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Pożegnanie Wiceprezydent 
Agnieszki Wysockiej

16 maja na ręce Prezydent Marioli Czechowskiej 
wpłynęła pisemna rezygnacja z tej funkcji - od-
niosłam się do złożonej prośby pozytywne - pod-
kreślała Prezydent Miasta, jednocześnie dzięku-
jąc dotychczasowej zastępczyni za współpracę. 
- Chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
 i życzyć wielu sukcesów - powiedziała w obecności 
mediów Prezydent Mariola Czechowska, żegnając 
swoją zastępczynię. Za półtoraroczną współpracę 
dziękowała także była już wiceprezydent miasta. 
Jak podkreślała Prezydent Mariola Czechowska 
jest za wcześnie by mówić o tym kto będzie 
nowym wiceprezydentem odpowiedzialnym za 
sprawy oświaty, kultury i zdrowia. - Rezygnacja 
pani Agnieszki Wysockiej wpłynęła wczoraj, dla-
tego dajcie mi przynajmniej tydzień - mówiła do 
dziennikarzy Prezydent Czechowska odpowiada-
jąc na pytania, kto będzie nowym Wiceprezyden-
tem Bełchatowa.

Święto Samorządowców

27 maja odbyły się uroczyste obcho-
dy Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Z tej okazji, w parafi i pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny odpra-
wiona została Msza św. w intencji 
Ojczyzny oraz lokalnych władz sa-
morządowych. Uczestniczyli w niej 
m.in. przedstawiciele władz miasta, 
radni, dyrektorzy i pracownicy  jed-
nostek organizacyjnych i szkół.
Minęło już 26 lat od momentu reak-
tywowania w naszym kraju samorzą-
du terytorialnego. Dzień Samorządu 
Terytorialnego upamiętnia pierwsze 
po obaleniu systemu komunistycz-
nego wybory samorządowe do rad 
gmin w 1990 roku. Poprzez zaanga-

żowanie pracowników jednostek sa-
morządowych w „małych ojczyznach", 
ten okres stał się epoką wzmożonego 
rozwoju lokalnego i budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. Z perspek-
tywy czasu można stwierdzić, że ze 
wszystkich reform okresu transforma-
cji, reaktywacja samorządu terytorial-
nego stała się największym sukcesem 
Polski. Jest to zasługa wielu działaczy 
aktywizujących lokalne społeczno-
ści, ale przede wszystkim mieszkań-
ców polskich gmin i miast, tworzących 
z mocy prawa wspólnoty samorządowe.

AE

Szanowni Państwo,
Kolejny, czerwcowy numer Biuletynu Miejskiego to jak zawsze pełen przekrój aktualnych informacji z naszego miasta   i bogate 
fotorelacje z wydarzeń, które zainteresowały nas najbardziej. Na uwagę na pewno zasługuje podsumowanie pierwszego etapu 
realizowanego przez nas projektu „Inwazja talentów”, a także „Orlikowa Liga Mistrzów” z udziałem Wicemistrza Olimpijskiego 
Artura Partyki.  Czerwiec to także miesiąc, w którym świętujemy Dni Patrona i XXI już Dni Rodziny. Zachęcam zatem do zapo-
znania się z naszą zapowiedzią i programem tych uroczystości.
Jeżeli chcecie Państwo podzielić się ze mną swoimi uwagami czy propozycjami na temat naszego biuletynu, codziennie 
czekam na kontakt z Państwem pod adresem: k.kleska@um.belchatow.pl.

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska
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Drodzy Mieszkańcy,

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający  pierw-
sze demokratyczne wybory samorządowe w Polsce. Jest to święto szczególnie 
ważne, nie tylko dla samorządowców ale również dla całej lokalnej społeczności. 
Władza samorządowa: gminna czy powiatowa jest najbliżej mieszkańców. To władza, 
z którą spotykamy się załatwiając codzienne urzędowe sprawy np. pozwolenie 
na budowę, rejestrację działalności gospodarczej czy nowy dowód osobisty.

Nasi lokalni Samorządowcy pełnią istotną rolę, gdyż do ich kompetencji należy de-
cydowanie o kierunku rozwoju miasta, inwestycjach, remontach dróg, budowie 

i utrzymaniu sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Mając to na uwadze, dziękuję wszystkim osobom związanym 
z bełchatowskim samorządem za pracę, dobre pomysły i decyzje podejmowane dla dobra lokalnych społeczności. 
To właśnie Wasza troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Prezydent Mariola Czechowska i wiceprezydent Ireneusz Owczarek przekonywali Radnych 
Sejmiku Wojewódzkiego do jak najszybszego uruchomienia prac wokół wschodniej obwodnicy 
Bełchatowa. Rozpoczęcie jej budowy planowane jest dopiero na 2021 rok. Władze miasta zabiegają 
o przyspieszenie tego terminu.

Wschodnia obwodnica szybciej?
-Droga wojewódzka 484, czyli ulica Woj-
ska Polskiego, to jedyny wyjazd z miasta 
w kierunku południowym, to skutkuje 
korkami, zwłaszcza w dni targowe. Kil-
ka lat temu na tej drodze prowadzono 
pomiary natężenia ruchu, które niezbi-
cie dowiodły, że przez Bełchatów prze-
jeżdża najwięcej samochodów w całym 
regionie. Powstanie wschodniej obwod-
nicy dla poprawy komfortu mieszkańców 
jest więc niezbędne – podkreśla Ireneusz 
Owczarek, Wiceprezydent Bełchatowa. 
W tej sytuacji oczywistym jest, że wysiłek 
samorządu zmierza do jak najszybszego 
uruchomienia prac wokół tej inwestycji. 
Niedawno Prezydent Mariola Czechow-
ska wraz z Wiceprezydentem Owczar-
kiem uczestniczyli w posiedzeniu Komi-
sji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki 
Przestrzennej, Transportu i Komunikacji 
Sejmiku Województwa Łódzkiego. - Za-
nim spotkaliśmy się z radnymi Sejmiku 
wysłałam do przewodniczącego Marka 
Mazura pismo, w którym argumentowa-

łam o udzieleniu wsparcia dla wschod-
niej obwodnicy Bełchatowa przez łódz-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponadto 
w przesłanym piśmie zaprezentowałam 
bieżący stan prac nad dokumentacją dla 
tej drogi – mówi Prezydent Czechowska.
Samorząd Bełchatowa poza oczywistą, 
komunikacyjną korzyścią z powstania 
obwodnicy podnosi jeszcze jeden ar-
gument: możliwość stworzenia nowych 
stref ekonomicznych, a tym samym przy-
ciągnięcia kolejnych inwestorów i stwo-
rzenie nowych miejsc pracy. - Na podsta-
wie najświeższych doświadczeń z budową 
północnej obwodnicy doskonale wiemy, 
że powstanie dogodniej infrastruktury 
drogowej działa na przedsiębiorców jak 
magnes, chcemy więc jak najszybciej 
uruchomić kolejną ważną inwestycje 
drogową, by Bełchatów mógł się rozwi-
jać – podkreślała w Łodzi Prezydent Cze-
chowska.  
Na spotkaniu Prezydent zapewniła 
o znacznym udziale własnym miasta 

w postaci wykupu gruntów, a wicepre-
zydent zaapelował do Radnych Sejmiku 
o pomoc w szybkim przygotowaniu de-
cyzji środowiskowej dla tej inwestycji. 
Optymistyczne sygnały popłynęły z dru-
giej strony, argumenty bełchatowskich 
władz spotkały się ze zrozumieniem 
członków Komisji Rozwoju Regionalne-
go, Gospodarki Przestrzennej, Transportu
 i Komunikacji. Jej przewodniczący, Mar-
cin Bugajski poinformował, że są już 
przygotowane środki na stworzenie doku-
mentacji technicznej – 100 tysięcy w bie-
żącym i 300 tysięcy w 2017 roku. Z kolei 
Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu wo-
jewództwa łódzkiego zapewniła, że ob-
wodnica wschodnia zostanie jak najszyb-
ciej wpisana do wieloletniej prognozy 
fi nansowej województwa łódzkiego, by 
można było zapewnić jej fi nansowanie.

