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Śladami Powstańców Styczniowych
15 stycznia już po raz siedemnasty odbył 
się Regionalny Marsz Szlakiem Powstań-
ców Styczniowych z 1863 r. Od początku 
przedsięwzięcia jego celem jest propa-
gowanie patriotycznych wzorów. Organi-
zatorom zależało, by pamięć o historii, 
postaciach, wydarzeniach i miejscach 
nierozerwalnie związanych z Powstaniem 
Styczniowym wciąż była żywa, zwłaszcza 
u młodego pokolenia. Marsz tradycyj-
nie rozpoczęła msza święta w koście-
le w Parznie. Po mszy złożono kwiaty  
w krypcie Sługi Bożej Wandy Malczew-
skiej. Następnie zgromadzeni pokonali 
14-kilometrową trasę Parzno – Kurnos 
Drugi. Warto podkreślić, że rokrocznie 
impreza ta gromadzi setki osób, miesz-
kańców Bełchatowa i powiatu bełchatow-
skiego. W tym roku uczestniczyło w niej 
niemal dwieście osób. Organizatorem 
marszu był Społeczny Komitet Organi-
zacji Regionalnego Marszu Szlakiem Po-
wstańców.
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Drodzy Mieszkańcy,

oddając w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer miejskiego biuletynu, jeszcze 
raz, na jego łamach pragnę złożyć najlepsze życzenia. Zdrowia, pomyślności w życiu 
prywatnym i zawodowym. Niech 2017 rok będzie dla Państwa czasem spełnionych 
marzeń i zrealizowanych planów, także tych najambitniejszych. Przed nami samorzą-
dowcami również szereg wyzwań. Jednym z największych z pewnością jest reforma 
oświaty. Dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy 
wprowadzające prawo oświatowe wzbudziły wiele emocji, kontrowersji i pytań. Ana-
lizując zaproponowane przez samorząd Bełchatowa zmiany odnoszące się do miej-
skich placówek możemy z całą odpowiedzialnością i spokojem powiedzieć, że rewolu-

cji nie będzie. Jako miasto przygotowaliśmy się do tych zmian w sposób – nie zawaham się użyć tego stwierdzenia 
– perfekcyjny. Nieskromnie powiem, że praca bełchatowskich urzędników uzyskała doskonałą merytoryczną ocenę  
i uznanie w całym województwie łódzkim. Bełchatowski projekt uchwały, który wprowadzi w życie zmiany stawia-
ny był innym samorządom jako przykład rozwiązań godnych naśladowania. To cieszy, ale pozwala też ze spokojem 
patrzeć w przyszłość miejskiej oświaty. O szczegółowych zmianach w bełchatowskiej oświacie przeczytacie Państwo 
na kolejnych stronach biuletynu.

Zachęcam do lektury!

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

W bieżącym roku mieszkańcy 
nie muszą martwić się o pod-
wyżki cen za wodę, ścieki oraz 
odbiór śmieci

Opłaty bez podwyżek
Na początku roku podpisano porozumie-
nie o utrzymaniu dotychczasowych opłat 
za odbiór odpadów. Na dotychczasowym 
poziomie pozostaną również opłaty za 
wodę i ścieki. Informacja ta jest wyni-
kiem wstępnych obliczeń taryfowych.  
W tym roku mieszkańcy w dalszym ciągu 
płacić będą 4,32 zł za metr sześcienny wody  
i 7,29 zł za metr sześcienny ścieków.
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Nie takie zmiany straszne, jak je malują...
-  Zaproponowana sieć szkół jest najbardziej optymalnym wariantem przekształceń. Wariantem, 
który zapewnia odpowiednie warunki uczniom oraz trwałość stosunku pracy kadry i obsługi – mówi 
Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa

9 stycznia Prezydent Andrzej Duda 
podpisał dwie ustawy reformujące sys-
tem edukacji: prawo oświatowe oraz 
przepisy wprowadzające prawo oświa-
towe – tym samym reforma stała się fak-
tem. Co to oznacza dla uczniów?
Podpisane przez Prezydenta ustawy 
przede wszystkim „zasłynęły” z tego, 
że dotychczasowe 6-letnie podstawówki  
z 1 września 2017 roku zostaną prze-
kształcone w 8-letnie szkoły podstawo-
we. 1 września 2017 rozpocznie się likwi-
dacja gimnazjów, która zakończy się 31 
sierpnia 2019 roku. W praktyce będzie 
to wyglądać tak, że już na rok szkolny 
2017/2018 nie będzie prowadzony nabór 
do klas pierwszych gimnazjów. Od przy-
szłego roku szkolnego będą funkcjono-
wały tylko klasy drugie i trzecie (łącznie  
41 oddziałów, 934 uczniów), a w efek-
cie w roku szkolnym 2018/19 tylko kla-
sy trzecie (21 oddziałów, 493 uczniów).  
To jest ta najważniejsza i największa 
zmiana. Dotyczy ona także szkolnictwa 
na wyższych szczeblach, dla których 
organem prowadzącym jest powiat. Za-
miast szkoły zasadniczej pojawiają się 
szkoły branżowe I - i II-go stopnia. Od 
2019 roku zaczną funkcjonować 4-letnie 
liceum i 5-letnie technikum. Dla miasta 
jako organu prowadzącego najważniejsze 
jest pojawienie się szkół ośmioletnich  
i stopniowa likwidacja gimnazjów.

Jakie wyzwania pojawią się przed 
samorządem Bełchatowa?
Miasto jako organ prowadzący ma za za-
danie stworzyć taką sieć szkół, która za-
pewni bezpieczne i higieniczne warunki 
nauczania dla przyszłych uczniów szkół 
ośmioletnich, jaki i tych, którzy uczą się 
jeszcze starym systemem.

Jak Bełchatów się do tego przygoto-
wuje?
Bardzo uważnie śledziliśmy informacje, 
które już jesienią ubiegłego roku poja-
wiały się na oficjalnej stronie Minister-
stwa Edukacji. Jednoznacznie wskazy-
wały one na konieczność podejmowania 
działań przygotowawczych, które spowo-
dują, że z chwilą wejścia w życie ustaw 

będziemy mieli podstawy do podejmo-
wania racjonalnych i dobrych decyzji. 
Nie czekaliśmy do ostatniej chwili i już 
kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy szcze-
gółową analizę sytuacji demograficznej  
w mieście i lokalowej miejskich szkół.

Co z niej wniknęło?
Dane, które zebraliśmy, wskazały na ce-
lowość utrzymania w Bełchatowie sie-
ci szkół podstawowych, jaka istnieje 
obecnie. Dziś możemy powiedzieć z całą 
pewnością, że wszystkie 6-letnie szkoły 
podstawowe 1 września zostaną prze-
kształcone w placówki 8-letnie. Siedzi-
ba żadnej, bełchatowskiej podstawówki 
się nie zmieni. Tylko w przypadku Szko-
ły Podstawowej nr 9 rozszerzamy miej-
sca prowadzenia zajęć o pomieszczenia  
w budynku przy ulicy Edwardów 5. Jest 
to działanie w pełni przemyślane, wyni-
kające z dążenia miasta do zapewnienia 
uczniom wszystkich miejskich szkół na-
uczania w systemie jednozmianowym, 
zgodne z założeniami reformy. Zapewnie-
niu nauczania na pierwszą zmianę służyć 
też będą niewielkie zmiany w obwodach 
szkół podstawowych. Sprowadzają się 
one do zwiększenia obwodu SP nr 12  
i zmniejszenia obwodu SP nr 3.

