zespołu Zadaniowego ds. realizacji procedury IV Budżetu Obywatelskiego
MJS

Składanie propozycji projektów
Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej
w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat lub grupa mieszkańców naszego miasta. Projekt zgłasza się na formularzu dostępnym
na stronie internetowej: www.decydujemy.belchatow.pl lub pobranym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta. Ważne by
pamiętać o tym, że projekt musi udać się zrealizować 2017 roku. Jeżeli pomysł zakłada wykonanie wyłącznie opracowania
dokumentacji technicznej lub planu przedsięwzięcia – zostanie odrzucony.
Należy zadbać czy formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu został wypełniony zgodnie z założeniami. Pamitajmy, by:

podać tytuł i rodzaj projektu. Magistrat uczula by tytuł projektu nie był opisem tylko konkretnie sprecyzowaną nazwą zadania. Ważne też by był on atrakcyjny, prosty i czytelny. Niezbędnym jest też wskazanie czy jest to projekt
„twardy” czy „miękki”
wskazać lokalizację, miejsce realizacji projektu. Jeśli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w mieście, lepiej by był on umiejscowiony na terenie należącym do Miasta Bełchatowa. W przeciwnym razie konieczny może być
wykup lub zamiana gruntów, a to zazwyczaj generuje dodatkowe koszty i nie gwarantuje zgody właściciela gruntu
innego niż Miasto na zaproponowane działania. Jeśli projekt ma charakter „okolicznościowy” (impreza, konferencja,
wydarzenie itp.) wystarczy, wskazać miejsce, gdzie będzie się on odbywał (pamiętać jednak należy, że w przypadku
terenu niebędącego własnością Miasta Bełchatowa również potrzebna jest pisemna zgoda właściciela lub zarządcy
terenu). W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można skorzystać z GEOPORTALU BEŁCHATOWA
znajdującego się na stronie www.gis.belchatow.pl
opisać projekt. Opis powinien w prosty sposób mówić o tym, na czym będzie polegał projekt oraz z jakich działań
będzie się składał.
uzasadnić wybór projektu. Wnioskujący musi wskazać cel jaki ma spełniać projekt dla mieszkańców Bełchatowa. Czy
odpowiada na ich potrzeby, oczekiwania, czy jest atrakcyjny i unikatowy? Ważne by projekt był zgodny z zadaniami
własnymi i kompetencjami Miasta. Jeśli nie jest, nie będzie mógł być zrealizowany. Warto zapoznać się z ustawą o
samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku lub wejść na stronę bip.belchatow.pl i sprawdzić, czym zajmują się poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Celowość, legalność i gospodarność to także obligatoryjne aspekty jakie nakłada
na gminę ustawa o ﬁnansach publicznych – pod takim kątem projekty będą na pewno oceniane.
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określić beneﬁcjentów projektu. Beneﬁcjenci to osoby, które skorzystają z projektu. Mogą być to „mieszkańcy Bełchatowa”, „młodzież”, „dzieci” itp. Im więcej osób może skorzystać z projektu, tym lepiej. Podnosi to jego rangę,
nadając projektowi ogólnomiejski charakter.
oszacować koszty projektu. Obliczenie kosztorysu zadania to niewątpliwie istotna kwestia w zakresie jego realizacji
– taką świadomość posiada niewątpliwie każdy, kto dysponuje rodzinnym budżetem i staje przed możliwością wykonania dodatkowego zadania. Warto jednak wiedzieć z jakimi kosztami się mierzymy. Ważne jest także to, iż koszt
przez nas wskazany to zawsze tylko szacunkowa wartość. Oszacowanie kosztów projektu będzie również zadaniem
wydziału wskazanego do sprawdzenia projektu. Oznacza to, że ﬁnalnie wartość projektu może zostać podwyższona
lub obniżona.
wskazać kontakt do pomysłodawców. Podanie imienia, nazwiska i nr pesel pozwoli zweryﬁkować czy jesteś uprawniony do składania propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego.

Weryﬁkacja i opiniowanie
propozycji projektów
Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Weryﬁkacji podlegać będą następujące
informacje:
- zgodność z zadaniami własnymi
i kompetencjami Miasta,
- zgodność z zasadami: legalności, celowości oraz gospodarności o jakich mowa w ustawie o ﬁnansach
publicznych,
- zgodność ze strategią rozwoju
miasta,
- miejsce realizacji,
- znaczenie społeczne,
- kosztorys (nie przekraczający
1,5 mln zł),
- możliwość realizacji projektu w
2017 roku.

na projekt „twardy”
1 mln 400 zł

POMYSŁ

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Wszystkie projekty, które pomyślnie
przejdą weryﬁkację, wezmą udział
w głosowaniu na formularzu elektronicznym poprzez stronę internetową www.decycujemy.belchatow.pl.
Głosować będzie można tylko jeden
raz poprzez postawienie znaku X
przy maksymalnie trzech wybranych
projektach z rodzaju „twardych”
oraz maksymalnie trzech wybranych
projektach z rodzaju „miękkich” na
formularzu elektronicznym. Podobnie jak latach ubiegłych w i tym roku
w magistracie zostanie uruchomione
stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu, w celu umożliwienia
oddania głosu osobom nie posiadającym dostępu do tego rodzaju sprzętu.

Po podliczeniu ważnych głosów Prezydent Miasta Bełchatowa poda do
publicznej wiadomości listę projektów rekomendowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na 2017 rok.