MJS
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Rozmowa z Waldemarem Sokołem, prezesem Zarządu PGE GKS Bełchatów

Najbliższy sezon rozpoczniemy w drugiej lidze

Panie Prezesie jakie pierwsze od-
czucia po powrocie do klubu po wielu 
latach, tym razem  jednak nie w cha-
rakterze zawodnika, a Prezesa ?

Na pewno jest to niespodziewane, bar-
dzo ciekawe i wymagające wyzwanie. To 
oczywiście zupełnie inny charakter pracy. 
Będąc zawodnikiem zajmowałem się tyl-
ko stroną sportową a zarządzanie klubem 
to zajęcie, które ma dziesiątki różnych 
aspektów. Mam okazję przekonać się, jak 
jest po tej drugiej stronie. Dla porządku 
dodam tylko, że moja przygoda z piłką 
nożną w GKS rozpoczęła się w 1984 roku, 
kiedy miałem dziesięć lat. Przeszedłem 
wszystkie szczeble w trampkarzach i ju-
niorach oraz grę w seniorach drugiej dru-
żyny. Moim pierwszym trenerem był pan 
Marszałek, a koniec kariery zawodniczej 
przypadł na 2002 rok.

Jak wiele zmieniło się od tamtego 

czasu, mam na myśli oczywiście lata 80-
i 90-te?

Naprawdę sporo się zmieniło od tamtych 
lat, chociażby już sam wiek, w którym 
dzieci  rozpoczynają treningi, obecnie są 
to już nawet 5-latki. Zawodnicy posiada-
ją o niebo lepszy sprzęt sportowy, mają 
możliwość ćwiczenia na bardzo dobrych 
boiskach, w klubie jest siłownia czy wła-
ściwa odnowa. Piłkarze mogą się rozwi-
jać w dużo lepszych warunkach niż moje 
pokolenie.

Czy uważa Pan, że zawodnicy którzy 
z Panem trenowali, a z różnych przy-
czyn zakończyli szybko przygodę 
z piłką, mieliby teraz większe szanse na 
karierę w GKS?

Od czasów, kiedy ja grałem w GKS Beł-
chatów, wiele rzeczy się zmieniło. Jak 
już wspomniałem, warunki do uprawia-
nia piłki nożnej są obecnie dużo lepsze 
i przy odpowiednim podejściu do sportu 
uważam, że kilku zawodników dziś osią-
gnęłoby więcej.

Jak według Pana ma wyglądać Klub 
za rok i za pięć lat, gdzie Pan go widzi?

Najbliższy sezon rozpoczniemy w 2 lidze, 
gdzie zamierzamy zbudować drużynę zło-
żoną głównie z wychowanków i zawodni-
ków z naszego regionu. Mamy nadzieję, 
że za jakiś czas przyniesie to wymierne 
korzyści dla klubu.
- W tej chwili trudno wybiegać tak daleko 
w przyszłość. Oczywiście bardzo chcemy 
grać w jak najwyższej lidze, dawać satys-
fakcję kibicom i przyjaciołom klubu oraz 
szansę kolejnym młodym zawodnikom. 
GKS powinien być miejscem, w którym 
nadal trenują setki młodych ludzi.

Jak według Pana układa się współ-
praca Klubu z Miastem?

Ta współpraca układa się bardzo dobrze. 
Podejmujemy coraz więcej wspólnych 
inicjatyw. Miasto pomaga nam także 
w promocji meczów przy Sportowej, co 
spotyka się z dużym odzewem. Uzyskali-
śmy także dużą pomoc w kwestiach fi nan-

sowo-organizacyjnych, za którą jestem 
bardzo wdzięczny pani Prezydent Marioli 
Czechowskiej i jej współpracownikom.

Którego zawodnika z Ekstraklasy 
chciałby Pan ściągnąć do GKS-u, jeżeli 
miałby Pan taką możliwość?

No cóż, najchętniej widziałbym u nas 
zawodników z Ekstraklasy, którzy zostali 
powołani do kadry narodowej, ale oczy-
wiście nas na to nie stać. Jak spojrzymy 
w kadry większości klubów, to widzimy 
tam bardzo dużo nazwisk piłkarzy, którzy 
u nas rozpoczynali swoją przygodę lub 
się odbudowywali w PGE GKS Bełchatów. 
Mieć 2-3 z nich ponownie u siebie to by-
łoby coś dobrego dla klubu i samej szatni. 
To są na razie jednak tylko marzenia.

Wielkimi krokami zbliża się piłkar-
skie święto – Euro 2016, bez wątpienia 
i Pan będzie obserwować rozgrywki. 
Kto według Pana zdobędzie Mistrzostwo 
Europy we Francji i jak daleko zajdzie 
Polska?

Oczywiście będę śledził mecze EURO, 
szczególnie naszej Reprezentacji, która 
jest mądrze budowana i prowadzona. 
Faworytem do zdobycia tytułu mistrza 
Europy są według mnie Niemcy. A Polska? 
Sukcesem będzie wyjście z grupy i na to 
mocno liczę.

Dziękuję za rozmowę.

www.belchatow.pl
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Prezydent Mariola Czechowska zaprasza mieszkańców Grocholic 
na spotkanie poświęcone budowie sieci gazu ziemnego, które 
odbędzie się 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5.

Jakie ciepło dla Grocholic?

Mieszkańcy, których temat dotyczy otrzy-
mają listowne zaproszenia, do których 
dołączone zostaną ankiety – wszystko po 
to, by wspólnie wypracować najkorzyst-
niejsze rozwiązanie w sprawie zaopatrze-
nia Grocholic w system bezobsługowego 
źródła ciepła. To priorytet dla władz mia-
sta wynikający nie tylko z chęci podno-
szenia komfortu życia mieszkańców, ale 
także z realizacji założeń Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełcha-
towa.  – Doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że temat „ciepła” w tej części miasta to 
problem, który ciągnie się już od kilku lat, 
a brak skutecznego rozwiązania to spora 
uciążliwość dla mieszkańców. W minionym 
roku przeprowadziliśmy szczegółowe ana-
lizy możliwości doprowadzenia do rejonu 
osiedla Grocholice sieci umożliwiającej 
bezobsługowe i ekologiczne ogrzewanie 
budynków. Wskazane zostały dwie podsta-
wowe możliwości dostaw ciepła – budowa 
sieci ciepłowniczej lub budowa sieci gazu 
ziemnego. Teraz chcemy poznać opinię 
mieszkańców na ten temat – podkreśla 
Prezydent Mariola Czechowska. Analiza 
wspomniana przez Prezydent Czechow-

ską wykazała, iż budowa sieci ciepłow-
niczej przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej jest wariantem zdecydowanie 
droższym w zakresie kosztów budowy, 
a realizacja mogłaby się rozpocząć naj-
wcześniej po roku 2020. Przeprowa-
dzenie procesu budowy i ekonomia, nie 
tylko na początku inwestycji, ale także 
na przestrzeni eksploatacji w perspek-
tywie kilku lat, przemawiają za siecią 
gazową. Władze Miasta przeprowadziły 
kilkukrotne rozmowy z Polską Spółką Ga-
zownictwa w Łodzi, na których uzgadnia-
no możliwość wybudowania sieci gazo-
wej.  Kompleksowe uzbrojenie Grocholic 
w sieć gazową możliwe jest w ciągu naj-
bliższych trzech lat, a przy odpowiednim 
zainteresowaniu mieszkańców pierwsze 
przyłączenia do niej mogłyby nastąpić 
już w 2018 roku. - Wychodząc naprze-
ciw potrzebom i społecznym oczekiwa-
niom, dbając o jakość życia mieszkańców
i środowisko naturalne, jako samorząd 
już dziś możemy zadeklarować wsparcie 
w zakresie sfi nansowania części kosz-
tów związanych z przyłączeniem do sieci 
gazu ziemnego. Koszt przyłączenia przy 
nieskomplikowanych instalacjach domo-
wych wynosi około 10 tysięcy złotych, 
jako Urząd Miasta deklarujemy wsparcie 
na wymianę pieca na gazowy w wysoko-
ści minimum 5 tysięcy złotych – zaznacza 
Mariola Czechowska. W opinii Prezydent 
sieć gazowa to najbardziej racjonalny 
wariant kompleksowego zaopatrzenia 
w ekologiczne i bezobsługowe źródło 
ciepła, wymaga jednak aprobaty miesz-
kańców Grocholic, dlatego też pojawiła 
się inicjatywa spotkania podczas którego 
zarówno samorządowcy jaki specjaliści 
z branży odpowiedzą na pytania i rozwie-
ją ewentualne wątpliwości mieszkańców
W spotkaniu zaplanowanym na 20 czerw-
ca wezmą udział przedstawiciele Urzę-
du Miasta, a także pracownicy Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Prezydent zaprasza 
na godzinę 17.00 do sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 5.

