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Szanowni Państwo,

Wraz ze zbliżającym się końcem wakacji, początkiem roku szkolnego wracamy do Państwa z comiesięczną porcją informacji. 
W niniejszym numerze skupiliśmy się przede wszystkim na tematach związanych z oświatą i miejskimi inwestycjami. Przypo-
mnieliśmy w nim również o możliwości składania wniosków stypendialnych. Doskonale zdaję sobie sprawę, że w Bełchatowie 
jest wielu uzdolnionych młodych ludzi. Przykładem mogą być mieszkańcy, którzy swój talent zaprezentowali w tegorocznej 
edycji „Letnich Koncertów ze Stypendystami”. Warto wspierać takie osoby, dlatego zachęcam wszystkich odnoszących sporto-
we lub artystyczne sukcesy do ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Codziennie czekam na kontakt z Państwem pod adresem k.kleska@um.belchatow.pl.

Od redakcji

Redaktor Naczelny
  Katarzyna Kleska

Mając na uwadze sprawną i profesjonalną ob-
sługę naszych Klientów, a także systematycznie 
dążąc do doskonalenia świadczonych usług za-
chęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety 
zadowolenia Klientów UM.

Wypełnij ankietę
Pracownicy magistratu starają się tworzyć jak najbardziej przy-
jazne warunki do załatwiania urzędowych formalności, a ważnym 
źródłem informacji na temat oczekiwań są opinie zebrane w ra-
mach badań ankietowych. Wypełniając ankietę możecie Państwo 
wpływać na poprawę jakości załatwiania spraw w urzędzie. An-
kieta w wersji papierowej jest dostępna na korytarzach magistra-
tu. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do przygotowanych w tym 
celu urn znajdujących się w budynku urzędu. Zachęcamy również 
do skorzystania z ankiety w wersji elektroniczne dostępnej na 
stronie www.belchatow.pl. 

MJS

Prezydent Mariola Czechowska, Wójt Gminy 
Wola Krzysztoporska Roman Drozdek oraz 
Proboszcz Parafi i pw. Wszystkich Świętych 
w Grocholicach Ireneusz Sikora zapraszają 
na obchody poświęcone 77. rocznicy obro-
ny Gór Borowskich.

Uroczystości wrześniowe

Rokrocznie w pierwszy weekend września mieszkańcy 
Bełchatowa oddają hołd żołnierzom zgrupowania gen. Lu-
dwika Czyżewskiego oraz wszystkim walczącym w II woj-
nie światowej. W sobotę, 3 września o 16.45 pod kościo-
łem  pod wezwaniem Wszystkich Świętach w Grocholicach  
rozpocznie się przemarsz w kierunku cmentarza gdzie od-
będzie się uroczysta Msza Święta połączona z montażem 
słowno – muzycznym. Po nabożeństwie zostaną wręczone 
statuetki „Rogatywka ppor. Zawilskiego”. Około godziny 
18.15  pod pomnikiem żołnierzy poległych podczas obro-
ny odcinka Księży Młyn - Góry Borowskie odbędzie uro-
czysty Apel Poległych , po nim zostaną złożone wiązanki 
kwiatów. W niedzielę uroczystości przeniosą się na Góry 
Borowskie. Pod tamtejszym Pomnikiem Obrońców, o go-
dzinie 10:00 odprawiona zostanie uroczysta msza polowa. 
Kolejne punkty programu to salwa honorowa, złożenie 
wieńców oraz przemówienia.
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Szanowni Państwo,

Nieuchronnie zbliżamy się do końca wakacji, dla uczniów oznacza to jedno: powrót do 
szkół i przedszkoli. W tym gronie blisko dwieście dzieci rozpocznie swoją edukacyjną 
drogę. Z niebywale dużą troską pochyliliśmy się nad tą grupą maluchów, przygotowu-
jąc dodatkowe miejsca w publicznych przedszkolach. Dzięki temu dla żadnego 3-latka 
nie zabraknie miejsca w publicznym przedszkolu, a co jest sprawą równie istotną 
zachowaliśmy siedemnaście nauczycielskich etatów. 

Rozpoczynający się rok szkolny jest szczególny. Jest bowiem ostatnim, w którym 
system oświaty działa na starych zasadach. Od 2017 czeka nas zmiana ustroju szkol-

nego – jak zapowiada MEN reforma to nie zmiana rewolucyjna, a ewolucyjna. Zgodnie z nią powrócić ma 8-letnia 
szkoła powszechna, a po niej do wyboru: 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, bądź szkoła branżowa, którą można 
zakończyć po trzech latach nauki. 
Przed samorządami - które mają dostać dowolność kształtowania sieci szkół - wyzwanie. Już dziś pojawia się wie-
le pytań. Przede wszystkim nauczyciele obawiają się zwolnień. Sama przez kilkanaście lat byłam nauczycielem, 
więc rozumiem obawy środowiska. Od kilku lat szkolnictwo boryka się z niżem demografi cznym, to czynnik, który 
najbardziej zagraża likwidacji miejsc pracy. Wyrażam nadzieję, że zmiany u progu, których stoimy pozwolą na 
złagodzenie złych trendów. Ze strony samorządu Miasta Bełchatowa, co udowodniliśmy już w tym roku, będziemy 
dokładać wszelkich starań by ratować nauczycielskie etaty. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Ruszyły prace nad projektem budżetu
Prezydent Miasta Bełchatowa przy-
stąpiła do prac nad projektem bu-
dżetu na 2017 rok. W związku 
z powyższym Dyrektorzy podległych 
Miastu jednostek budżetowych, insty-
tucji kultury i osób prawnych mogą 
przedkładać właściwym merytorycznie 
wydziałom Urzędu Miasta Bełchatowa 
w terminie do 30.09.2016 roku ma-
teriały planistyczne na 2017 rok. 
Oferty złożone w terminie później-
szym nie będą rozpatrywane. Rad-
ni oraz inne osoby mogą składać 
wnioski do budżetu w terminie do 
30.09.2016 roku do Prezydenta Mia-
sta o dofi nansowanie zadań wyłącznie 
o charakterze publicznym i związanych 
z realizacją zadań gminy. Wnioski zło-
żone w terminie późniejszym nie będą 
rozpatrywane. Podmioty nie zaliczane 
do sektora fi nansów publicznych i nie 

działające w celu osiągnięcia zysku mogą 
składać do Zespołu ds. Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta 
oferty dotyczące realizacji zadań publicz-
nych, związanych z realizacją zadań gminy 
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przez 
Prezydenta Miasta Bełchatowa otwartego 
konkursu ofert. Wzór aktualnych formularzy 
ofert dostępny jest na www.belchatow.pl
Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta 

Bełchatowa na lata 2015-2022 przyjętej Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XIV/100/15 
z dnia 29 października 2015 roku oraz w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na 
lata 2016-2028 traktowane będą priorytetowo. 
Wszystkie złożone wnioski i materiały planistycz-
ne będą podlegały wstępnej analizie i ocenie pod 
kątem fi nansowym możliwości ich realizacji.
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Do połowy października w Strefi e Czaplinecka powstanie droga, to kolejny etap kompleksowego 
uzbrojenia tamtejszych terenów inwestycyjnych, a te zdecydowanie zyskują na atrakcyjności dzięki  
usytuowaniu tuż przy północnej obwodnicy Bełchatowa. Oddanie do użytku obu inwestycji prak-
tycznie zbiegnie się w czasie, a to oznacza, że z końcem tego roku inwestorzy będą mogli skorzystać 
z doskonale przygotowanych terenów pod swoje inwestycje.