Miasto realizuje zwycięskie projekty
Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały
lub miejskie jednostki organizacyjne
właściwe do realizacji określonych
przedsięwzięć w roku 2017.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK
ZŁOŻENIE
FORMULARZA

9 maja – 1 lipca
2016 roku

na projekt „miękki”
100 tys. zł

Głosowanie mieszkańców na projekty

WERYFIKACJA
PROJEKTU

9 maja – 2 września
2016 roku

PROMOCJA
PROJEKTÓW

3 - 9 października
2016 roku

GŁOSOWANIE

10 – 19 października
2016 roku

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW

24 października
2016 roku

REALIZACJA

2017 rok

Projekt „miękki” - przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp.
Projekt „twardy” - zadanie inwestycyjne, np. nowy plac zabaw, budowa parkingu, adaptacja bądź remont budynku, itp.
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Z ludźmi i dla ludzi, czyli… o rewitalizacji słów kilka
Miasto Bełchatów przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
To dokument polskim samorządom niezbędny, choćby do tego by w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po pieniądze
na projekty z szeroko pojętej infrastruktury społecznej. GPR bowiem, to o wiele
więcej niż nowy chodnik, ulica czy plac
zabaw...

Rewitalizacja znaczy co?
Czym jest rewitalizacja? Bardzo często,
zupełnie błędnie kojarzona jest tylko
i wyłącznie z projektami z zakresu upiększania, przebudowy czy architektonicznej modernizacji budynku czy fragmentu
miasta… Błędnie, bo rewitalizacja stanowi kompleksowy proces działań na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki w celu ożywienia problematycznych obszarów miasta. - Wyrażam głęboką nadzieję, że prace nad GPR stworzą
szansę do wspólnej reﬂeksji nad tym, co
w Bełchatowie – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej –
jest pilne do zrealizowania. Nadrzędnym
celem tworzonego dokumentu jest to,
byśmy rewitalizacji nie „zamknęli” tylko
i wyłącznie w projektach infrastrukturalnych. Niech nasza wspólna, wielopłaszczyznowa reﬂeksja o rozwoju miasta
związana będzie z budowaniem spójnej,
lokalnej tożsamości. Nie ma co ukrywać, że podobnie jak w innych miastach
i u nas mamy do czynienia z trudnymi,
kłopotliwymi zjawiskami i sytuacjami.
Mam nadzieję, że wkraczając w nowy
etap budowania i wzajemnej odpowiedzialności uda nam się fragment Bełchatowa nie tylko upiększyć, ale przede
wszystkim – zgodnie ze znaczeniem terminu „rewitalizacji” – przywrócić do życia – podkreśla Alicja Paprocka, dyrektor
Wydziału Rozwoju Miasta. Rewitalizacja ma więc ambitniejsze zadanie niżeli
upiększenie fragmentu miejskiej przestrzeni, jej celem jest społecznie, ekonomicznie i architektoniczne korzystne
przekształcenie wyodrębnionego obszaru
zdegradowanego.

wodu koncentracji negatywnych zjawisk
ekonomicznych i społecznych (szczególnie: bezrobocia, ubóstwa, czy przestępczości) i tych ze sfery gospodarczej,
środowiskowej lub technicznej. Wyznaczenie tego ternu w naszym mieście było
celem szczegółowych prac prowadzonych
przez urzędników Wydziału Rozwoju
Miasta bełchatowskiego UM przez kilka
ostatnich miesięcy. Obszar zdegradowany
miasta Bełchatowa widoczny jest na mapie, to ten zielony obszar. - To spory kawałek miasta, obejmujący całe centrum
oraz część osiedla Wolność. Śródmieście
Bełchatowa, to obszar obsługujący ruch
administracyjny, ﬁnansowy i turystyczny,
będące miejscem o charakterze ponadlokalnym. To „wizytówka”, dlatego obszar
ten należy uznać za priorytetowy przy
projekcji działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych – wyjaśnia Jakub
Berłowski. Koncentracja działań rewitalizacyjnych w centrum przyniesie trwałe
wartości dla rozwoju całego Bełchatowa,
choć to oczywiście wymaga czasu i wysiłków wielu interesariuszy.

Zdegradowany? Znaczy jaki i gdzie?

Interesariusz? Znaczy kto?

Poprzez „zdegradowany” deﬁniuje się
obszar – w naszym przypadku miasta znajdujący się w stanie kryzysowym z po-

Rewitalizacja to proces „z ludźmi i dla ludzi”, dlatego w jego przebieg ma zostać
włączona jak najszersza grupa, która jest
związana z danym obszarem. - Chcemy
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prowadzić ożywiony dialog i zintegrować
wokół rewitalizacji jak najszerszą grupę,
to niezbędne do opracowania dokumentów, zwłaszcza GPR – podkreśla Jakub
Berłowski z WRM. W procesie rewitalizacji mają brać czynny udział mieszkańcy
oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty nimi zarządzające, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty gospodarcze
i publiczne. Katalog osób wciągniętych
w proces rewitalizacji jest naprawdę szeroki, a co jeszcze istotniejsze otwarty.
- Generalna zasada rewitalizacji to partycypacja społeczna. To uczestnictwo jest
wymagane i bardzo pożądane na każdym
etapie procesu rewitalizacji. My jako samorząd mamy stworzyć warunki do tego
by wszyscy interesariusze mogli się wypowiedzieć w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Niezbędne jest też poznanie potrzeb i oczekiwań
tych, których rewitalizacji dotyczy – wyjaśnia Alicja Paprocka. Temu mają służyć
konsultacje społeczne. Pierwsze zaplanowane są już na maj. Mieszkańcy na bieżąco, poprzez stronę internetowa miasta,
informacje w prasie i lokalnych mediach
będą informowani, o ich terminie i miejscu. Zakończenie procesu opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest jeszcze w 2016 roku.
MJS
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Niespełna dwustu sześciolatków od września pójdzie do szkoły, reszta maluchów, zgodnie z decyzją
ich rodziców będzie kontynuowała wychowanie przedszkolne. Liczna grupa „starszaków” mogła
stworzyć poważny problem z wolnymi miejscami dla tych najmłodszych, trzyletnich dzieci… W Bełchatowie miejsca w przedszkolach publicznych zapewnione są dla każdego!