MJS

Kilkuset strażaków wzięło udział 
w Powiatowych Obchodach 
Dnia Strażaka

Święto strażaków

Tegoroczne święto miało wymiar szcze-
gólny, zbiegło się bowiem z kilkoma 
jubileuszami - 60-leciem istnienia Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
60-leciem Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Bełchatowie oraz 115-leciem 
bełchatowskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Uroczystości rozpoczęły się zbiór-
ką pod remizą OSP w Bełchatowie przy 
ul. Bawełnianej, następnie druhowie 
udali się na mszę świętą. Po mszy straża-
cy przemaszerowali na plac Narutowicza, 
gdzie odbył się uroczysty apel.

MJS
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1,5 miliona złotych wróci do miejskiej kasy - to efekt wniosku 
złożonego przez Prezydent Mariolę Czechowską do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi.

Miasto odzyskało 1,5 miliona

W 2013 roku samorząd Bełchatowa grun-
townie przebudował ulicę Zamoście. Przy-
pomnijmy, że w ramach tej inwestycji 
przebudowano ponad kilometr drogi na 
odcinku od przejazdu kolejowego do 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego 
wraz z wykonaniem odwodnienia, kana-
lizacji oraz oświetlenia. Całkowity koszt 
inwestycji opiewał na kwotę prawie 
3 milionów złotych. Zgodnie z zapisami 
umowy z marca bieżącego roku podpi-
sanej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013 projekt „Przebudowa 
ulicy Zamoście w Bełchatowie” uzyskał 
dofi nansowanie. - Półtora miliona złotych 
wróci do miejskiej kasy, to bardzo dobra 
informacja, bo przecież wydatków inwe-
stycyjnych - jak w każdym samorządzie - 
jest ogrom. Pieniądze już zasiliły kolejną 
inwestycję - budowę tak bardzo istotnej 
drogi, w strefi e przemysłowej przy ulicy 
Czaplinicekiej.
Prezydent Czechowska wnioskując o do-
fi nansowanie argumentowała, że projekt 

przebudowy ulicy Zamoście jest elemen-
tem zdecydowanie bardziej rozległego 
procesu inwestycyjnego, w ramach któ-
rego docelowo planowana jest przebudo-
wa całej jej długości od Wojska Polskie-
go do granic miasta oraz budowy dróg 
na osiedlu Ludwików. Warto dodać, że 
przed rozpoczęciem realizacji przebudo-
wy ulicy Zamoście wybudowana została 
Al. Jana Pawła II oraz przebudowana dro-
ga powiatowa Al. Ks. Kard. S. Wyszyń-
skiego, które wspólnie tworzą połączenie 
drogi krajowej numer 74 oraz drogi wo-
jewódzkiej numer 484. Dzięki realizacji 
projektu połączenie to zostało uspraw-
nione, co przesądziło o tym, że inwesty-
cja znacząco wpłynęła na poprawę sko-
munikowania dróg lokalnych z krajowymi 
i międzynarodowymi szlakami komunika-
cyjnymi. Inwestycja jest funkcjonalnie 
i rzeczowo powiązana z już istniejącym 
układem infrastruktury.

AE

Kupa wstydu?
 Już nie!

Urząd Miasta zakupił siedem i pół tysią-
ca biodegradalnych woreczków na psie 
odchody. To wsparcie akcji „Pokaż klasę 
posprzątaj po swoim psie”. Od 10 maja 
na bełchatowskie osiedla, skwery i par-
ki wyszli nie tylko miejscy strażnicy, ale 
i harcerze – jedni i drudzy rozdają wła-
ścicielom psów woreczki na odchody. 
- Chcemy wyczulić właścicieli psów, że 
sprzątanie po nich to nie tylko obowią-
zek wynikający z przepisów prawa, ale 
to także wykazanie troski o ochronę śro-
dowiska. W czystym i uporządkowanym 
otoczeniu nam wszystkim żyje się lepiej 
i bezpieczniej – mówił na konferencji 
prasowej Sławomir Barasiński, komen-
dant bełchatowskiej Straży Miejskiej. 
Jak mówi inicjatywa kampanii wyszła 
od miejskich strażników, ale inspiro-
wana była zarówno przez Wadze Mia-
sta, radnych Komisji Prawa i Porządku 
jak i mieszkańców, którzy permanentnie 
o problemie informują. - My mamy oczy-
wiście do dyspozycji mandaty i to 
w niemałej wysokości, bo możemy uka-
rać nieokrzesanego właściciela psa nawet 
500-złotowym, ale chcielibyśmy z tego 
środka korzystać jak najrzadziej - zazna-
cza komendant Barasiński. Na ten mo-
ment SM działa bardziej prewencyjnie, 
rozdaje woreczki i udziela kilka pouczeń 
dziennie. Na razie. Jeśli wśród właścicie-
li czworonogów dalej będzie panowała 
nieodpowiedzialność, to mundurowi nie 
wykluczają zaostrzenia metod działania 
wobec tych najbardziej niesfornych. Za 
niesprzątanie po swoim zwierzęciu wła-
ściciel może zostać ukarany mandatem

www.belchatow.pl
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od 20 do 500 zł. Sławomir Grabski, Dyrektor Wydziału Inżynierii 
bełchatowskiego Urzędu Miasta poinformował, że wspólnie ze Sta-
cją Sanitarno – Epidemiologiczną na bełchatowskich placach zabaw 
i piaskownicach przeprowadzony został monitoring. - We wszyst-

kich piasek ma zostać wymienio-
ny na świeży. Trawników jednak 
przecież wymienić się nie da! Tu 
niezbędna jest odpowiedzialność 
właścicieli psów, chcąc udzielić 
im wsparcia zakupiliśmy kilka 
tysięcy woreczków. Część z nich 
trafi ła do schroniska dla zwie-
rząt, tak by każdy adoptujący 
psa został od razu „wyposażony”
w tą niecodzienną wyprawkę.  Na 
tym nie koniec, chcemy w naj-
bliższych tygodniach zakupić ko-
lejnych kilkanaście specjalnych 
koszy na psie odchody i urządzeń 
do bezpłatnej dystrybucji worecz-
ków – mówił podczas spotkania 
z dziennikarzami Sławomir 
Grabski.Obecnie na terenie mia-

sta można skorzystać z trzydziestu pięciu koszy, są ustawione na 
osiedlach i przy skwerach. Dyrektor Grabski zachęca do kontaktu 
z podległym mu wydziałem - liczymy, że mieszkańcy bądź wspól-
noty mieszkaniowe dadzą nam cenne sugestie, gdzie chcieliby 
mieć zamontowany taki kosz. Do akcji włączyły się także admi-
nistratorzy bełchatowskich bloków. W zasobach PGM -u, BSM- u 
i GSM - u

Ważne by zdać sobie sprawę, ze psia kupa to nie tylko problem 
natury estetycznej, ale przede wszystkim spore zagrożenie dla 
zdrowia, szczególnie najmłodszych, którzy najczęściej korzysta-
ją w beztroskiej zabawie z trawników w parkach, skwerach czy 
w okolicy bloków. - Psie odchody mogą zawierać: nicienie, tasiem-
ce, przywry czy pierwotniaki, to wszystko z kolei może powodować 
choroby odzwierzęce. Te z kolei są źródłem sporych problemów zdro-
wotnych z zagrożeniem życia włącznie. Nie ma więc co bagatelizo-
wać problemu i nie ma tu żadnej dyskusji: po psach należy sprzątać! 
– zaznaczał Henryk Wojciechowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Antykwariat Librarium

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla ro-
dzin wielodzietnych 
na cały asortyment 
antykwariatu.