Nowa droga do biznesu

Droga, którą za ponad 2 miliony złotych 
wybuduje samorząd Miasta będzie miała 
długość niespełna kilometra. W ramach 
już rozpoczętej inwestycji powstanie 
ulica z czternastoma zjazdami do dzia-
łek przeznaczonych pod inwestycje. Ca-
łość zostanie uzbrojona w infrastrukturę: 
oświetlenie, kanalizację deszczową i sa-
nitarną. - Już w ubiegłym roku zapowia-
daliśmy, że powstanie drogi na terenach 
strefy przy ulicy Czaplinieckiej będzie 
priorytetem na najbliższe miesiące. 
Teraz, gdy GDDiKA zbliża się do fi niszu 
z budową obwodnicy i my weszliśmy ze 
sprzętem na strefę. Zgodnie z podpisaną 
umową wykonawca ma oddać do użyt-
ku drogę w połowie października, w tej 
chwili realizujące inwestycję Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
z Piotrkowa Trybunalskiego wykonuje 
prace ziemne – mówi wiceprezydent Ire-
neusz Owczarek. Trudno jednoznacznie 
określić termin, kiedy kierowcy ruszą pół-
nocną obwodnicą, wiadomo na pewno, że 
będzie to dużo wcześniej niż pierwotnie 
planowano. - Termin przekazania obwod-
nicy Bełchatowa do użytku, to kwiecień 

2017 roku, jednak ze względu na duże 
zaawansowanie prac istnieje prawdopo-
dobieństwo, że ten termin może zostać 
przyśpieszony – podkreśla Marcin Zalew-
ski GDDKiA Łódź. Nieofi cjalnie mówi się, 
że nastąpi to jeszcze z końcem tego roku. 
Dlaczego przebieg północnej obwodnicy 
Bełchatowa ma tak duże znaczenie dla in-
westujących w naszym mieście? - Sprawa 
jest oczywista, biznes to transport. Wie-
lokrotnie podkreślaliśmy, że ogromnym 
atutem Bełchatowa jest jego centralne 
położenie. Wystarczy spojrzeć na mapę, 
od międzynarodowych lotnisk i ważnych 
ośrodków biznesu Warszawy, Wrocławia, 
Krakowa czy Poznania dzieli nas średnio 
200 kilometrów. Bliskość ważnych szla-
ków komunikacyjnych, między innymi 
autostrad A1 i A2, a w perspektywie kil-
ku najbliższych miesięcy oddanie obwod-
nicy sprawiają, że oferta inwestycyjna 
Bełchatowa na tle innych samorządów 
naszego województwa wypada bardzo 
interesująco – zaznacza Alicja Paprocka, 
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Geo-
grafi a, to nie jedyny atut miasta. Samo-
rząd przygotował dla inwestujących zwol-
nienia od podatków, a przede wszystkim 
dysponuje gruntami - w wyjątkowo jak 
na skalę kraju - atrakcyjnych cenach. 
W bełchatowskiej strefi e wynosi ona 
28 zł za metr kwadratowy (np. przy śred-
niej cenie za metr kwadratowy w ŁSSE 

60 zł). - Strefa Czapliniecka to łącznie 
33 hektary terenów ulokowanych po 
wschodniej i zachodniej stronie drogi 
wojewódzkiej 484, wylotowej w kie-
runku Łask – Poznań, tuż przy węźle nr 
2 na budowanej waśnie obwodnicy. Na-
sze grunty to ścisłe sąsiedztwo tych 
szlakw komunikacyjnych, a co szale-
nie istotne całkowita własność Miasta, 
w stu procentach pokryta Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Takie formalno - prawne uporząd-
kowanie sprawia, że inwestor sprawnie 
i skutecznie może dokonać zakupu grunt 
bądź dzierżawy – zaznacza Elżbieta Rawic-
ka-Radwańska, dyrektor Wydziału Geodezji 
i Architektury. Zgodnie z zapisami Planu 
grunty przeznaczone są pod produkcję, 
przemysł, logistykę, spedycję, obsługę 
transportu i usług komercyjnych. Spora 
ich część, bo 20 hektarów jest objęta 
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
W Strefi e Czapliniecka już powstaje dro-
ga, za chwilę swoją budowę rozpoczyna 
pierwszy inwestor, fi rma Frame Factory, 
największy w Polsce i Europie środkowej 
producent kompletnych rozwiązań dla 
budownictwa szkieletowego.

MJS
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Magistrat remontuje i buduje drogi
Z początkiem sierpnia zakończyło się 
przyjmowanie ofert w dwóch przetar-
gach na realizację projektu "Realizacja 
inwestycji drogowych w os. Ludwików”. 
W ramach tych inwestycji zostaną wy-
konane: budowa ul. Wesołej i Zalesie 
wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji 
elektroenergetycznych, budowa skrzy-
żowania ulicy Wesołej z ulicą Zamoście 
wraz z przebudową odwodnienia i budo-
wą oświetlenia na skrzyżowaniu, budowa 
odejść kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej w granicach pasa drogowego ulicy 
Zalesie. Ponadto na osiedlu Ludwików 
przewidziano budowę ulic: Spacerowej 
i Leopolda Staffa wraz z oświetleniem. 
Z kolei na realizację ulic: Ludwikowska, 
Baczyńskiego, Asnyka i Leśmiana już jest 
podpisana umowa z wykonawcą robót 
i zgodnie z załozonym harmonogramem 
inwestycja ma się zakończyć w pierwszej 
połowie listopada. W tym samym termi-
nie zostanie zakończona budowa dróg 
wewnętrznych w osiedlu Marii Konopnic-
kiej i w rejonie pawilonów handlowych 

przy ul. Nehrebeckiego.
W najbliższym czasie w Bełchatowie za-
planowano także wykonanie nawierzchni 
w systemie emulsyjno-grysowym na ulicy 
Dalekiej, ulicy Ślusarskiego oraz ulicy Pod 
Ługami. Ponadto przygotowana zostanie 
nawierzchnia bitumiczna tzw. nakładka 
na ulicy Szkolnej (od Piotrkowskiej do ul. 
Ogrodowej),  na  nowej uliczce w Grocho-
licach – ulicy Kolbego i na Os. Okrzei (od 

Wielorodzinny komunalny budynek przy ulicy Czaplinieckiej 44 D zostanie kompleksowo docieplony.