W Bełchatowie miejsc dla trzylatków nie zabraknie…

Pomimo braku ustawowego obowiązku
zapewnienia miejsc w przedszkolach dla
trzylatków, samorząd Bełchatowa sprostał oczekiwaniom rodziców gwarantując miejsca w placówkach publicznych
wszystkim, którzy o to wnioskowali.
– O siedemdziesiąt procent zwiększyliśmy
liczbę miejsc w naszych placówkach, było
dwieście czterdzieści wolnych miejsc,
a na ten moment dysponujemy prawie
czterystoma – informuje prezydent Mariola Czechowska. Po zakończeniu naboru
do przedszkoli publicznych zostały podjęte ostateczne decyzje w sprawie koncep-

cji utworzenia dodatkowych oddziałów
przedszkoli publicznych. - Cztery grupy
przedszkolne zostaną zorganizowane
w jednym ze skrzydeł Szkoły Podstawowej numer 12. Ponadto prawie siedemdziesiąt miejsc zostanie przygotowanych
w Szkole Podstawowej numer 13 – mówi
prezydent Mariola Czechowska, zapewniając, że: – każda z tych placówek zostanie odpowiednio dostosowana do
potrzeb naszych najmłodszych bełchatowian. Mogę zapewnić, że przedszkolne
ﬁlie zorganizowane w budynkach szkół
zapewnią to, co przedszkola, czyli odpowiednią edukację, opiekę oraz wyżywienie. Aby oddzielić przedszkolaki od
uczniów szkół podstawowych do każdej
ﬁlii będą osobne wejścia. Nowo utworzone oddziały będą miał również odpowiednio przystosowane sale, zaplecze sanitarne i toalety dla dzieci. Po wprowadzonych
w grudniu 2015 roku zmian w ustawie
o systemie oświaty, wiele osób zastanawiało się również nad tym jak będzie

wyglądała sytuacja w szkołach podstawowych. Zebrane w szkołach deklaracje
wykazały, że z możliwości ponownego
zapisania dziecka (rocznik 2009) do klasy
pierwszej jako siedmiolatka skorzystało
jedynie sześćdziesięciu dwóch rodziców.
Liczba pierwszoklasistów, która pójdzie
od przyszłego roku szkolnego do drugiej
klasy to siedemset siedemdziesiąt trzy.
AE

Lekcje terenowe na Uniwersytecie Pierwszego Wieku
Wraz z nadejściem wiosny na Uniwersytecie Pierwszego Wieku ruszyły „pełną parą” lekcje terenowe. 7 kwietnia
mali studenci wzięli udział w wycieczce
do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie
Mazowieckim. Jest to dopiero początek
atrakcji, jaki przygotowaliśmy dla nich
w semestrze letnim. Jednocześnie zachęcamy do wstąpienia w szeregi bełchatowskiej braci studenckiej. Zapisy już
niedługo! Uniwersytet Pierwszego Wieku
to przedsięwzięcie organizowane przez
Urząd Miasta Bełchatowa, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie
Tryb oraz Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta Starego. Na zajęciach młodzi żacy poznają między innymi
dzieje regionu i losy najwybitniejszych
jego mieszkańców. Zajęcia prowadzone
są przez nauczycieli akademickich.
AE
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By pamięć o nich nie zagnięła

„By pamięć o nich nie zaginęła –
punkt przetrzymywania jeńców polskich wziętych do niewoli przez Armię
Czerwoną” taki tytuł nadano inscenizacji historycznej jaką w dniu obchodów 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
zorganizowano w parku na os. Binków.
Podczas widowiska historycznego rekonstruktorzy zainscenizowali scenę
przekazania stronie rosyjskiej Polaków wziętych do niewoli po 17 września 1939 roku.
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Olimpiada przedszkolaków

Kilkuset przedszkolaków stanęło w szranki sportowej rywalizacji
w ramach tradycyjnych, wiosennych
igrzysk. Imprezie towarzyszyły niezwykłe emocje, nie tylko na parkiecie, ale także wśród kibicujących
rodziców oraz rówieśników. Od początku tej imprezie przewodzi jedna
myśl: propagowanie idei sportowej
walki fair play i doskonałej zabawy.
Wśród czterolatków najlepsi okazali
się podopieczni PS nr 8, drugie miejsce zajęły dzieci z PS nr 2, a trzecie
z PS nr 5. Wśród pięciolatków podium
uplasowało się w następujący sposób: I miejsce PS nr 5, II miejsce PS
nr 8, III miejsce PS nr 9.
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Blisko dwa tysiące – już tylu rodziców z Bełchatowa złożyło wnioski do programu 500+ , niespełna
połowa z nich – około ośmiuset została złożona droga elektroniczną. Niestety, jak alarmują pracownicy MOPSu bardzo duża ich część złożona jest wadliwie. To spowoduje opóźnienia w wydaniu
decyzji i ewentualnym wypłacaniu świadczenia.