Kontakt:
ul. Pabianicka 16, tel. 44 715 08 44, 889 123 242
Strona internetowa: librarium.com.pl

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Szpula” Andrzej Wojtania

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszyst-
kich posiadaczy kart na 
przeróbkę dziecięcej kon-
fekcji odzieżowej dla dzie-
ci z rodzin wielodzietnych i 
dzieci niepełnosprawnych.

Kontakt:
ul. Edwardów 148 d, tel. 504 151 650

Salon VISO Centrum Urody

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszyst-
kich posiadaczy kart na 
wszystkie usługi fryzjer-
skie i kosmetyczne.

Kontakt:
ul. Czpliniecka 8, tel 609 928 093
Strona internetowa: fryzjervisobelchatow.com
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W maju odbyły się pierwsze warsztaty związane z opracowywa-
nym Gminnego Programu Rewitalizacji. Ten ważny dokument  
ma wyznaczać kierunek działań, których - mówiąc najprościej - 
celem jest ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych na terenie 
śródmieścia Bełchatowa.

Dyskutowali o bełchatowskim Śródmieściu

Na spotkaniu zorganizowanym w sali 
koncertowej MCK pojawili się nie tylko 
przedstawiciele magistratu, organizacji 
pozarządowych, instytucji publicznych 
działających na terenie bełchatowskiego 
śródmieścia, ale również lokalni przed-
siębiorcy i mieszkańcy. Bezpłatne warsz-
taty prowadzone były we współpracy 
z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS, którego zadaniem 
jest pomoc w sieciowaniu organizacji 
i samorządu pod kątem współpracy przy 
rewitalizacji Bełchatowa. - Frekwencja 
na warsztatach była zadowalająca, dla 
nas szalenie istotnym jest fakt, że poja-
wili się na nich przedstawiciele wszyst-
kich środowisk, do których kierowali-
śmy zaproszenie. To bardzo ważne, aby 
w pracę nad rewitalizacją zaangażowało 
się jak najszersze grono osób i instytucji, 
które są odpowiedzialne za rozwiązywa-
nie problemów na obszarze Bełchatowa 
- powiedziała Dyrektor Wydziału Roz-
woju Miasta Alicja Paprocka, dodając: 
- program rewitalizacji jest potrzebny 

władzom samorządowym, instytucjom 
gminnym, organizacjom pozarządowym, 
ale także przedsiębiorcom do skuteczne-
go ubiegania się o środki unijne w nowej 
perspektywie fi nansowej.
Po krótkiej prelekcji przedstawiającej 
ideę i założenia rewitalizacji zidentyfi ko-
wano najważniejsze problemy, które wy-
stępują na terenie śródmieścia w takich 
obszarach jak szeroko rozumiane kwestie 
społeczne, problemy związane z bezpie-
czeństwem, gospodarką i rynkiem pracy, 
dostępnością oświaty, wychowania, kul-
tury, sportu, rekreacji, oferty czasu wol-
nego, a także z infrastrukturą komunalną 
i ochroną środowiska. Była to również 
okazja do tego, aby uczestnicy spotkania 
wskazali zarys działań i przedsięwzięć, 
które mogłyby zostać zrealizowane 
w ramach GPR. Prace nad dokumentem 
trwają, a ich fi nał planowany jest jeszcze 
w bieżącym roku.

AE

Konsultacje 
społeczne planu 
transportowego
Miasto Bełchatów, zgodnie z zapisami 
Ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, 
w dniach od 25.05.2016 do 20.06.2016 
roku organizuje konsultacje społeczne 
projektu Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla 
Miasta Bełchatowa (Planu transportowe-
go). Projekt planu transportowego jest 
dostępny w wersji elektronicznej (w for-
macie pdf) na stronie internetowej www.
belchatow.pl, na www.bip.belchatow.pl, 
a także w wersji papierowej do wglądu 
w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki 1 
w pokoju nr 410, od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.30 do 15.30. W ramach prowa-
dzonych konsultacji, każdy z mieszkańców 
i zainteresowane instytucje oraz organiza-
cje mogą składać swoje uwagi lub propo-
zycje zmian do tego dokumentu. Uwagi 
w ramach konsultacji społecznych będą 
przyjmowane wyłącznie na piśmie. 
W tym celu przygotowano specjalny wzór 
formularza dostępny na stronie interne-
towej Miasta Bełchatowa oraz w Urzędzie 
Miasta Bełchatowa. 
Wypełnione i podpisane formularze kon-
sultacyjne można przekazać:
-drogą elektroniczną (skan) na adres 
e-mailowy: konsultacje@um.belchatow.
pl, wpisując 
w tytule wiadomości „Konsultacje 
społeczne PT”,
-faksem na nr 6326923,
-drogą korespondencyjną na adres: Mia-
sto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 
Bełchatów  (liczy się data wpływu),
-bezpośrednio w Urzędzie Miasta Beł-
chatowa ul. Kościuszki 1  – w godz. od 
7,30 do 15,30  Punkt Obsługi Klienta 
w dni pracujące, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20.06 2016 r.
Natomiast w  dniu 7 czerwca 2016 r. 
w Urzędzie Miasta Bełchatowa  w godz. 
od godz. 16,00 do godz. 18,00 w Sali Her-
bowej odbędą się konsultacje bezpośred-
nie, gdzie będzie można złożyć formularz  
z uwagami do Planu transportowego.
Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do 
tego opracowania, ponieważ uzasad-
nione uwagi zostaną wzięte pod uwagę 
i uwzględnione w projekcie Planu.

www.belchatow.pl
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Bełchatowska Noc Muzeów

 Mieszkańcy podczas ogólnopolskiej akcji "Noc mu-
zeów" po raz kolejny zwiedzali nocą dwie bełcha-
towskie placówki. Swoje drzwi dla mieszkańców 
otworzyły Muzeum Regionalne w Bełchatowie oraz 
PGE Giganty Mocy.  W Miejskim Centrum Kultury 
w Bełchatowie  na zwiedzających czekało wiele 
atrakcji takich jak: pojedynek robotów, japońskie 
warsztaty bajek czy  interaktywne pokazy nauko-
we w zabawnym stylu. Natomiast nocne zwiedza-
nie PGE Gigantów Mocy owiane było „Tajemnicą 
zaginionej mocy”, którą odkrywali najodważniej-
si goście. Uczestnicy gigantycznego naukowego 
questingu rodzinnego czyli nocnej gry rozegranej na 
terenie budynku gigantów przeszli wyznaczoną trasę 
rozwiązując naukowe zagadki zdobywając przy tym 
cenne wskazówki i odkrywając tytułowa tajemnicę. 
W Muzeum Regionalnym w Bełchatowie  przygoto-
wano natomiast wystawy poświęcone strażakom 
oraz bełchatowskim kapliczkom. Również tam nocne 
zwiedzanie urozmaicone zostało grami i zabawami 
oraz plenerowym koncertem.