Termomodernizacja „Felka”

W remont budynku - popularnie nazwa-
nego „Felk” - Urząd Miasta zainwestuje 
milion złotych, pozostałe trzy pochodzić 
będą z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. Projekt do dofi nansowania w 
ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka 
Niskoemisyjna, magistrat złożył w lutym 
bieżącego roku. W lipcu został wyłoniony 
do dofi nansowania. W najbliższym czasie 

zostanie ogłoszony przetarg na zaprojek-
towanie i wykonanie prac. Do końca roku 
ma powstać dokumentacja techniczna, 
natomiast zakończenie realizacji projek-
tu zaplanowano na koniec 2017 roku.
W ramach projektu zostanie wykonana 
kompleksowa poprawa energooszczędno-
ści budynku w zakresie docieplenia prze-
gród zewnętrznych (stropu wewnętrz-
nego, stropodachu, ścian zewnętrz-
nych) wraz z wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej. Ponadto wymienione zo-
staną oprawy oświetleniowe na energo-
oszczędne, zastosowane zostaną wen-
tylacyjne pompy ciepła zasilane z foto-
ogniw i nastąpi wymiana źródła ciepła 
dla c.w.u. (zastosowanie pomp ciepła 
z rekuperacją). Warto podkreślić, że pro-
jekt ten przyczyni się do redukcji CO2 
o 2,32 T/ROK, jak również zmniejszy 
emisję pyłów do powietrza o 20%.

AE

bloku 20 do 25). Remontem objęte zosta-
ły również drogi na osiedlu Dolnośląskim, 
wzdłuż bloku 120, przy blokach 133 i 134, 
wzdłuż bloku 108 oraz bloku 203 (parking 
przy Szkole Podstawowej nr  9).Termin 
zrealizowania powyższych zadań prze-
widziany jest do 30 września bieżącego 
roku. 

MJS, AE
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Przestronne, kolorowe i jasne sale, ale przede wszystkim dwieście nowych miejsc w publicznych 
przedszkolach - tak można podsumować inicjatywę Urzędu Miasta mającą na celu stworzenie no-
wych oddziałów. - W ten sposób w całości zapewniliśmy potrzeby w zakresie wychowania przed-
szkolnego 3-latków w samorządowych placówkach, a co równie istotne uratowaliśmy siedemna-
ście nauczycielskich etatów  - podkreśla prezydent Mariola Czechowska. Maluchy od początku 
roku szkolnego będą uczęszczać do nowo przygotowanych oddziałków w SP 12 i 13.

W trosce o przedszkolaki

Niespełna dwustu sześciolatków od wrze-
śnia pójdzie do szkoły, drugie tyle ma-
luchów, zgodnie z decyzją ich rodziców 
będzie kontynuowało wychowanie przed-
szkolne. Liczna grupa „starszaków” mo-
gła stworzyć poważny problem z wolnymi 
miejscami dla tych najmłodszych, trzy-
letnich dzieci. Pomimo braku obowiązku 
zapewnienia miejsc w przedszkolach dla 
trzylatków, samorząd Bełchatowa spro-
stał oczekiwaniom rodziców gwarantu-
jąc miejsca w placówkach publicznych 
wszystkim, którzy o to wnioskowali. 
-Zdecydowaliśmy o stworzeniu od pod-
staw dwóch nowych przedszkolnych fi lii, 
tak by miejsc starczyło dla wszysystkich 
maluchów. Nowe oddziału zorganizowane 
zostały w budynkach Szkoły Podstawowej 
nr 13 na osiedlu Przytorze oraz Szkoły 
Podstawowej nr 12 na Binkowie. Przez 
całe wakacje w obu tych placówkach 
trwały intensywne prace adaptacyjne, 
tak by z początkiem września najmłodsi 
bełchatowianie mogli rozpocząć naukę. 
Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że 
zorganizowane w obu tych placówkach 

oddziały w stu procentach zapewnią to, 
co przedszkola, czyli odpowiednią eduka-
cję, opiekę oraz wyżywienie - mówi Pre-
zydent Mariola Czechowska.
W ramach inwestycji w SP nr 12 po-
wstały cztery, a w SP 13 trzy sale. Nowo 
przygotowane oddziały są przystosowa-
ne do potrzeb najmłodszych, sale mają 
dostęp do sanitariatów, samodzielne 
wyjścia i nowe wyposażenie. Remont 

mający na celu stworzenie miejsca na 
dodatkową grupę maluchów przepro-
wadzony był również w Przedszkolu 
Samorządowym nr 2. Wszystkie wyre-
montowane sale zostaną wyposażone 
w niezbędne pomoce dydaktyczne i za-
bawki.
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„Dzwonek na obiad”

Program realizowany przez fundację „Być 
Bardziej” umożliwia pozyskanie dofi nan-
sowania do obiadów dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych pochodzących z rodzin, 
w których dochód netto na członka rodzi-
ny nie przekracza 800 złotych. Wnioski 
o uzyskanie dofi nansowania, w terminie 
do 15 września mogą składać pełnoletni 
uczniowie, a w przypadku uczniów nie-
pełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie 
prawni) lub dyrektorzy szkół. Co ważne 
o przyznaniu dofi nansowania decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Jak podkreślają inicjatorzy akcji je-
den ciepły posiłek dziennie to ab-
solutne minimum dla prawidłowego 
rozwoju dziecka: minimum, na któ-
re najmłodsi z ubogich rodzin, czę-
sto nie mogą liczyć w swoich domach. 
- Czynnikiem determinującym stopień 
zaspokojenia potrzeb żywnościowych 
jest liczba dzieci w gospodarstwie ro-
dzinnym. Im więcej dzieci na utrzymaniu 
w rodzinie, tym trudności w zapewnie-
niu tej podstawowej potrzeby są więk-
sze. Najbardziej niekorzystna sytuacja 
w zakresie żywienia dzieci wystąpiła w 
rodzinach wielodzietnych. Zapewnie-
nie co drugi dzień mięsa, ryb lub we-
getariańskiego odpowiednika stanowiło 
problem dla 1,9% rodzin z 1 dzieckiem 
i nieco więcej, bo dla 2,7% rodzin z 2 dzie-
ci, ale już w gospodarstwach rodzinnych 
z 3 dzieci i więcej problem ten był dużo 
większy i dotyczył aż 8,5% rodzin - pod-
kreślają organizatorzy inicjatywy z fun-
dacji „Być Bardziej”. 
Szczegółowe informacje o programie 
znajdują się na stronie www.dzwonekna-
obiad.pl.

MJS

Stypendia socjalne - złóż wniosek
W dniach 1-15 września w Wydziale 
Oświaty UM, przyjmowane będą wnioski 
o przyznanie stypendium socjalnego na 
rok szkolny 2016/2017. Warunkiem ubie-
gania się o stypendium szkolne jest złoże-
nie wniosku oraz dołączenie stosownych 
zaświadczeń o uzyskanych dochodach 
przez poszczególnych członków wspólne-
go gospodarstwa domowego z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wnio-
sku.
Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole, 
w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Bełchatowa (www.bip.belchatow.pl).
Prawo do pomocy materialnej przysługu-
je zamieszkałym na terenie Bełchatowa 
(bez względu na miejsce pobierania na-
uki):
• uczniom szkół publicznych i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicznych 
dla młodzieży i dorosłych oraz słucha-
czom publicznych kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia kształ-
cenia, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia, 
• wychowankom publicznych lub nie-
publicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży upośledzonym umy-
słowo w stopniu głębokim, a także dzie-
ciom i młodzieży upośledzonym  umysło-
wo ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-
mi, realizację odpowiednio – obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nieposia-
dających uprawnień szkół publicznych 
dla młodzieży i i dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kryteria przyznania stypendium:
• miesięczna wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie ucznia nie może być 
większa niż  514,00 zł  miesięcznie (infor-

macja za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku)
• zamieszkanie ucznia na terenie miasta 
Bełchatowa.