Błędy w nadesłanych wnioskach 500+
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marianna Bykowska i Monika Wojciechowska – zastępca kierownika Działu
Świadczeń Rodzinnych tej placówki zaapelowały za pośrednictwem mediów do
osób, które zamierzają złożyć wniosek za
pośrednictwem internetu. – Zdaję sobie
sprawę, że procedura składania wniosków, zwłaszcza pierwszy raz, wydaje się
skomplikowana, ale wystarczy starannie
czytać dokument krok, po kroku i poświecić mu w skupieniu kilkanaście minut by
uniknąć błędów – podkreślała na spotkaniu dyrektor Bykowska.
Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskujący? Oto ich niechlubna lista:
Wnioski składane są do niewłaściwego
organu. Niestety spora ilość wniosków,
która już wpłynęła do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej pochodzi od rodziców
mieszkających w gminie Bełchatów. Tam
z kolei obsługą programu 500+ zajmuje
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. - Składając wniosek należy wybrać
czy jest to gmina czy miasto Bełchatów,
ta pozornie drobna różnica generuje olbrzymie kłopoty. W tej chwili pracownicy
placówek są zobligowani do wzajemnego
przesyłania sobie dokumentów, to ogrom
pracy, bo poza wnioskiem „idzie” za nim
też cała do niego dołączona dokumentacja – wyjaśnia Monika Wojciechowska
Wnioski składane są przez obojga rodziców. - Jednego dnia wniosek złoży mama,
zda sobie sprawę, że wkradł się jakiś błąd
i następnego dnia wniosek składa tata.
Jesteśmy zobligowani poprzez ustawę,
przyznać świadczenie pierwszemu z ro-
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dziców, który wniosek złożył, jeśli więc
mama złożyła wniosek z wadami, to
świadczenie automatem będzie przyznawane jej, będzie ona jednak wezwana do
uzupełnienia wadliwie złożonego dokumentu – zaznacza Monika Wojciechowska
Błędy w składach rodziny. Jak alarmują pracownicy obsługujący program
500+ nagminnym brakiem są kompletne
informacje o rodzinie, nie są podawane
wszystkie dzieci, tylko wpisywane są te,
na które rodzić składa wniosek. Często
wnioskujący zapominają o wpisaniu informacji o drugim rodzicu
Niedokładność w wypełnianiu formularza, czyli powtarzający się ten sam numer PESEL u różnych członków rodziny,
poprzekręcane cyfry, literówki w nazwiskach. Rzecz bardzo istotna, na którą
też często napotykają pracownicy MOPS
– brak polskich znaków. Nie wiedzieć
czemu wnioskujący nie wpisują polskich
liter, a przecież to bardzo często zmienia
nazwisko. Dokumenty uzupełniamy w języku polskim z całym „dobrodziejstwem”
jego pisowni

łączyć jako skan do składanego wniosku.
„Nie bawmy się” też w wysyłanie wniosków, bo system przyjmuje każdy wysłany
dokument, potem każdy z nich jest przez
pracowników obsługujących Program 500
+ weryﬁkowany, a to zabiera czas… Pracownicy MOPSu wskazują, że rekordzista
wysłał siedem wniosków
Pracownicy MOPS podkreślają, że lepiej
na wypełnienie dokumentów poświęcić
kilka minut więcej i zrobić to dobrze, nie
narażając się na procedurę uzupełnienia
dokumentów. - Wszystkie wnioski muszą
być sprawdzone, jeśli są w nim braki formalne jesteśmy zobligowani do wysłania
wezwania pisemnego. Na ten moment
staraliśmy się to robić telefonicznie,
no ale nie w każdym przypadku jest to
możliwe, poza tym jesteśmy zobowiązani zachować ścieżkę administracyjną,
a terminy uciekają…Im później ktoś zgłosi się do wyjaśnienia, tym później będzie
podjęta decyzja i później będzie wypłacone świadczenie – podkreśliła Marianna
Bykowska kończąc spotkanie.
MJS

Kratki do zaznaczania, bardzo często zostają niewypełnione

Komunikat dotyczący wydawania
decyzji na świadczenie w ramach
Programu „Rodzina 500+”

Braki w stosownych oświadczeniach.
Najczęściej brakuje tych dotyczących
działalności gospodarczej bądź oświadczeń nie podlegających opodatkowaniu – we wnioskach elektronicznych
w ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko, takie oświadczenie może
wypełnić tylko osoba wnioskująca, czyli
mama bądź tata. - Natomiast przypominam, że takie oświadczenie muszą składać wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, czyli nie tylko drugi rodzić, ale także
rodzeństwo, na które już nie przysługuje
świadczenie z Programu 500+, ale pozostaje na utrzymaniu rodziców – tłumaczy
Monika Wojciechowska. Druki wszystkich
oświadczeń można pobrać ze strony internetowej MOPSu, w zakładce 500+,
najlepiej je wydrukować, wypełnić i za-

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z ustawą o
pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci termin na wydanie decyzji w
sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program
„Rodzina 500+”) wynosi trzy miesiące od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Prosimy o cierpliwie oczekiwanie na
wydanie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Po wydaniu decyzji każdy wnioskodawca zostanie
telefoniczne powiadomiony o możliwości jej odbioru w Punkcie Obsługi
Program „Rodzina 500+” (pokój nr 1
- budynek B Urzędu Miasta Bełchatowa, wejście od ul. Mielczarskiego).
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Magistrat pracuje nad zminimalizowaniem problemu bezdomności na ternie Bełchatowa.
Choć często wydaje nam się, że tylko duże
miasta mają ten problem, w naszym bezdomność
również występuje.

Program wychodzenia z bezdomności

Z informacji podanych przez bełchatowską Straż Miejską, która
dokonywała liczenia bezdomnych w połowie stycznia 2015
roku, wynika, że na terenie miasta przebywa około stu pięćdziesięciu osób bezdomnych. Otwierające spotkanie wiceprezydent
Agnieszka Wysocka powiedziała:
- pierwszym etapem przedsięwzięcia powinna być diagnoza
i analiza bezdomności występującej na terenie Bełchatowa.
Jest to bowiem zjawisko szczególnie złożone, różnorodnie
uwarunkowane i dynamiczne,
dlatego przeciwdziałanie bezdomności jest trudne. Wymaga
nie tylko interwencji, lecz przede wszystkim - wskazania
skutecznych sposobów wyjścia
z trudnej sytuacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w minionym roku - w okresie od października do grudnia - świadczeniami
pomocy społecznej objął ponad
pięćdziesięciu bezdomnych. W
pierwszym kwartale bieżącego
tego wsparcia udzielono czterdziestu osobom. W analogicznym czasie kilku bezdomnych
skorzystało z pomocy w formie
pobytu i wyżywienia w Środowiskowym Domu Samopomocy.
W jadłodajni, którą z inicjatywy
Prezydent Marioli Czechowskiej
reaktywowała Fundacja ”Soli-