AE
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„Invaze Talent”, czyli czeska odsłona 
bełchatowskiego projektu…

Jak zwykło się mawiać: „pierwsze koty za płoty”. W drugiej po-
łowie maja grupa czterdziestu młodych, wyszehradzkich artystów 
uczestniczyła w pierwszych artystycznych zajęciach realizowa-
nych w ramach projektu „Inwazja Talentów”. Czeskie Pardubice 
okazały się być nie tylko cudownie gościnne, ale również bardzo 
inspirujące! Tamtejsze warsztaty poprowadzili doświadczeni lek-
torzy, nauczyciele i wykładowcy min. z Miejskiej Galerii w Par-
dubicach (GAMPA). Przedstawiamy Państwu fotorelację z zajęć 
i kilka słów spostrzeżeń od ich uczestników…

MJS

Julia Pawlik, 11 lat  (Bełchatów) 

Warsztaty były bardzo ciekawe i dobrze zaplanowane, bo mieliśmy 
czas i na pracę i na zabawę. Tworzenie w technice linorytu bar-
dzo mi się podobało, ale było dość trudne, zwłaszcza wycinanie 
w tworzywie dłutem. Świetnym pomysłem były zabawy integracyj-
ne z Czechami, Słowakami i Węgrami, bo przy okazji uczyliśmy się 
ich języków. Moje ulubione słowo po czesku to: brambory - czyli ziem-
niaki, po węgiersku: fa - drzewo, a po słowacku nohavice - spodnie :-).

Magda Kowalska, 15 lat (Bełchatów)

Warsztaty w Pardubicach pozwoliły mi poznać kulturę naszych są-
siadów, ich język i zwyczaje. Ponadto poznałam wiele wspaniałych 
osób oraz nową technikę - linoryt, którą z pewnością wykorzystam 
w przyszłej artystycznej twórczości.

Šarka Šedivá, wykładowca nisaart, (www.nisa-asrt.cz)  

Myślę, że takie projekty mają wielkie znaczenie. Dzieci poznają 
nową kulturę, nowych przyjaciół, nowych nauczycieli i nowe po-
dejście do sztuki. Dla nas, lektorów to również niesamowite do-
świadczenie. Być częścią takiego wydarzenia, to mieć możliwość 
obserwacji różnorodności w organizacji i prowadzeniu warsztatów 
w krajach wyszehradzkich. Cieszę się, że udało nam się  zrealizo-
wać główny punkt - technikę  linorytu, jak również wprowadzić 
kilka mniejszych artystycznych zadań integracyjnych. Prace, któ-
re powstały w Pardubicach były niesamowite. Bardzo różne, ale 
w najlepszym tego słowa znaczeniu i muszę podkreślić jedno: 
jestem bardzo dumny z wszystkich dzieci.

Projekt wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

www.belchatow.pl
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie już od 40 lat dostarcza ciepło mieszkańcom 
Bełchatowa. Przez ten okres Spółka przechodziła różnego rodzaju przeobrażenia organizacyj-
ne i technologiczne, które pozwoliły jej dotrzeć do obecnego miejsca. Dzisiaj fi rma jest w stanie 
zapewnić swoim Klientom wysoki poziom świadczonych usług, poparty nowoczesną technologią 
i doświadczeniem.

40 lat tworzymy komfort cieplny
40 lat funkcjonowania Spółki to przede wszystkim 40 lat rozwoju technologicznego:

1976 Uruchomienie pierwszego kotła w Miejskiej Ciepłowni opalanej węglem kamiennym

1989 Uruchomienie ostatniego, siódmego kotła w Ciepłowni; ówczesny MPEC wytwarza 

130 MW energii cieplnej

1991–1994  Budowa magistrali ciepłowniczej o długości 12 km łączącej Elektrownię 

Bełchatów z miastem

1998 Uruchomienie dodatkowego źródła ciepła – spalarni odpadów medycznych ECO-ABC

2001 Wyłączenie Ciepłowni Miejskiej z systemu ciepłowniczego; podstawowym 

źródłem ciepła dla miasta jest od teraz Elektrownia Bełchatów, skąd ciepło przesyłane jest 

do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12 km

2001–2005 Realizacja programu uciepłownienia kolejnych obszarów budownictwa 

jednorodzinnego w Bełchatowie. Powstaje około 30 km nowych sieci ciepłowniczych 

i przyłączy.

2006 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000

2006 Rozbiórka budynku Ciepłowni, z której do dziś pozostał tylko okazały komin

2007–2009 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – nowoczesnego narzędzia 

do kontroli i nadzoru całości zadań i prac; powstaje ePEC – Elektroniczne Biuro Obsługi 

Klienta, dzięki któremu Klienci mają łatwy dostęp do informacji o płatnościach, fakturach 

itd.

2008 Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego, potwierdzającego, że cie-

pło systemowe w Bełchatowie jest dostarczane z zachowaniem najwyższych standardów 

jakościowych. Marką Ciepła Systemowego posługują się najlepsze fi rmy z branży, które stale 

troszczą się o wysoką jakość świadczonych usług oraz dbają o dobre relacje z Klientami 

i konsumentami. Usługa Ciepła Systemowego została uhonorowana Godłem „Teraz Polska”

2010 Otrzymanie unijnego dofi nansowania na realizację projektu modernizacji sieci 

ciepłowniczych i węzłów cieplnych na większości bełchatowskich osiedli

2011–2015 Realizacja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowni-

czych w Bełchatowie”; w ramach projektu zmodernizowano ponad 26 km sieci ciepłowniczej 

w nowoczesnej technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym umożliwiającym 

szybkie wykrywanie i lokalizowanie usterek oraz awarii

2012 Rozbudowa systemu telemetrii, czyli rozwiązania pozwalającego na całodobowy nad-

zór i kontrolę pracy systemu ciepłowniczego i natychmiastową reakcję w przypadku awarii

2015  Wdrożenie kolejnych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego: Usługi 

e-Faktura oraz korespondencji seryjnej

2016 Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonach, gdzie dominującym źródłem ciepła był 

dotychczas wegiel; nowa sieć budowana jest w nowoczesnej technologii rur preizolowanych 

i wyposażona w system alarmowy

Działania podejmowane przez PEC 
Bełchatów stanowią odpowiedź 
na wyzwania, jakie stawiają fi r-
mie świadomy Klient i wolny rynek 
w sektorze energetycznym. Mo-
nitorowanie zadowolenia Klienta 
oraz jego potrzeb wytycza kierunki 
rozwoju Spółki.

Dzięki ciągle doskonalonym proce-
som oraz rozszerzaniu swojej dzia-
łalności, przy jednoczesnym ogra-
niczaniu negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko, PEC Bełchatów 
realizuje misję fi rmy przyjaznej 
mieszkańcom i środowisku. Zaufa-
nie staramy się budować poprzez 
umacnianie partnerskich kontak-
tów zarówno z odbiorcami, jak 
i dostawcami.

Dotrzymywanie standardów jako-
ściowych oraz dalsze doskonalenie, 
jak również rozwiązywanie bieżą-
cych problemów i potrzeb zgłasza-
nych przez odbiorców, kształtują 
nasz wizerunek jako fi rmy part-
nerskiej i przyjaznej odbiorcom. 
To dla nich fi rma zmienia się na lep-
sze każdego dnia.