Stypendium przyznawane jest na wniosek 
lub z urzędu. Wniosek mogą złożyć: ro-
dzice lub opiekunowie, pełnoletni uczeń, 
dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Stypendium szkolne może być przydzie-
lane w formie:

• całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania oraz kosz-
tów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, a w szcze-
gólności w dodatkowych zajęciach nauki 
języków obcych, zajęciach wyrównaw-
czych, sportowych, informatycznych 
i innych zajęć poszerzających wiedzę 
i umiejętności  ucznia, a  także  całkowite  
lub częściowe pokrycie kosztów związanych 
z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki 
szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych 
spektaklach teatralnych lub projekcjach 
fi lmowych,
• pomocy rzeczowej o charakterze edu-
kacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, 
pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wy-
chowania przedszkolnego, plecaka itp.)
• całkowitego lub częściowego pokry-
cia kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania, 
w szczególności kosztów dojazdu środkami 
komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie 
w bursie lub internacie.

Dokumentowanie wydatków:
• stypendia będą wypłacane jako zwrot 
poniesionych wydatków na podstawie do-
kumentów potwierdzających je

• dokumentami tymi są rachunki, faktury 
i inne dowody wpłaty związane z wydat-
kami.

Rachunki będą refundowane do wysoko-
ści kwoty przyznanego stypendium. 

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Wydziału Oświaty UM, ul. Ko-
ściuszki 1 (pok. 402).
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Wybór żłobka to jedna z pierwszych najpoważniejszych decyzji edukacyjnych, przed którą stają 
rodzice po urodzeniu dziecka. Powierzając opiekę nad "najcenniejszym skarbem" warto decyzję 
o wyborze placówki podjąć bez pośpiechu, a nade wszystko z rozwagą. W Bełchatowie rodzice 
mogą skorzystać z oferty pięciu żłobków, do których łącznie uczęszcza średnio dwieście maluchów.

Kiedy maluch musi pójść do żłobka

Pedagodzy i psychologowie nie do końca 
są zgodni jaki wiek jest tym najlepszym, 
by posłać dziecko do żłobka. Jedni za 
optymalny wskazują półtora roku, inni 
zwracają uwagę, że najlepszą decy-
zją jest to, by do trzeciego roku życia 
dziecko pozostawało pod opieką mamy. 
- Z jednej strony przebywanie w żłobku 
sprzyja przyspieszonej socjalizacji ma-
lucha, które wcześnie zaczyna się uczyć 
cierpliwości, nawiązywania kontaktów 
z rówieśnikami czy umiejętności dzielenia 
się zabawkami. Poprzez naśladowanie, 
dziecko nabywa nowych umiejętności, 
nabiera pewności siebie, staje się bar-
dziej samodzielne i niezależne. Bywa też 
jednak tak, że maluch może czuć się za-
gubiony i samotny w grupie, szczególnie 
na początku, może odczuwać frustrację 
z powodu tego, że opiekunka nie reaguje 
na jego potrzeby i uczucia. Takie sytu-
acje mogą stanowić dla dziecka poważ-
ne źródło stresu psychologicznego. Dla-
tego wybór żłobka, to kluczowa decyzja 
w dalszym edukacyjnym rozwoju pocie-
chy - mówi psycholog Ewelina Bluszcz.
Jak więc wybrać ten najlepszy? Jednym 
z kluczowych argumentów powinno być 
doświadczenie personelu. W Bełchato-
wie najstarszym - i jedynym publicznym 
- żłobkiem jest "Jaś i Małgosia". Jego hi-
storia to blisko czterdzieści lat działalno-
ści. Warto wspomnieć, że przez pierwsze 

kilkanaście lat działalności bełchatowski 
żłobek - podobnie jak placówki w całym 
kraju - był Zakładem Opieki Zdrowotnej 
co wiązało się z bardzo surowym sani-
tarnym reżimem. - Codziennością było 
wówczas przechodzenie przez tzw. fi ltr, 
w którym dzieci trafi ające do żłobka mia-
ły mierzoną temperaturę, sprawdzany 
stan gardła i skóry oraz były przebiera-
ne w żłobkową odzież - wspomina Gra-
żyna Krawczyk, dyrektor "Jasia i Małgosi" 
i dodaje - oprócz pielęgniarek w żłobku 
zatrudnione były więc salowe dbające 
o czystość i stanowiące pomoc do opieki 
nad dziećmi oraz wielu innych pracow-
ników, w tym obsługa kuchni, praczki, 
intendent. Żłobki ZOZami przestały być, 
zgodnie z ustawą z 2011 roku. Wprowa-
dzone kilka lat temu zapisy wprowadzi-
ły wiele znaczących zmian w organizacji 
tych placówek. - Pomimo wielu zmian 
dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, 
dla nas niezmiennie od kilku dekad, nad-
rzędnym zadaniem jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa i wyśrubowanego stan-
dardu. Wykwalifi kowana i doświadczona 
kadra "Jasia i Małgosi" ma to po prostu 
we krwi - zaznacza dyrektor Krawczyk.  
Jak zorganizowana jest  opieka w "Jasiu 
i Małgosi"? Obecnie pod opieką żłobka jest 
75 maluchów, najmłodsze mają pół roku, 
najstarsze trzy lata. Dzieci podzielone są 
tu na trzy grupy wiekowe: 6-18 miesięcy, 

druga grupa to maluchy w wieku od 1,5 
do ok. 2,5 lat, a trzecia to dzieci od 2,5 
do 3 lat.  - W każdej z nich opiekunowie 
w szczególny sposób dbają o wszech-
stronny rozwój dzieci dostosowany do ich 
wieku. Zależy nam na solidnym przygo-
towaniu do dalszej edukacji, ale należy 
zaznaczyć, że nic "na siłę". Zajęcia prze-
prowadzane są w formie różnorodnych 
zabaw z uwzględnieniem indywidualnych 
predyspozycji maluchów, a wszystko 
odbywa się w przyjaznej, bezpiecznej 
i twórczej atmosferze - mówi dyrektor 
miejskiego żłobka. Warto też zwrócić 
uwagę na sposób żywienia maluchów. 
W tym przypadku miejska placówka wy-
różnia się na tle innych, bo jako jedyna 
przygotowuje posiłki we własnej kuch-
ni. - Jesteśmy więc w stanie nie tylko 
restrykcyjnie kontrolować produkty, 
z których gotujemy, ale także czuwać nad 
ich powstawaniem i co szalenie istotne 
podajemy je tuż po przyrządzeniu. Dwa 
śniadania, obiad i podwieczorek to nie 
tylko smaczne, ale i urozmaicone posiłki. 
Jeśli jest taka potrzeba dostosowujemy 
jadłospis do indywidualnych potrzeb na-
szych małych podopiecznych – zaznacza 
dyrektor „Jasia i Małgosi”. Opiekunki 
młodszych dzieci karmią je, a starszym 
pomagają w nauce jedzenia oraz zachę-
cają do tego, by jeść samodzielnie i pró-
bować nowych smaków, tłumacząc ma-
luchom nazwy i składniki dania. 