darni”, codziennie wydawanych jest około pięćdziesięciu
porcji zupy z pieczywem. Ogółem, w okresie od września
do końca grudnia 2015 roku
wydanych zostało tam cztery
tysiące pięćset ciepłych posiłków oraz sześćset porcji suchego prowiantu. Miejscem,
w którym realizowane są zadania własne miasta w zakresie bezdomności jest powstałe
trzynaście lat temu schronisko
miejskie – obecnie przebywa
tam około 50 osób. - Podsumowując te dane można stwierdzić, że pomoc skierowana do
osób bezdomnych funkcjonuje
na terenie naszego miasta,
jednak należałoby się skupić
na stworzeniu optymalnego
programu wychodzenia z bezdomności – twierdzi Marzena
Polak, specjalistka ds. ochrony i promocji zdrowia. W tej
chwili dla nowo powołanego
zespołu roboczego priorytetem
jest wypracowanie rozwiązań
systemowych w zakresie aktywizacji osób bezdomnym przebywających na terenie miasta
Bełchatowa. Praca zespołu na
podstawie analizy już istniejących danych ma pozwolić na
wypracowanie narzędzi, przy
pomocy których uda się zoptymalizować profesjonalną pomoc świadczoną tym osobom.
W pierwszym spotkaniu, które
ma przyjąć formę cykliczną,
oprócz przedstawicieli Urzędu
Miasta uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych,
Fundacji Społecznej „Solidarni” oraz Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Wzajemnej
Pomocy „Przyjaciel”.
AE

Kwiaciarnia „Stokrotka” Leonarda Kabat
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla
wszystkich posiadaczy
kart na kwiaty cięte i
na pocztę kwiatową..
Kontakt:
ul. E. Plater 1, tel. 44
632 15 95, 501 095 572

Strona internetowa: www.stokrotka-belchatow.pl

Sklep Przemysłowy „Szkolniak”
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart na
cały asortyment przy
zakupach powyżej 15zł
brutto (artykuły biurowe, srebro, zabawki,
worki do odkurzaczy).
Kontakt: ul. Słowackiego 11, tel. 44 633 39 53

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Bełchatowie

Strona internetowa: tuw.pl

Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2014 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart
na pakiety bezpieczna
rodzina, bezpieczna zagroda, bezpieczny dom
w budowie oraz ubezpieczenia komunikacyjne.
Kontakt:
ul. Wojska Polskiego
27a, tel. 44 633 01 03
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Teleprzewodnik UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna
44 733 51 15

PEC Bełchatów wciąż rozbudowuje sieć ciepłowniczą na terenie
miasta Bełchatowa. W tym roku zaplanowano budowę ponad
3 km nowej sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ogrzewania był dotychczas węgiel.

PEC Bełchatów buduje nową sieć

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 52 93
44 733 52 94

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 75

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 65
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60
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W połowie kwietnia rozpoczęły się prace
związane z przyłączaniem nowych Odbiorców na jednym z najmłodszych osiedli bełchatowskich, os. Ludwików. W kolejnych
miesiącach planowane są prace przyłączeniowe także w rejonie ul. Podmiejskiej.
Tereny objęte inwestycjami to głównie zabudowa jednorodzinna. Planuje się podłączenie ponad 60 obiektów, o łącznej mocy
ponad 1 MW. Powstała sieć będzie wybudowana w nowoczesnej technologii rur preizolowanych i wyposażona w system alarmowy,
umożliwiający szybkie wykrywanie i lokali-

zowanie usterek oraz awarii.
Uciepłownienie obszarów miasta będących dotychczas poza zasięgiem ciepła
systemowego oraz utrzymanie pozycji
lidera na dotychczasowym obszarze dostaw ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego, jest priorytetem w planach
rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Bełchatowie. Związane jest to
z dynamicznym rozwojem budownictwa
mieszkaniowego w Bełchatowie, a także oczekiwaniami Bełchatowian, którzy
chętnie korzystają z ciepła systemowego.
Program przyłączania peryferyjnych
osiedli mieszkaniowych do miejskiego
systemu ciepłowniczego może przynieść
korzyści zarówno w zakresie ekologicznym, jak i energetycznym. Miejski system
ciepłowniczy pozwala na dostarczanie
ciepła w sposób bardziej efektywny niż
kotłownie indywidualne. Przyczynia się
to do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców
Bełchatowa, co z kolei przekłada się na
mniejszą ilość awarii, ograniczenie strat
ciepła, a przede wszystkim czyste powietrze. Zakończenie prac przyłączeniowych
planowane jest na połowę czerwca br.
PEC

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Kanalizacja to
nie kosz na śmieci
Awaria rur kanalizacyjnych na części wspólnej to poważny problem dla
wspólnot mieszkaniowych. Każdego dnia
w budynkach wielorodzinnych zdarzają
się awarie dotyczące zapchanych rur poziomych i pionowych. Wiele z nich może
doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkań. Takie zjawisko powoduje
duże straty materialne i jest uciążliwe
dla mieszkańców. Najczęstszą przyczyną
tego typu awarii są śmieci wrzucane do
toalety oraz kamień, który zarósł większą część przekroju rury i rdza.
Pamiętajmy, że nie należy wrzucać do
toalety:
- włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w
sploty, przyklejają się do ścian kanałów
i uniemożliwiają swobodny przepływ
ścieków,
- ręczników papierowych, szmat, gazet
i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach
w zwartą masę,
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla
pracowników sieci kanalizacyjnej,
- niedopałków papierosów, patyczków lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż
powszechnie używane środki czystości,
materiałów budowlanych, mieszanin
cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytłoczyn które opadają na dno
przewodów kanalizacyjnych tworząc
zwarte, trudne do usunięcia zatory, tłuszczów i olejów, które tężejąc
w rurach zmniejszają ich średnice
i przyspieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.
PGM

CENY I STAWKI OPŁAT
ZA WODĘ I ŚCIEKI
W BEŁCHATOWIE BEZ
ZMIAN !