PEC

www.belchatow.pl
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Woda z bełchatowskich kranów coraz lepsza

Człowiek do zdrowego funkcjonowania 
potrzebuje zdrowej wody. Obowiązkiem 
Spółki ,,WOD.- KAN.” jest stworzyć wa-
runki do jej pozyskiwania. Inwestycje w 
czystą wodę uważamy za najważniejszą 
dla rozwoju miasta oraz Spółki. Kupu-
jąc źródlane wody butelkowane często 
sądzimy, że są zdrowsze od wody wodo-
ciągowej i lepiej służą naszemu zdrowiu. 
Tymczasem okazuje się, że w Bełchato-
wie równie dobra woda płynie z naszych 
domowych kranów. Spełnia ona wyma-
gania obowiązującego Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Woda, którą piją bełchatowianie pozba-
wiona jest chorobotwórczych mikroor-
ganizmów, szkodliwych metali ciężkich 
i pestycydów. Obiektywnym sposobem 
kontroli wody jest jej przebadanie w pro-
fesjonalnym laboratorium według akre-
dytowanych metod, a jej jakość jest sys-
tematycznie kontrolowana  przez:
Państwową Powiatową Inspekcję Sanitar-
ną w Bełchatowie, 
Akredytowane Laboratorium Spółki 
,,WOD.- KAN.” posiadające certyfi kat 
akredytacji laboratorium badawczego 
Nr AB 1590 wydany przez Polskie Centrum 
Akredytacji. Nasze laboratorium posiada 
zatwierdzenie PPIS w Bełchatowie-Decy-
zja NR PPIS-HK- 4550/1/15/15 na wyko-
nywanie badań, kontrolę jakości wody 

w ramach  nadzoru sanitarnego.
W celu zachowania bezpieczeństwa jako-
ści wody do spożycia laboratorium wyko-
nuje obecnie badania dwudziestu jeden 
wskaźników fi zykochemicznych, mikro-
biologicznych i organoleptycznych wody 
surowej z eksploatowanych studni, wody 
pitnej podawanej do sieci wodociągowej, 
wody u konsumentów w sieci oraz wody 
pobieranej z beczkowozów (na wypadek  
awarii sieci wodociągowych). W każdym 
miesiącu woda w sieci u konsumentów 
jest pobierana z dziewięciu punktów 
równomiernie rozłożonych na terenie ca-
łego miasta. 
Oprócz badań laboratoryjnych jakość 
wody przesyłanej do odbiorców jest do-
datkowo monitorowana w sposób ciągły 
przez system biomonitoringu „Symbio”, 
który składa się z ośmiu osobników małży 
słodkowodnych wykorzystywanych jako 
żywe wskaźniki zanieczyszczeń. Małże 
przez cały czas fi ltrują wodę i jeżeli nie 
ma w niej żadnych zagrożeń, muszle po-
zostają otwarte. Jeżeli tylko pojawi się 
zanieczyszczenie, muszla zamknie się, 
a w stacji pojawi się sygnał alarmowy, 
który pozwoli pracownikom na natych-
miastową reakcję. Wszelkie badania 
wody przeprowadzane przez laboratoria 
zarówno własne jak i Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełcha-
towie potwierdzają bardzo dobrą jakość 

wody zarówno pod względem bakteriolo-
gicznym jak i fi zykochemicznym. Wyniki  
uzyskiwanych badań  oraz  szczegółowy 
zakres wykonywanych badań podawane 
są do publicznej wiadomości  na stronie 
http://wodkan-belchatow.pl/laborato-
rium
Do bełchatowskich kranów płynie woda 
dostarczana przez osiem studni głębino-
wych o łącznej wydajności 21 000m3/
dobę. Woda ujmowana jest z poziomu 
wodonośnego kredy górnej o otworami 
o głębokości 100-150m o odczynie obo-
jętnym. Z uwagi na fakt, iż woda surowa 
ujmowana ze studni głębinowych charak-
teryzuje się ponadnormatywną zawarto-
ścią żelaza, manganu i jonu amonowego 
oraz zwiększona mętnością wymaga ona 
uzdatniania opartego na technologii na-
powietrzania i fi ltracji. Podczas uzdat-
niania do wody nie są dodawane żadne 
„polepszacze smaku” czy środki chemicz-
ne. Woda uzdatniona  podawana do sieci 
miejskiej  nie wykazuje przekroczeń w 
zakresie monitorowanych parametrów 
jakościowych określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia. 

Laboratorium Spółki ‘’WOD.- KAN.” 
z myślą o mieszkańcach Bełchatowa 
wciąż się rozwija, doskonali swój sys-
tem zarządzania oraz jakość pracy. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom klienta 
proponujemy swoje usługi w zakresie 
badań wody na bardzo wysokim poziomie 
i w konkurencyjnych cenach.
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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 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

Teleprzewodnik UM
Do końca czerwca mają zniknąć wszystkie usterki w blokach 
nr 15 i 17 Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. św. Alberta Chmielowskiego.

Sprawne i szybkie usuwanie usterek 
w BTBS-ach

Nieszczelne okna, wilgoć w mieszka-
niach, pęknięcia ścian czy zalane piwnice 
to tylko niektóre usterki, które pojawi-
ły się w nowych bełchatowskich blokach 
BTBS. Usterek z każdym miesiącem po-
jawiało się coraz więcej. Dlatego loka-
torzy bloków przy ulicy Chmielowskiego 
byli zmuszeni interweniować. Na począt-
ku bieżącego roku podczas spotkania 
z Prezydentem Miasta Mariolą Czechow-
ską i prezesem Szczepanem Chrzęstem 
podjęto decyzję o powołaniu specjalnej 
komisji, której zadaniem było zgroma-
dzenie informacji o problemach zgłasza-
nych przez lokatorów. W skład tej komisji 
weszło po dwóch przedstawicieli Urzędu 
Miasta, BTBS oraz wykonawców. Ponad-
to, po spotkaniu mieszkańcy obu bloków 
otrzymali ankietę – formularze, w których, 
każdy mógł określić rodzaj występującej 
usterki. Szczepan Chrzęst, prezes BTBS, 
który również uczestniczył w tym spotka-
niu zapewnił, że zgłoszone usterki zosta-
ną usunięte w ramach gwarancji, a przy-
pomnijmy, że oba bloki są nią objęte do 
2019 roku. BTBS zobowiązał się do tego, 
że zgłoszone wady zostaną wyeliminowane 

jak najszybciej i słowa dotrzymuje. Dowo-
dem tego jest zadowolenie mieszkańców: 
- jesteśmy wdzięczni Pani Prezydent, że 
osobiście zajęła się naszą sprawą. Tak jak 
teraz, powinno być od początku – twierdzą 
lokatorzy. Większość drobnych i tych więk-
szych usterek została już usunięta. Warto 
przypomnieć również, że już w 2015 roku 
został wykonany drenaż zewnętrzny, które-
go brak przyczyniał się do zalewania piwnic. 
Zasiano trawę wokół budynków, niedługo 
będą posadzone drzewa. Jeśli chodzi o same 
mieszkania między innymi wymieniono wa-
dliwe okna, wykonano właściwe spady na 
balkonach, poprawiono uszczelnienie mię-
dzy balkonem, a framugą okienną oraz usu-
nięto pęknięcia na ścianach. W dwudziestu 
mieszkaniach zostaną także wykonane prze-
glądy wentylacji. Całość procesu przebiega 
bardzo sprawnie, dlatego można przypusz-
czać, że wszelkie zgłaszane niedogodności 
zostaną usunięte przed końcem czerwca.
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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

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

 

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

Straż Miejska
986

11 maja, w bełchatowskiej bibliotece odbył się wspólny, uroczy-
sty fi nał XV Powiatowego Konkursu "Książka - obiekt artystyczny" 
oraz XXI Konkursu o Regionie "Między Rajem a Węglem".