Decyzja dotycząca wyboru żłobka to nie 
pierwszy i nie ostatni dylemat, przed ja-
kim stają rodzice. Gruntowne przeanali-
zowanie potrzeb dziecka oraz jego goto-
wość powinny być w tym wyborze priory-
tetem. Jeśli rodzice będą pewni swojej 
decyzji, to łatwiej zaakceptuje ją ich 
„najcenniejszy skarb”. Ważne, że rodzice 
bełchatowskich maluchów mają w czym 
wybierać, bo poza jedynym publicznym 
żłobkiem, samorząd Miasta wspiera jesz-
cze cztery niepubliczne placówki udziela-
jąc im comiesięcznej dotacji. 

AE/MJS

www.belchatow.pl

8



W 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji Muzeum 
Regionalne wraz ze Stowarzyszeniem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich 
zorganizowało piknik rekonstrukcyjno-historyczny.

Na bełchatowskie błonia wjechały czołgi

Podczas tegorocznego pikniku można było 
zobaczyć polską i niemiecką broń pancer-
ną i przeciwpancerną wykorzystywaną 
w walkach września 1939 roku. Sprzęt 
i pojazdy zaprezentowane przez grupę 
rekonstrukcyjną, jak się okazało stały 
się ogromną atrakcją zarówno dla naj-
młodszych jak i tych starszych mieszkań-
ców naszego miasta. Na bełchatowskich 
błoniach pojawiły się między innymi sa-
mochody pancerne wz. 34 i Sd.kfz. 222, 
czołgi LT-38, 7 TP i TKS, a także armata 
przeciwpancerna Bofors 37 mm. 
Piknik odbył się 13 sierpnia w parku przy 
Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. 
Wydarzenie to objęte zostało Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Bełchato-
wa.

AE
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W lipcu bełchatowianie przywitali dwustu dwudziestu pielgrzymów z Francji, którzy do Polski  przyje-
chali na Światowe Dni Młodzieży.

Gościliśmy pielgrzymów

www.belchatow.pl
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Uroczyste powitanie gości odbyło się w ogrodach 
kościoła pw. Narodzenia NMP przy ul. Kościuszki. 
- Przygotowaliśmy dla Was przewodniki po Bełchato-
wie, które przez te kilka dni, mam nadzieję będzie 
Waszym domem – powiedziała witając gości Prezydent 
Miasta Mariola Czechowska. Pielgrzymów z Francji, 
przemawiając po francusku, powitał również ks. Zbi-
gniew Zgoda, dziekan bełchatowski. 

Na przyjęcie pielgrzymów przez wiele miesięcy przy-
gotowywały się wszystkie bełchatowskie parafi e, pię-
ciuset wolontariuszy oraz rodziny, u których francuscy 
goście przez kilka dni mieszkali. Swój czas w Bełcha-
towie pielgrzymi spędzili bardzo aktywnie poznając 
historię miasta oraz zwiedzając najciekawsze miej-
sca naszego miasta i jego okolic. Nasi goście zobaczyli 
między innymi ekspozycję PGE Giganty Mocy, Muzeum 
Regionalne i elektrownię. Ponadto, specjalnie dla nich 
został zorganizowany piknik w „Dworze Polskim” oraz 
koncert koncert jazzowego duetu z portugalskiego 
miasta partnerskiego. 

W ostatni dzień pobytu w Bełchatowie pielgrzymi pod-
kreślali, że wyjazd z naszego miasta nie był łatwy, 
bo czuli się tu doskonale. Zgodnie chwalili naszą go-
ścinność i serdeczność z jaką zostali przyjęci.

AE
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Punktualnie o godz. 17.00 zawyły syreny i zaczęły bić dzwony. Bełchatów – podobnie jak miasta 
w całej Polsce – przystanął w milczeniu w godzinę „W”.

W 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
W 72. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, w hołdzie powstańcom 
kwiaty pod Pomnikiem „Pamięci Beł-
chatowian” złożyła prezydent Mariola 
Czechowska i wiceprezydent Łukasz Poli-
tański, a także delegacje Rady Miejskiej, 
lokalnych środowisk kombatanckich, 
przedstawiciele bełchatowskich spół-
ek, samorządu powiatu bełchatowskiego 
i gminy Bełchatów.
- Dziś historycy sprzeczają się czy było 
warto. Podają liczby – 17 tysięcy pole-
głych powstańców, 180 tysięcy mieszkań-
ców Warszawy i doszczętnie zniszczona 
stolica. Niestety żadna statystyka nie po-
może zrozumieć tego zrywu. U podstaw 
istnienia Polskiego Państwa Podziemnego 
leżało właśnie ogólnopolskiej powsta-

nie, wywołane w warunkach złamania się 
okupanta. Dziś wiemy już, że nie było in-
nej okazji, w której mogliśmy pokazać, 
że to my jesteśmy gospodarzami tej zie-
mi. Pamiętajmy o mentalności tych, któ-
rzy chwycili za broń, o olbrzymiej miłości 
do ojczyzny porównywanej chyba jedynie 
z matczyną miłością - powiedział podczas 
uroczystości wiceprezydent Łukasz Poli-
tański. 
Spotkanie pod pomnikiem nie było jedy-
nym wyrazem hołdu dla powstańców. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, bełchatow-
scy harcerze w czterech punktach miasta 
wbili powstańcze krzyże symbolizujące 
63 dni morderczej walki. Z kolei wzdłuż 
ulicy Kościuszki, po obu jej stronach 
ustawili się członkowie stowarzyszeń: 
Bełchatowianie dla Narodu i sympatyków 
GKS Bełchatów "Torfi orze" , którzy odpali-
li biało-czerwone świece dymne.

AE
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F.U „KAJTEK” s.c.

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla 
wszystkich posiadaczy 
kart na zajęcia ofe-
rowane przez szkółkę 
pływacką „KAJTEK”.

Kontakt:
ul. Czpliniecka 96, tel 501 357 739
Strona internetowa: www.wejdzdowody.pl

FOTO LAB

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszyst-
kich posiadaczy kart na 
usługi fotografi czne i pozo-
stały asortyment dostępny 
w salonie FOTO LAB.

Kontakt:
pl. G.Narutowicza 18, tel. 531 434 367

Powiatowe Centrum Sportu

Partnerem programu 
Bełchatowska Karta Ro-
dziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla ro-
dzin wielodzietnych na 
wypożyczenie łyżew na 
lodowisko oraz wejście 
na pływalnię krytą.

Kontakt:
ul. Czpliniecka 96, tel. 
502 057 563 – pływalnia, 
44 733 01 72 – lodowisko.

Strona internetowa: www.pcs-belchatow.pl

Centrum Informacji Turystycznej to bezpośrednie 
źródło informacji dla turystów i mieszkańców miasta 
Bełchatowa. Można w nim bezpłatnie uzyskać wia-
domości dotyczące regionu bełchatowskiego.

CIT – nie tylko dla turysty

W bełchatowskim Centrum Infor-
macji Turystycznej znaleźć moż-
na nie tylko wiele cennych infor-
macji praktycznych dotyczących 
bazy noclegowej, gastronomii 
czy komunikacji. Mieszkańcy 
i turyści uzyskają tu wiele wskazó-
wek dotyczących zabytków, szla-
ków turystycznych i wycieczek 
tematycznych. Ponadto, pracow-
nicy CIT-u udzielają informacji 
o działaniach promocyjnych mia-
sta. 