Teleprzewodnik UM
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
44 733 52 64

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

Radni Miasta Bełchatowa na wniosek
Prezydenta Bełchatowa Pani Marioli Czechowskiej podjęli uchwałę o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego, doﬁnansowanego
środkami europejskimi w ostatnich latach ceny wody i ścieków w Bełchatowie
systematycznie rosły. Przy planowanej
ilości sprzedaży wody oraz przyjęcia
ścieków na poziomie porównywalnym z
wielkościami osiągniętymi w roku ubiegłym, Spółka ”Wod.-Kan.” zaplanowała
koszty niezbędne do poniesienia dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody
oraz oczyszczania ścieków na poziomie
ubiegłorocznego wykonania. Brak podwyżek cen wody i ścieków to również efekt
działań w zakresie optymalizacji kosztów
działalności Spółki ”Wod.-Kan.”, wdrożonych po ostatnich wyborach samorządowych przez nowy zarząd spółki.
Przypomnijmy, że: stawka za dostawę
wody do budynków jednorodzinnych
i wielolokalowych wynosi 4,32 zł brutto/m3. Stawka za dostawę wody do budynków mieszkalnych wielolokalowych,
do których woda jest dostarczana za
pomocą urządzeń hydroforni wynosi
4,38 zł brutto/m3. Stawka za odprowadzanie ścieków z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych wynosi 7,29
zł brutto/m3. Szczegółowe ogłoszenie
taryfowe znajduje się na stronie:
www.wodkan-belchatow.pl
WOD.-KAN.

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 52 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

Dowody osobiste
44 733 52 51
44 733 52 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 52 70

Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 56

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

Straż Miejska
986

„BTBS” Sp. z o.o.

„PGM”

„MZK” Sp. z o.o.

„SANIKOM” Sp. z o.o.

44 632 65 19
44 633 32 37

tel. 44 632 37 73
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. EKO-REGION Sp. z o.o.
44 633 83 08

tel. 44 633 08 15

„BKPPT” Sp. z o.o.

„PEC” Sp. z o.o.

tel. 44/733 11 20

tel. 44/ 633 32 66
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Chociaż Bełchatów miastem uniwersyteckim nie jest, to jednak Uniwersytet swój posiada. Uniwersytet – dodajmy – wyjątkowy.

10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie

Bełchatowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku działa od 2006 roku. Na początku funkcjonował pod patronatem Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa
Oświatowego. Od stycznia 2012 roku ideę
Uniwersytetu kontynuuje Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, gdzie w wygodnych i przestronnych salach odbywają
się zajęcia z informatyki, psychologii,
lekcje języków obcych, spotkania sekcji
turystycznej oraz chóru, gimnastyka korekcyjna, pilates czy joga.
Na tym właśnie polega wyjątkowość
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na różnorodności proponowanych seniorom
zajęć, warsztatów oraz aktywności. Po
nauce czy wysiłku ﬁzycznym należy się
przecież odpoczynek w wygodnym, kinowym fotelu (seanse Filmowego Klubu
Seniora odbywają się raz w miesiącu,
w kinie KULTURA) czy na basenowym torze.
Atrakcyjny plan zajęć przyciąga żądnych
wiedzy i rozrywki seniorów, którzy co
roku uważnie pilnują terminów aby zapisać się na kolejny rok akademicki na
uniwersytecie.
Najważniejsza jest współpraca. Bycie
słuchaczem na UTW umożliwia również
wiele kontaktów towarzyskich z ludźmi z całego świata. To dzięki udziałowi
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Uniwersytetu w rozmaitych projektach,
dzięki którym bełchatowscy studenci
mogli spotkać się z seniorami z Włoch
oraz Bułgarii. Dobrą okazją do poznawania kultury innych regionów oraz krajów
są też takie wydarzenia jak: „Międzypokoleniowy Wieczór Hiszpańsko-Włoski” czy Spotkanie Bożonarodzeniowe
„Na góralską nutę”, które odbywały się
w przeszłości. Udział w ciekawych, wartościowych projektach to jedna z bardziej
zajmujących działalności UTW. Słuchacze
mają ze sobą, m.in.: realizację projektu
„Łączymy Pokolenia”, podczas którego
wspólnie z ZSP nr 4 w Bełchatowie realizowali ideę międzypokoleniowej wymia-

ny doświadczeń w różnych dziedzinach
życia czy udział w projekcie „Integracja
kobiet poprzez edukację dla dorosłych”
z 2012 roku, który został zrealizowany
w ramach programu Grundtvig.
Uniwersytet Trzeciego Wieku stawia
również na wymianę doświadczeń,
stąd wizyta słuchaczy UTW z Piotrkowa Trybunalskiego ze sztuką pt. „Oburzające dropsy”, wizyta seniorów
z Opoczna, którzy przedstawili „Wigilię
w tradycji opoczyńskiej”, odwiedziny
Stowarzyszenia Twórców Ludowych z Łowicza oraz udział w Pikniku UTW czy Sympozjum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Druga studencka młodość. Członkowie
Uniwersytetu tworzą społeczność, która spotyka się nie tylko podczas zajęć,
ale także poza nimi. Seniorzy spędzają
razem swój wolny czas, organizują rozmaite wydarzenia, bale, ogniska czy wycieczki. Seniorzy z UTW mają nawet swoją imprezę - „Festiwal Drugiej Młodości”,
której głównym celem jest propagowanie
nowoczesnych form aktywizacji seniorów
oraz – oczywiście – zabawa, bo kiedy się
bawić jak nie podczas studiów?
Na naukę nigdy nie jest za późno.
Obchodzący swoje 10-lecie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Bełchatowie jest najlepszym dowodem na to, że aktywność
w życiu wcale nie kończy się wraz z ukończeniem pracy zawodowej.
Miejskie Centrum Kultury

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Znamy listę uczestników, którzy będą reprezentować Bełchatów w projekcie „Inwazja Talentów”.
20 kwietnia młodzi artyści z rąk prezydent Marioli Czechowskiej odebrali oﬁcjalne certyﬁkaty
potwierdzające uczestnictwo w tym międzynarodowym, artystycznym przedsięwzięciu. Każdy
z uczniów otrzymał też oprawiony, pamiątkowy
plakat promujący „Inwazję Talentów”.
Młodzi artyści już za niespełna miesiąc pojadą do
Czech by realizować pierwsze artystyczne projekty. Nie kryją radości, ale na ich twarz widać też
tremę i sporą dawkę emocji przed nieznanym!
Gratulujemy całej dziesiątce zwycięzców i życzymy niezapomnianych artystycznych wrażeń.