Pomysły młodzieży na inicjatywy społeczne

W konkursie „Między Rajem a Węglem”, 
którego celem było wzmacnianie patrio-
tyzmu lokalnego, uczestnicy przedstawili 
pomysł na inicjatywę społeczną. Jako, że 
konkurs ten ściśle związany jest z dzia-
łalnością lokalnego samorządu Prezydent 
Mariola Czechowska z zainteresowa-
niem przyglądała się wszystkim pracom, 
a jednej z nich przyznała specjalne wy-
różnienie - Pozwoliłam sobie przeczytać 
wszystkie prace i muszę powiedzieć, że 

jestem bardzo zaskoczona. Oczywiście 
pozytywnie – stwierdziła Prezydent Ma-
riola Czechowska. Odnosząc się do za-
proponowanych przez młodzież inicjatyw 
podkreśliła, że: - kilka z tych pomysłów 
już zostało wpisanych do budżetu nasze-
go miasta na ten rok oraz do prognozy 
fi nansowej na lata kolejne. Inicjatywy te 
są podobne do wniosków radnych, które 
wpływały do nas, dlatego pewne pomysły 
będą na pewno zrealizowane, a nad inny-
mi z całą pewnością się pochylimy. Wśród 
pomysłów, na które uwagę zwróciła Pre-
zydent Mariola Czechowska  znalazły się 
między innymi: boisko do piłki plażowej, 
park linowy, obwodnica Bełchatowa czy 
pojawiająca się w kilku pracach inicjaty-
wa powstania odkrytego basenu. 
Szczególne wyróżnienie Prezydenta Mia-
sta Bełchatowa otrzymała praca Marty 
Odomirskiej, w której autorka przedsta-
wiła inicjatywę przywrócenia obwoźnego 
handlu lodami. 
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Laureaci XV Powiatowego Konkursu 
"Książka - obiekt artystyczny": 
W kategorii szkół podstawowych: 
•    II miejsce – Julia Biegańska, ZSP 
w Drużbicach, 
•    II miejsce – Kacper Świercz, SP nr 8 
w Bełchatowie, 
•    III miejsce – Martyna Wójcik, SP nr 8 
w Bełchatowie.
Wyróżnienie: 
•    Zuzanna Koch, SP nr 1 w Bełchato-
wie,
•    Justyna Papuga, ZS w Klukach.
W kategorii szkół gimnazjalnych 
•    I miejsce – Sandra Jaskólska, PG nr 1 
w Bełchatowie, 
•    II miejsce – Iza Górna, PG nr 5 w Beł-
chatowie, 
•    III miejsce – Karolina Pospiszył, GP 
w Domiechowicach.
Wyróżnienie: 
•    Aleksandra Łebek, PG nr 5 w Bełcha-
towie,
•    Kinga Samborska, Świetlica Środowi-
skowa „Arka”.

Laureaci XXI Konkursu o Regionie
„Między rajem a węglem”
pod hasłem „Inicjatywa społeczna 
w moim mieście”:
W kategorii szkół podstawowych: 
•    I miejsce – Bartosz Kajzler, SP nr 3  
w Bełchatowie, 
•    II miejsce – Marika Bojanowska, 
SP nr 3 w Bełchatowie, 
•    III miejsce – Karolina Krauze, SP nr 3 
w Bełchatowie.
Wyróżnienie: 
•    Zofi a Pawlak, SP nr 8 w Bełchatowie,
•    Jowita Stasiak, SP nr 1 w Bełchato-
wie.
Wyróżnienie Specjalne Prezydenta Mia-
sta Bełchatowa:
Marta Odomirska, SP nr 1 w Bełchatowie. 
W kategorii szkół gimnazjalnych 
•    I miejsce – Nikola Makarewicz, PG nr 
2 w Bełchatowie, 
•    II miejsce – Kira Majchrowska, PG nr 
2 w Bełchatowie, 
•    III miejsce – Mateusz Zygadło, PG nr 
2 w Bełchatowie.
Wyróżnienie: 
•    Wiktoria Rogalińska, PG 
nr 2 w Bełchatowie.
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20 maja w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyła się konferencja pn. "Za krew przelaną dla 
Ojczyzny, za ofi ary z naszych żyć!" Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym.

Rozmawiali o powojennej konspiracji antykomunistycznej
Konferencja naukowa zorganizowana 
została przez Instytut Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia 
w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz Muzeum Regionalne w 
Bełchatowie. Jej celem było przedsta-
wienie najnowszego stanu badań nad po-
wojenną konspiracją antykomunistyczną, 
przybliżenie losów jej uczestników oraz 
popularyzowanie tematyki „Żołnierzy 
Wyklętych”. W konferencji uczestniczy-
ło wielu znamienitych historyków, w tym 
między innymi dr hab. Bogusław Kopka 
(PW), który wygłosił referat na temat 
”Żołnierze podziemia niepodległościowe-
go z perspektywy wytycznych kierownic-
twa resortu Bezpieczeństwa Publiczne-

go” oraz dr hab. Witold Jarno (UŁ), który 
w swoim wystąpieniu skupił się na działa-
niach Wojska Polskiego przeciwko polskie-
mu podziemiu niepodległościowemu na 
obszarze Okręgu Wojskowego nr VI Łódź 
w latach 1945-1946. Referat dotyczący 
Konspiracyjnego Wojska Polskie 1945-
1955 przygotował dr Tomasz Toborek 
(IPN). Na temat podziemia antykomuni-
stycznego na Lubelszczyźnie wypowie-
działa się dr Ewa Rzeczkowska (KUL), 
a o działalności 5 Wileńskiej Brygady AK 
na Pomorzu w 1946 roku mówił dr hab. 
Piotr Niwiński (UG). Ponadto, swoje refe-
raty wygłosili także dr Dariusz Rogut (UJK 
Filia), Paweł Wąs, dr hab. Tomasz Balbus 
(DSW) oraz Milena Bykowska (PAN).
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12 czerwca  parafi a NNMP zaprasza do wspólnej zabawy podczas XXI Bełchatowskich Dni Rodziny.

Dzień Patrona Miasta Bełchatowa św. Jana Pawła II 
i XXI Bełchatowskie Dni Rodziny

Uroczystości rozpoczną się złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła 
II przy ul. Kościuszki. O godzinie 12.00 
w Parafi i Narodzenia NMP odprawiona 
zostanie Msza Święta  w intencji Bełcha-
towian przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II Patrona Miasta w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski. Przewodniczyć jej będzie 
ks. prałat Grzegorz Leszczyński - Ofi cjał 
Trybunału Metropolitalnego w Łodzi. 
O godzinie 15.00 zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do udziału w IV Bełcha-
towskim Marszu dla Życia i Rodziny pn. 
„Każde życie jest bezcenne”. Jak co 
roku, również i w tym organizatorzy za-
planowali festyn rodzinny. Rozpocznie się 
on o godzinie 16.00 w Ogrodach parafi i 
Narodzenia NMP(w przypadku niepogo-
dy w PGE Giganty Mocy). Gry, zabawy, 
konkursy sportowe i rysunkowe to tyl-
ko niektóre atrakcje przygotowane na 
ten dzień. Dla uczestników zaśpiewa-
ją laureaci III Archidiecezjalnego Dzie-
cięcego Festiwalu Piosenki Papieskiej 

i Religijnej Santo Subito Bełcha-
tów 2016 . Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół SOUDARION – najlep-
sza kapela roku 2015 (w debiutach)
Działania towarzyszące:
*Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj 
trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”. 
Fundacja Pro – Prawo do Życia zbiórka 
podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy antyaborcyjnej 
12.06.2015 godz. 14.00 – 18.00 
i 19.06.2016 godz. 12.00-19.00. Bez-
płatna mammografi a dla kobiet w wieku 
50-69 lat które w ciągu ostatnich 2 lat 
nie wykonywały bezpłatnego badania 
(szczegółowe informacje i rejestracja:
tel. 44 733 51 59)
Miejsce – Plac Narutowicza przy MCK 
w Bełchatowie.
18.06.2016 kursokonferencja: Komuni-
kacja w małżeństwie. Konferencję popro-
wadzi Agnieszka i Robert Kołodziejowie 
wydawcy czasopisma „Zbliżenia”. 
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Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami. Rolą państwa jest natomiast zapewnienie warunków do swobodnego wyboru przez rodzi-
ców formuły i sposobu kształcenia swoich dzieci. To główne przesłanie I Ogólnopolskiej Konferencji 
Rad Rodziców.

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Spotkanie poświęcone roli rad rodziców 
w systemie oświaty odbyło się 21 kwiet-
nia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP z 
inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”. 
Uczestnikami konferencji byli przedsta-
wiciele prawie dwustu rad rodziców. W 
konferencji wzięło udział ok. 350 osób, 
w tym przedstawiciele Rady Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie.
Gośćmi honorowymi konferencji byli Anna 
Zalewska Minister Edukacji Narodowej 
oraz Wojciech Kolarski Podsekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP, który od-
czytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
skierowany do uczestników konferencji.
W liście skierowanym do uczestników 
Prezydent Andrzej Duda podziękował 
za zaangażowanie w sprawy edukacji. 