- Co obejrzeć, odwiedzić, na 
którą pójść wystawę, wernisaż, 
co można zobaczyć w muzeum, 
gdzie udać się na plener foto-
grafi czny, co robić wolne popołu-
dnie… takie pytania najczęściej 
kierują do nas mieszkańcy – mówi 
Katarzyna Źródelna, koordynator 
CITu, dodając, że – możliwości 
w naszym mieście jest wiele i war-
to się nimi zainteresować. Wraz 
z pracownikami CITu wyszliśmy 
naprzeciw potrzebom informo-
wania mieszkańców o tym co cie-
kawego zapowiada się w mieście 
i najbliższej okolicy lub gdzie 
zabrać gości i znajomych. In-
formację udzielamy osobiście, 
telefonicznie, za pośrednic-
twem poczty elektroniczne. 
Ponadto prowadzimy fanpage 

na facebooku, gdzie na bieżą-
co udostępniamy informacje  
o wszelkich atrakcjach i wyda-
rzeniach.

W CIT można również uzyskać 
wiele ciekawych materiałów 
z miasta, powiatu oraz woje-
wództwa. Oprócz map, prze-
wodników i folderów w języ-
ku polskim oraz angielskim 
zainteresowane osoby mogą 
kupić tu atrakcyjne gadżety 
i pamiątki z Bełchatowa. CIT 
prowadzi sprzedaż pocztó-
wek przedstawiającyh naj-
piękniejsze miejsca, fi liża-
nek z logo miasta,  naklejek 
na auto, pinów z herbem czy 
ręcznie wykonanych cukiernic 
z naszym sloganem „Bełcha-
tów tylko dobre re:akcje”. 
Dla najmłodszych natomiast 
oferuje sympatycznego misia, 
magnesy, naklejki oraz balony.

AE

Centrum Informa-
cji Turystycznej
Poniedziałki 9.30 - 15.00 
od wtorku do sobo-
ty 9.30 - 16.30
tel. 44 733-51-35
e-mail: cit@um.belchatow.pl 
facebook: @citbelchatow
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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
Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca wszystkich mieszkańców, 
którzy odnoszą znaczące sukcesy sportowe lub artystyczne do ubie-
gania się o przyznanie stypendium  Prezydenta Miasta Bełchatowa. 
Rokrocznie zostaje w ten sposób nagrodzonych kilkudziesięciu mło-
dych bełchatowian odnoszący sukcesy na niwie artystycznej i spor-
towej.

Na stypendia czas
O wsparcie w ramach stypendium spor-
towego może się ubiegać osoba, która 
czynnie uprawia sport i reprezentuje je-
den z bełchatowskich klubów sportowych, 
powinna mieć na swoim koncie wybitne 
osiągnięcia w tej dziedzinie i spełniać 
wskazane w regulaminie kryteria. Stypen-
dium artystyczne Miasta Bełchatowa mogą 
otrzymać osoby posiadające wybitne osią-
gnięcia w zakresie twórczości artystycz-
nej, a w szczególności bełchatowianie 
będący laureatami ogólnopolskich lub mię-
dzynarodowych przeglądów i konkursów 
artystycznych 
Termin składania wniosków o stypendium 
artystyczne mija 30 września br., zaś 
o stypendium sportowe można ubiegać się 
do 10 października. Niezbędne dokumenty 

Nowe inwestycje na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych

Okres letni sprzyja rewitalizacji terenów 
wokół budynków wspólnot mieszkaniowych. 
Tego typu udoskonalenia przynoszą wymierną 
korzyść mieszkańcom, z jednej strony wpły-
wają na estetykę i funkcjonalność przestrze-

należy złożyć w Wydziale Promocji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie, 
ul. Kościuszki 15. Osobą odpowiedzialną za 
stypendia artystyczne jest Lidia Domaga-
ła (pokój 22, tel. (44) 733-51-01). Wnioski 
o stypendia sportowe przyjmuje Dawid Pa-
puga (pokój 23, tel. (44) 733-51-00).
Szczegółowych informacji należy szukać 
w regulaminie przyznawania stypendiów, 
który wraz z wzorami wniosków można zna-
leźć na stronie: www.belchatow.pl. Dla sty-
pendiów sportowych w zakładce „sport” zaś 
artystycznych w dziale „kultura”. 

MJS

ni, ale co najistotniejsze poprawiają 
bezpieczeństwo korzystania z nowych 
nawierzchni. Dzięki wspólnemu porozu-
mieniu jakie zawarło Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Bełchatowie z Urzędem Miasta Bełcha-
towa przez kilka letnich tygodni wyko-
nane były remonty nawierzchni ciągów 
pieszych, jezdnych, miejsc parkingowych 
i utwardzeń pod stojaki rowerowe. Inwe-
stycje dotyczą terenów Miasta Bełchato-
wa zlokalizowanych na os. Dolnośląskim 
przy budynku wspólnoty mieszkaniowej 
nr 319, 334, 335, 340, 315, 224, 120, 201, 
206, 308, 141, 142, 143, 144, 136, 330, 
os. Żołnierzy POW 8, ul. Kwiatowa 6, ul. 
Paderewskiego 4, 7, 9, ul. Gombrowicza 
8, ul. Energetyków 10, ul. Słowackiego 7, 
ul. Reymonta 2, ul. Turkusowa 1 oraz os. 
1000-lecia 4. 

PGM

www.belchatow.pl
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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

WODNE IMPRESJE BEŁCHATOWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Patronat honorowy - Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie zaprasza do udziału w III Edycji 
konkursu fotogra�cznego  „WODNE IMPRESJE BEŁCHATOWA…" organizowanego przez naszą Spółkę.

Konkurs skierowany jest do zainteresowanych miłośników fotogra�i.
Celem konkursu jest ukazanie zjawisk, przy występowaniu których swój udział ma Woda.

Organizatorzy oczekują nowatorskiego, pomysłowego oderwanego od szablonu uchwycenia tematu.
Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wodkan-belchatow.pl

Zakład Wodociagów i Kanalizacji „WOD. - KAN." Spółka z o.o. 
w Bełchatowie zaprasza do udziału w III Edycjikonkursu fotogracz-
nego „WODNE IMPRESJE BEŁCHATOWA…"

Foto konkurs WOD.-KAN.u
Konkurs skierowany jest do zainteresowanych miłośników fotografi i. Celem konkursu 
jest ukazanie zjawisk, przy występowaniu których swój udział ma Woda. Organizatorzy 
oczekują nowatorskiego, pomysłowego oderwanego od szablonu uchwycenia tematu.
Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wodkan-belchatow.pl
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W piątek, 12 sierpnia br., koncern  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zorganizował Ob-
chody Dnia Energetyka.