To oni są „Inwazją Talentów”!

Natalia Niewierska, lat 14, PG nr 5

Aldona Kowalska, lat 12, SP nr 12

Aleksandra Włodarczyk, lat 11, SP nr 8

Eliza Wrona, 15 lat, PG nr 1

Izabela Łuczak, lat 13, PG nr 5

Jakub Rychter, 15 lat, PG nr 2

Julia Pawlik, 11 lat, SP nr 1

Magdalena Kowalska, 15 lat, PG nr 2

Maja Łukaszewska, lat 10, SP nr 8

Maria Stachowiak, lat 11, SP nr 12
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Lekkoatletyczna duma
Ida Lis i Szymon Woźniak odebrali listy
gratulacyjne z rąk prezydent Marioli Czechowskiej. Młodzi zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego odnieśli
w ostatnich tygodniach spektakularne,
sportowe sukcesy. Ida Lis przywiozła brąz
z zawodów w Pucharze Polski w trójboju siłowym. Z kolei Szymon w biegu na
60m zdobył brązowy medal na Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów
młodszych Spała 2016. - To spotkanie jest
dla mnie najlepszą okazją do przekazania Wam słów uznania i gratulacji nie
tylko za ostatnio osiągnięte wyniki, ale
także za pracę jaką wkładacie w codzienne treningi. Wiem, że połączenie nauki
i intensywnych zajęć sportowych wymaga od Was nie lada poświecenia, dlatego
dziś dziękuję Wam za ten trud i piękną
promocję Bełchatowa. To Wy na ogólnopolskich arenach jesteście godnymi
ambasadorami naszego miasta – mówiła podczas spotkania prezydent Mariola
Czechowska.
MJS

Ruszają czwartki lekkoatletyczne...
A uściślając ich wiosenna runda. Przed
uczestnikami teraz strat w cyklu sześciu
zawodów. Sportowcy z rocznika 2003
i młodsi - rywalizują ze sobą w biegu na
60m, 300m, 600m (dziewczęta), 1000m
(chłopcy), skoku wzwyż, skoku w dal
oraz w rzucie piłeczką palantową. Każdy
uczestnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach
(jednej biegowej i jednej technicznej).
W ciągu całego roku szkolnego w trakcie rozgrywek zawodnicy zbierają punkty. Prowadzone są punktacje w trzech
kategoriach wiekowych (klasy IV, V, VI)
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.
Ponadto prowadzona jest punktacja dla
nauczycieli. Zwycięzcy klasyﬁkacji końcowej Grand Prix wezmą udział w ﬁnale
ogólnopolskim w Łodzi (17-19 czerwca
2016 r.). Finał Ogólnopolski “Czwartków
Lekkoatletycznych” jest jedną z największych imprez lekkoatletycznych w Europie. Trwa trzy dni, a corocznie startuje
w nim grubo ponad trzy tysiące zawodników z ponad sześćdziesięciu miast.
Pomysłodawcą “Czwartków LA” jest Marian Woronin, który przy współpracy ze
Stowarzyszeniem “Sport Dzieci i Młodzieży” oraz Fundacją Lekkiej Atletyki
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koordynuje ich przebieg w całej Polsce.
Każdego roku honorowy patronat nad
"Czwartkami Lekkoatletycznymi" obejmuje Prezydent RP.
Terminy rundy wiosennej:
28 kwietnia - godz. 15:30
5 maja - godz. 15:30
12 maja - godz. 15:30
17 maja - godz. 15:30
19 maja – godz. 15:30
24 maja – godz. 15:30
Miejsce:
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
ul. Witolda Budryka 7
Kontakt:
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny
p. Agnieszka Morawiec,
tel. 501-060-216
MJS

I Otwarte Mistrzostwa Bełchatowa w indywidualnych biegach
przełajowych zainaugurowały
w naszym mieście projekt Lekkoatletyka dla każdego!

Kontynuacja
ogólnopolskiego
programu

Lekkoatletyka dla każdego! to realizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
program upowszechniania tego sportu
wśród dzieci i młodzieży. Partnerem tego
projektu jest Prezydent Miasta Bełchatowa i Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny.
Po podpisaniu w marcu tego roku drugiego już porozumienia między Miastem
Bełchatów, a Polskim Związkiem Lekkiej
Atletyki oraz po akceptacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki będzie kontynuowany
w naszym mieście projekt Lekkoatletyka
dla Każdego!.
Prezydent Miasta Bełchatowa i Bełchatowski Ośrodek Lekkiej Atletyki (OLA
Bełchatów) planuje organizację eventów
szkolnych dla dzieci z klas I-III oraz zajęcia i zawody sportowe dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych. Bełchatowski
Ośrodek Lekkiej Atletyki (OLA Bełchatów)
organizuje również warsztaty teoretyczne i praktyczne dla liderów nauczania
początkowego oraz zainteresowanych
nauczycieli. Tematem szkolenia są drużynowe zabawy lekkoatletyczne. W ramach
szkolenia przedstawiciele szkół otrzymują podręczniki metodyczne i książki
specjalistyczne „Lekkoatletyka dla każdego”, materiały żywieniowe w formie
tablic i prezentacji multimedialnej.
MJS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

Pierwsze trzy dni maja są w Polsce czasem wielkiego świętowania. Zaczynamy od Święta Pracy,
ustanowionego formalnie w 1950 roku i wciąż posiadającego rangę wydarzenia państwowego.
Potem idzie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który jest też zarazem (często o tym zapominamy) Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Swoiste majowe triduum, które łączy w sobie różnorodną
tematykę i dwa porządki: świecki oraz religijny, wieńczy Święto Narodowe 3 Maja, upamiętniające
uchwalenie przez Sejm Wielki słynnej Ustawy Rządowej w roku 1791. Dla katolików 3 Maja to także
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Za wspólny symbol całego majowego świętowania uznać można śmiało ﬂagę Rzeczypospolitej Polskiej. W tych dniach cała Polska powinna
przybrać biało-czerwone barwy.