- Jestem przekonany, że proces kształce-
nia i wychowania dzieci i młodzieży wy-
maga udziału i ścisłej współpracy kadry 
pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, 
które ma zasadnicze znaczenie dla przy-
szłości naszego kraju, szkoła i dom muszą 
być dla siebie nawzajem partnerami i 
sojusznikami. Winny działać wspólnie dla 
dobra najmłodszych Polaków – pisał Pre-
zydent RP, Andrzej Duda.
Wiele osób postrzega radę rodziców jako 
organ służący głównie umożliwianiu zbie-
rania pieniędzy od rodziców oraz wspie-
raniu nauczycieli i dyrektorów przy drob-
nych aktywnościach w życiu placówek 
oświatowych. Zdaniem Fundacji „Rodzice 
Szkole” partnerska rola rad rodziców w 
kreowaniu kształtu podejmowanych dzia-

łań wychowawczo-oświatowych na tere-
nie szkoły jest w zdecydowanej większo-
ści przypadków pomijana.
Celem konferencji było pokazanie roli rad 
rodziców w szkołach i w systemie oświa-
ty, diagnoza oczekiwań rad rodziców w 
stosunku do Ministra Edukacji Narodowej 
oraz władz  oświatowych niższego szcze-
bla (kuratorów oświaty i samorządów 
terytorialnych) oraz upowszechnienie 
wiedzy dotyczącej zagadnień związanych 
z radami rodziców. Ponadto wydarzenie 
to miało skonsolidować środowiska rad 
rodziców i zapoczątkować działania na 
rzecz stworzenia krajowej reprezentacji 
rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Rad Rodziców.
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Potrójne szczęście

Przyszły na świat 5 kwietnia, pierwsza 
urodziła się Hania, która ważyła niespeł-
na dwa kilogramy. Pięć minut później 
dołączył do niej brat Antoś, ważył 1480 
gramów. O cztery minuty młodszy od nie-
go jest Jasio, który w dniu narodzi ważył 

1790 gramów. Wszystkie maluchy urodzi-
ły się zdrowe. Pierwszy miesiąc rodzice 
trojaczków spędzili z nimi w szpitalu pod 
obserwacją lekarzy. Maluchy musiały też 
nabrać wagi. Dziś cała trójka szczęśliwie 
jest już w domu. Trojaczki to niebywałe 

szczęście, ale też i potrójna ilość obo-
wiązków. -Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
będą trojaczki, oczywiście byliśmy moc-
no zaskoczeni, ale szybko zaakceptowa-
liśmy sytuację i po prostu cieszyliśmy się 
– mówi mama maluchów Lucyna Mrowiec 
i dodaje: -zawsze marzyliśmy o licznej 
rodzinie, ale nie spodziewaliśmy się, że 
nastąpi to tak szybko. Trzeba dodać, że 
Hania, Antoś i Jaś mają także starszego 
brata 6-letniego Pawełka, który jak pod-
kreślają rodzice doskonale sprawdza się 
w tej zaszczytnej roli. W Dniu Dziecka 
życzenia najmłodszym członkom rodzi-
ny Państwa Mrowców osobiście złożyła 
Prezydent Mariola Czechowska. Nie za-
brakło prezentów – zabawek i ciuszków 
oraz słów gratulacji dla szczęśliwych 
rodziców Lucyny i Wojtka. – Trojaczki to 
z pewnością ogromne rodzicielskie wy-
zwanie, niosące ze sobą codzienny trud 
opieki – życzę więc wytrwałości i sił 
w wychowaniu Hani, Antosia, Jasia i Pa-
wełka oraz oczywiście niesłabnącej satys-
fakcji i radości płynącej z uczestnictwa 
w ich kształtowaniu - mówiła podczas 
wizyty Prezydent Mariola Czechowska.

MJS
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24 maja na kompleksie boisk ORLIK przy Publicznym Gimnazjum nr 4 odbyły się zawody skoku wzwyż 
w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów.

Orlikowa Liga Mistrzów
W związku z tą imprezą do Bełchatowa 
zawitał pomysłodawca akcji Wicemistrz 
Olimpijski Artur Partyka.
W Orlikowej Lidze Mistrzów w skoku 
wzwyż udział wzięło ponad 40 uczniów 
z bełchatowskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

WYNIKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Dziewczęta:
I miejsce – Martyna MIELCZAREK
II miejsce – Zuzanna MIELCZAREK
III miejsce – Sara POPEK
III miejsce – Paula MATUSZEWSKA
Chłopcy:
I miejsce – Jarosław TRZEBOŃSKI
II miejsce – Bartłomiej TRZEBOŃSKI
III miejsce – Jakub MARCINIAK
 
WYNIKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:
Dziewczęta:
I miejsce – Maja PIERZCHAŁA
II miejsce – Małgorzata LASKOWSKA
III miejsce – Michalina KWIECIŃSKA
Chłopcy:
I miejsce – Hubert KLAT
II miejsce – Igor MARKIEWICZ
III miejsce – Marcin GRABOWSKI
 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.

Powalczą o Puchar Prezydenta
Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy 
zachęca uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalistów oraz osoby dorosłe do 
udziału w tegorocznym Grand Prix Beł-
chatowa w Siatkówce Plażowej. Regu-
lamin turnieju jest dostępny na stronie 
www.belchatow.pl

Kategorie wiekowe:
- SZKOŁY PODSTAWOWE CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Zespoły 3 osobowe (2+1 rezerwowy)

- GIMNAZJA CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA
Zespoły 3 osobowe (2+1 rezerwowy)

- OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN
Zespoły 3 osobowe (2+1 rezerwowy)
Miejsce:
Boisko Plażowe na Osiedlu Binków

Terminy:
Czerwiec – 11 i 18
Lipiec – 16 i 23
Sierpień – 6 i 20
Wrzesień – 3
Wszystkie turnieje Rozpoczynają się o godzinie 10.30
Weryfi kacja i losowanie o godzinie 10.00
Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej.

www.belchatow.pl
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Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza na:

XXXVII Dni Bełchatowa
25 czerwca (sobota)
błonia przy Muzeum Regionalnym

16.00 Ofi cjalne otwarcie XXXVII Dni Bełchatowa
         Rajka – występ
16.30 Weronika Pochopień – recital Stypendystki 
         Prezydenta Miasta Bełchatowa
17.00 Mateusz Mijal
18.00 Natalia Dziarmagowska
19.00 Kasia Popowska
21.00 Andrzej Piaseczny
22.30 Pokaz laserowy do muzyki na żywo

26 czerwca (niedziela) 
błonia przy Muzeum Regionalnym

15.00 Studio Tańca Etiuda działające
         przy MCK Bełchatów
15.30 Centrum Tańca i Kultury UP Studio
16.00 Grzegorz Ofi  Ofman
17.00 Halina Benedykt i Roberto Zucaro
18.00 Donatan i Cleo
19.00 Patryk Kumór
20.00 Krzysztof Krawczyk

Imprezy towarzyszące
24 czerwca (piątek) 
scena MCK PGE Giganty Mocy

17.00 Belhaven
18.25 AFT2
19.10 Mobilizacja
20.00 Proletaryat
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Jolanta Pawlikowska
Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Józef Wodziński
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Sebastian Brózda Adam Czechowski Józef Dżugaj Radosław Herudziński

Joanna Janicka

Paweł Koszek Karol Kowalski Tadeusz Markiewicz Zdzisław Markiewicz Dariusz Matyśkiewicz

Grzegorz Muskała Małgorzata Pagieła Krzysztof Pierzchała Dorota Pytlewska

Ewa Skorupa Krzysztof Wata Michał Wyczachowski Piotr Wysocki Dariusz Wyszyński

Elżbieta Naturalna
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Monika Selerowicz