Dzień Energetyka - Odznaczenia dla pracowników PEC Bełchatów

Uroczystości rozpoczęły się mszą świę-
tą w intencji energetyków odprawioną 
w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego. 
Następnie uczestnicy obchodów udali się 
do hali widowiskowo-sportowej na uro-
czystą akademię, podczas której wręczo-
no pracownikom odznaczenia i medale. 
Pracownicy PEC Bełchatów również zo-
stali wyróżnieni.
Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 7 

Z okazji Dnia Energetyka za szczególne 
zaangażowanie w pracę na rzecz ener-
getyki, resortową odznaką „Za zasługi 
dla Energetyki” odznaczonych zostało 12 
pracowników Spółki PEC:

Zbigniew Błaszczyk
Zbigniew Bukowski
Dariusz Drzewosz
Beata  Jaśkiewicz
Henryk Kusiak
Marian Lizakowski
Andrzej Majchrzak
Alojzy Nowak
Marian Siejka
Bogdan Szczepanek
Paweł Tomczyk
Bogusława Tylki

Odznaczenia wręczył Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Energii, Pan Andrzej Pio-
trowski,  Prezes PGE GiEK S.A., Pan Sła-
womir Zawada oraz Prezes PEC Sp. z o.o. 
- Pan Grzegorz Zegarek.

Gratulujemy odznaczonym i życzymy sa-
tysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pol-
skiej energetyki.

PEC

kwietnia 2016 r., nadany został Medal 
Złoty za Długoletnią Służbę za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodo-
wej dla Pana Jana Dobroszka.
Odznaczenie wręczył Wojewoda Łódzki, 
Pan Zbigniew Rau,  Prezes GK PGE, Pan 
Ryszard Wasiłek oraz Prezes PGE GiEK 
S.A., Pan Sławomir Zawada.

Lato z przyłączami
Zakończono już budowę sieci ciepłowni-
czej na ul. Podmiejskiej. Na os. Ludwi-
ków wciąż trwają prace przyłączeniowe 
i odtworzeniowe. W nowym sezonie 
grzewczym mieszkańcy ulic: Ludwikow-
skiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, 
Spacerowej, Staffa, Wesołej i Zalesie 
będą mogli ogrzewać się komfortowym 
i bezpiecznym ciepłem systemowym. 
Wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z zaplanowanym wcześniej harmonogra-
mem.

W wyniku realizowanej inwestycji po-
wstało ponad 3 km nowej sieci ciepłowni-
czej w rejonach, gdzie dominującym źró-
dłem ogrzewania był dotychczas węgiel. 

Tereny objęte inwestycjami to głównie 
zabudowa jednorodzinna. Do sieci przy-
łączono dotychczas 52 budynki. Powstała 
sieć jest budowana w nowoczesnej tech-
nologii rur preizolowanych i wyposażona 
w system alarmowy, umożliwiający szyb-
kie wykrywanie  i lokalizowanie usterek 
oraz awarii.

Zakończenie prac przyłączeniowych pla-
nowane jest na połowę września br. 

Jednocześnie trwają prace projektowe 
na kolejnych obszarach os. Ludwików, 
gdzie budowa sieci  planowana jest 
w najbliższych latach.

PEC

www.belchatow.pl
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Sprayem namalowane...

Nowe graffi ti powstało na murze kościo-
ła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w ramach festiwalu sztuki ulicznej Give 
Me The Colour. Celem tej akcji było od-
nowienie wizerunku muru, na którym od 
kilkunastu lat funkcjonował stary, już 
mało estetyczny mural. Dla przypomnie-
nia te już zamalowane prace powstały 
w 2003 roku w ramach II edycji  Festi-
walu Meeting of Styles w Polsce. Wów-
czas do naszego miasta przyjechali 
graffi ciarze z Polski i zagranicy. Artyści 
malowali według motywu przewodniego 
„Adam i Ewa w Raju” co oczywiście sta-
nowiło nawiązanie do bełchatowskiego herbu. 

W tegorocznym festiwalu te-
matyka prac również nawią-
zuje do motywów religijnych, 
a ich wykonaniem zajęli się 
grafficiarze z Bełchatowa 
i innych rejonów Polski, 
w tym artyści z woje-
wództwa śląskiego.Główną 
ideą imprezy jest ukaza-
nie graffi ti jako jednego 
z rozwijających się kierun-
ków sztuki, ale również 
umożliwienie młodym lu-
dziom ekspresji ich talen-
tów.

AE

Contact - wspólna przestrzeń dla tańca to tytuł projektu, który od jesieni, dzięki pozyskanemu 
dofi nansowaniu z Łódzkiego Domu Kultury, będzie realizowany przez Miejskie Centrum Kultury 
 w Bełchatowie.

Contact - wspólna przestrzeń dla tańca
Główną ideą projektu jest integracja 
grup o różnej możliwości ruchowej, na-
uka tolerancji dla odmienności współ-
uczestników, oraz wzajemna nauka i za-
pożyczenia pomiędzy grupami jakości ru-
chowej i technik tanecznych. W ramach 
projektu zostanie przeprowadzony cykl 
warsztatów tanecznych, które pozwolą 
zbudować świadomość własnego ciała, 
zwiększyć amplitudę ruchową, rozbudzić 
kreatywność i poszerzyć język wyrazu 
ruchowego. Zajęcia wypromują taniec 
łączący grupy o różnej sprawności rucho-
wej oraz rozwiną wrażliwość artystyczną 
i aktywność fi zyczną wśród młodzieży. 
Adresatami tego projektu jest młodzież 

w wieku 13-18 lat z terenu powiatu beł-
chatowskiego, w tym tancerze z zespołu 
Progress, a także tancerze na wózkach 
inwalidzkich.
Zwieńczeniem projektu będzie spektakl 
taneczny z udziałem wszystkich uczestni-
ków projektu. Podczas zajęć uczestnicy 
wraz z instruktorami opracują reżyserię 
pokazu. Spektakl będzie zbiorem naby-
tych podczas warsztatów umiejętności. 
Tancerze zaprezentują wyuczone techni-
ki  i udowodnienią, że odmienna spraw-
ność ruchowa nie jest barierą w integra-
cji grup społecznych. Spektakl zostanie 
nieodpłatnie zaprezentowany publiczno-
ści w MCK w Bełchatowie w Sali teatral-

no-widowiskowej. Na spektakl zaproszeni 
zostaną przedstawiciele lokalnego samo-
rządu oraz dyrekcja Łódzkiego Domu Kul-
tury. Podjęta zostanie również współpra-
ca z Miejskim Domem Kultury w Radom-
sku, w celu zaprezentowania tanecznego 
widowiska poza Bełchatowem.  
Na realizację projektu Miejskie Centrum 
Kultury w Bełchatowie otrzymało dotację 
w wysokości 4000 zł.

MCK

Casting - 13 września 2016r.
Szczegóły na stronie:

www.mck.belchatow.pl
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Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek i bełchatowianin Marcin Kilańczyk, reprezentant sekcji jeź-
dzieckiej Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego wywalczyli w Mistrzostwach Świata srebrny 
medal.