Flagowe abecadło
Zasady korzystania z ﬂagi nie są powszechnie znane, tymczasem w tym
obszarze, tak jak w życiu towarzyskim,
obowiązuje swoista etykieta. Oto garść
podstawowych wskazówek, które mogą
przydać się nie tylko w pierwszych dniach
maja. Każdego, kto eksponuje ﬂagę Rzeczypospolitej Polskiej, czy to na maszcie, czy z okna swojego mieszkania, czy
też na koszulce albo czapce, obowiązuje podstawowa zasada zachowania czci
i szacunku dla symbolu, który wyraża
przecież doniosłe treści, znajdujące się
w samym sercu polskiego patriotyzmu.
Jeśli tą kardynalną zasadę zachowamy,
możemy eksponować ﬂagę publicznie
nie tylko przy okazji świąt państwowych
i lokalnych, ale także w celu uczczenia ważnych wydarzeń z własnego życia
prywatnego. W zasadzie można to robić
stale, przez cały rok. Nie używajmy ﬂag
z godłem – te są przez obowiązujące przepisy zastrzeżone dla wybranych instytucji
i na specjalne okoliczności, obywatele
powinni korzystać z ﬂagi zwierającej jednolite biało-czerwone pasy. Flagi przeznaczone do publicznej ekspozycji muszą
być czyste i nieuszkodzone, używanie
ﬂag postrzępionych, pogniecionych czy
wyblakłych (dbajmy, by kolor czerwony
nie przypominał bardziej pomarańczowego albo różowego) nie będzie świadczyło
dobrze o naszym szacunku dla symboli
państwowych. Najbardziej godnym sposobem ekspozycji ﬂag jest ich podniesienie na maszcie, ale – co oczywiste – nie
każdy ma taką możliwość. Bardzo dobrym
pomysłem jest zatem wywieszenie ﬂagi
z okna czy balkonu. Jeśli jednak zdecydujemy się na jego realizację, pamiętajmy
o drążku, zainstalowanym prostopadle
do ściany budynku. W żadnym wypadku nie należy przyczepiać ﬂagi do parapetu lub szyby okna, albowiem użycie
drążka (drzewca) jest w tym przypad-

ku obowiązkowe! Oczywiście możliwe
jest również zatknięcie ﬂagi na drążku
w skośnym uchwycie, przymocowanym do
ściany budynku lub latarni ulicznej. Szacunek do ﬂagi zakłada, że nie może ona
dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody,
także przy jej instalowaniu do masztu
czy drzewca. Często spotykanym obrazem, zwłaszcza w czasie marszów czy pochodów, jest niesienie ﬂagi rozpostartej
poziomo. W takich sytuacjach, etykieta
ﬂagowa nakazuje jednak użycie drzewca,
tak by ﬂaga mogła swobodnie powiewać.
Pamiętajmy, że na ﬂadze nie umieszcza
się ani nie przytwierdza do niej napisów
i różnego rodzaju rysunków, znaków,
liter, liczb, czy słów, natomiast na drzewcu czy maszcie nie umieszcza się żadnych dekoracji ani znaków reklamowych.
Jeśli eksponujemy kilka ﬂag jednocześnie, zadbajmy, by wszystkie miały jednakowe wymiary (stosunek szerokości
do długości powinien – dla ﬂagi państwowej – wynosić 5:8). Nie kładźmy na ﬂadze innych przedmiotów, w tym wieńców
lub kwiatów, w żadnym przypadku nie
należy jej używać jako opakowania albo
torby, służącej do przenoszenia innych

przedmiotów. Jeśli zdecydujemy się na
użycie symboli Unii Europejskiej, zawsze
eksponujmy ją wspólnie z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Za pomocą ﬂagi,
inaczej niż w przypadku sztandaru, nie
powinniśmy oddawać honorów (np. poprzez pochylenie) żadnej innej ﬂadze,
znakowi lub osobie. Jeśli spotkamy się z
koniecznością użycia barw państwowych
w układzie pionowym, pamiętajmy, by
pas biały znajdował się z lewej strony dla
osoby patrzącej na nią z przodu. Flagi,
także te wykonane z papieru, nie mogą
być wyrzucane do śmietnika ani porzucane na ziemi Jedynym godnym sposobem
likwidacji zużytej ﬂagi jest jej niepubliczne spalenie, przy czym przed spaleniem weksylium powinno być rozcięte
w taki sposób, by rozdzielić barwy. Symbole państwowe oraz samorządowe, jak
już się rzekło, można eksponować przez
cały rok. Są jednak dni, kiedy wypada lub
wręcz należy pamiętać o nich w sposób
szczególny. Oto przykładowa lista takich
dni, zaprezentowana w porządku chronologicznym: 1 marca (Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”), 1 maja
(Święto Pracy o randze święta państwowego), 2 maja (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej), 3 maja (Święto Narodowe 3 Maja), 1 sierpnia (Narodowy Dzień
P a m i ę c i Powstania Warszawskiego),
15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego),
31 sierpnia (Dzień Solidarności i Wolności), 16 października (Dzień Papieża Jana
Pawła II), 11 listopada (Narodowe Święto
Niepodległości). Na koniec raz jeszcze
przypomnijmy, cytując zapis ustawowy,
że otaczanie symboli państwowych „czcią
i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji”.
Arkadiusz Kowalczyk
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Przewodnicząca
Rady Miejskiej
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Grzegorz Muskała

Ewa Skorupa

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Joanna Janicka

Krzysztof Wata

Jolanta Pawlikowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Monika Selerowicz

Tadeusz Markiewicz

Małgorzata Pagieła
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