Bełchatowianin wicemistrzem świata!
Weronika Kwiatek (JKS Gogolewo) została wice-
mistrzynią świata w powożeniu zaprzęgami jed-
nokonnymi, a wraz z Bartłomiejem Kwiatkiem 
i  Marcinem Kilańczykiem wywalczyła także srebro 
w rywalizacji drużynowej. 
Triumfowali Niemcy (Jens Chladek, Marlen Fal-
lak, Dieter Lauterbach) wynikiem 270,4 punktów, 
a brąz zdobyła drużyna ze Szwajcarii (Michael 
Barbey, Leonhard Risch, Stefan Ulrich) - 283,7 
punktów.
Polacy - Weronika wraz z bratem Bartłomiejem 
Kwiatek (SLKS Książ) oraz Marcinem Kilańczy-
kiem (Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny) - uzy-
skali 281,6 pkt. Zawody odbyły się 3 sierpnia 
w austriackim Piber.

W dniach 4-6 sierpnia we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (roczniki 99-
00). Jedynym przedstawicielem Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego był Szymon Woźniak, 
podopieczny trenera Łukasza Mantyka.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – bełchatowianin z brązem!
Szymon zaprezentował się świetnie zdo-
bywając brązowy medal w biegu na 
100m. Bieg eliminacyjny wygrał z nowym 
rekordem życiowym 10.98 s - był to dru-
gi czas eliminacji. W fi nale pobiegł nieco 
wolniej 11.08 s, lecz ten wynik dał mu 
upragniony medal.
Szymon rywalizował także na dwa razy 
dłuższym dystansie w eliminacjach uzy-
skując czwarty wynik 22.33 s. W fi nale 
"dwustumetrówki" zajął bardzo dobre 
V miejsce z wynikiem 22.34 s. - Są to 
bardzo dobre wyniki, tym bardziej że 
Szymon zajmował w tabelach w obu dy-
stansach VII miejsce, a na mistrzostwach 

pokazał swój talent i dobre przygotowa-
nie do najważniejszej imprezy sezonu – 
podkreśla szkoleniowiec Łukasz Mantyk.
Dla Szymona to drugi brąz w karie-
rze, pierwszy medal zdobył w tym roku 
podczas Halowych Mistrzostw Polski na 
dystansie 60m. W mistrzostwach star-
towała również wychowanka BKL-u 
trenera Dariusza Rybarczyka - Barba-
ra Berłowska, która reprezentuje bar-
wy RKS Łódź. Basia startowała na dy-
stansie 400m przez płotki uzyskując 
70,52s co jej dało dwudziestą lokatę 
w mistrzostwach.

MJS

www.belchatow.pl
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Niniejszy tekst poświęcam człowiekowi, o którym pamięć – chyba zwłaszcza w Bełchatowie – nie 
powinna nigdy zaginąć. Jego portret szczególnej wyrazistości nabiera w tych właśnie dniach, na 
przełomie sierpnia i września, gdy wspominamy nasze wielkie narodowe zwycięstwa i klęski, chwile 
walki, heroicznego poświęcenia, trudu i łez. Szkic ten jest zarazem zachętą do lektury pewnej książ-
ki, bez trudu dostępnej choćby w bełchatowskiej bibliotece.

„Bruno z Parasola” – historia bohatera

Bohater nasz urodził się niemal w przed-
dzień Bitwy Warszawskiej roku 1920, 
bitwy, którą wspominaliśmy tak niedaw-
no, przy okazji Święta Wojska Polskie-
go, przypadającego nieprzypadkowo 
przecież w dniu 15 sierpnia. Pochodził 
z rodziny Hellwigów, która w dziejach 
Bełchatowa odegrała trudną do przece-
nienia rolę. Zaprawdę złotymi zgłoskami 
znaczy się jej wierność polskiej ojczyź-
nie i kardynalnym cnotom, które współ-
cześnie spadły z piedestału pod pozorem 
śmieszności, bądź staroświeckiego rze-
komo patosu. Bohater to wielkie słowo, 
symboliczne przecież i przez wieki ota-
czane nimbem świętości. Dzisiaj wszak-
że, gdy bohaterem może zostać zwy-
cięzca telewizyjnego teleturnieju, warto 
pokusić się o próbę przywracania właści-
wego znaczenia wielkich słów. Pomaga 
w tym książka Honorowego Obywatela 
Miasta Bełchatowa, Pani Hanny Hellwig-
-Stańczuk, wydana nakładem Regionalne-
go Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne-
go najpierw w roku 2009, a potem, w wer-
sji poszerzonej, w roku 2014. Tytułowy 
„Bruno z Parasola” to tata Autorki, Broni-
sław „Bruno” Hellwig. Kim był? Zwykłym 

chłopakiem, od najmłodszych lat znanym 
z niespożytej energii i pogody ducha, 
potem uczniem słynnego Liceum Krze-
mienieckiego. Maturę zdał w Warszawie, 
w pamiętnym roku 1939, ale wszelkie 
dalsze plany jego pokolenia przekreśliła 
wojna. Bronisław stanął do walki z nie-
mieckim okupantem, jednoznacznie od-
powiadając na wezwanie ojczyzny. Wal-
czył w szeregach legendarnego batalionu 
Armii Krajowej „Parasol”, uczestniczył 
w najsłynniejszych akcjach bojowych od-
działu, m.in. w zamachu na zbrodniarza 
nazistowskiego, owianego ponurą sławą 
Franza Kutschere. Za dzielną postawę 
otrzymał wtedy Krzyż Walecznych. Wio-
sną 1944 r. „Bruno” został ciężko ranny 
w czasie nieudanej akcji, zmierzającej 
do wyeliminowania zastępcy komendan-
ta warszawskiego Gestapo, gen. Walte-
ra Stamma. Niemal cudownie ocalały, 
wziął udział w powstaniu warszawskim, 
jednak już drugiego dnia tego heroicz-
nego zrywu otrzymał ciężki postrzał 
w podudzie. Los chciał, że przeżył wojnę, 
12 stycznia 1945 r. poślubił swoją ukocha-
ną Barbarę „Olę” Dyga, lecz już 22 lipca 
tego roku, mając zaledwie 25 lat, zmarł 
w stołecznym Szpitalu Dzieciątka Jezus 
po nieudanej operacji, której zdecydo-
wał się poddać z powodu poważnych po-
urazowych powikłań. Dwa miesiące póź-
niej, w tym samym szpitalu, urodziła się 
jego córka, Hanna... Bronisław Hellwig 

został pośmiertnie awansowany do stop-
nia podporucznika i odznaczony Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari V Klasy. Spoczywa 
w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek 
batalionu "Parasol" na Powązkach Woj-
skowych w Warszawie. Książka „Bruno 
z Parasola” jest hołdem złożonym przez 
Autorkę ojcu, którego nigdy nie dane 
było Jej poznać. Ubogacona poruszają-
cymi wspomnieniami ludzi, znających 
osobiście Bronisława Hellwiga, w tym 
jego żony Barbary Dyga-Hellwig, skłania 
do refl eksji, przekraczającej konkretny 
moment historyczny. Okoliczności zdają 
się nie wymagać od nas tak heroicznych 
czynów i decyzji, jak te, które stały się 
udziałem tragicznego pokolenia kolum-
bów. Ile jednak tak naprawdę wymagamy 
od siebie sami i czy realizujemy te warto-
ści, do których zostaliśmy powołani jako 
ludzie i jako Polacy? 

Arkadiusz Kowalczyk
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Józef Wodziński
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Ewa Skorupa Krzysztof Wata Michał Wyczachowski Piotr Wysocki Dariusz Wyszyński
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Przewodnicząca
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Monika Selerowicz