Kto będzie się uczyć w budynku na 
osiedlu Dolnośląskim 204a, a kto w bu-
dynku przy ul. Edwardów 5?
Budynek na osiedlu Dolnośląskim 204a 

od samego początku najlepiej zabez-
pieczał potrzeby dzieci najmłodszych. 
Tamtejsze sale są idealnie przygoto-
wane dla przedszkolaków i najmłod-
szych uczniów szkół podstawowych. 
Pozostaną tam dzieci realizujące wy-
chowanie przedszkolne i uczniowie klas 
I-IV SP nr 9, zaś w budynku przy ul. Edwar-
dów 5 uczyć się będą uczniowie klas V-VIII,  
a w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
uczniowie funkcjonujących jeszcze  
klas dotychczasowego Gimnazjum nr 3. Ta-
kie rozwiązanie gwarantuje wykorzystanie 
istniejących zasobów lokalowych z korzy-
ścią dla dzieci, tym bardziej że przejście 
klas V-VIII do budynku na ul. Edwardów 
5 stworzy możliwość zwiększenia, w ra-
zie potrzeby, liczby miejsc w Przedszkolu 
Samorządowym nr 9, które obecnie funk-
cjonuje wspólnie z SP nr 9.
Uczniowie starszych klas, przechodząc na 
ul. Edwardów 5, będą mieli zagwaranto-
wane bardzo dobre warunki nauczania na 
pierwszą zmianę. 
W budynku przy ul. Edwardów będzie 
funkcjonować nadal Samorządowy Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 2, który,  
z mocy ustawy 1 września 2019 roku prze-
kształci się w czteroletnie liceum. 
Proponowane przez miasto rozwiązania 
zapewnią dobre warunki nauczania, wy-
chowania i opieki wszystkim uczniom. 
Jednocześnie pozwolą ograniczyć remon-
ty niezbędne do przygotowania dobrych 
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Bezpłatne przedszkola dla sześciolatków
Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zo-
stała opłata za pobyt sześcioletniego 
dziecka w publicznej placówce wycho-
wania przedszkolnego. Rodzice malu-
chów płacą tylko za wyżywienie. 
Zniesienie opłat za pobyt sześciolatków  
w publicznych przedszkolach związane 
jest z nowelizacją ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
objęciem ich od 1 stycznia 2017 roku 
subwencją oświatową. To z kolei jest 
skutkiem zlikwidowania obowiązku szkol-
nego dla sześcioletnich dzieci. Do tej 
pory, niezależnie od wieku każde dziec-
ko uczęszczające do przedszkola objęte 
było pięcioma bezpłatnymi godzinami, 
podczas których prowadzone są zajęcia 
w zakresie realizacji podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego. Jeśli 
maluch przebywał w przedszkolu dłużej 
niż pięć godzin, rodzice obciążeni byli 
opłatami – za każdą dodatkową godzinę  
1 zł. Od 1 stycznia bieżącego roku prze-
pisy te w niezmienionej formie dotyczą 
tylko dzieci w wieku 3-5 lat.

AE

warunków. 

Reforma budzi też wiele pytań 
wśród kadry pedagogicznej. Zwłaszcza, 
jeśli chodzi o utrzymanie stanowisk 
pracy.
W świetle nowych przepisów wszyscy 
pracownicy obecnych szkół 6-letnich 
stają się pracownikami 8-letnich szkół 
podstawowych. Obecni dyrektorzy szkół 
podstawowych pozostają na swoich sta-
nowiskach do końca okresu, na który mie-
li powierzone swoje funkcje.

Jak będzie wyglądać sytuacja pra-
cowników gimnazjów?
Mamy w tej chwili cztery gimnazja funk-
cjonujące samodzielnie, czyli PG nr 1, 3, 
4, 5 i Gimnazjum nr 2, które wspólnie z III 
Liceum tworzy Samorządowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Tak jak już 
wspomniałam, SZSO 1 września 2019 roku 
przekształci się w czteroletnie liceum. 
Jego pracownicy staną się pracownikami 
liceum. Zatrudnienie zależy wyłącznie od 
liczby uczniów i oddziałów.   

A co z pozostałymi bełchatowskimi 

gimnazjami?
Proponujemy, aby 1 września 2017 roku 
zostały one włączone do szkół podsta-
wowych. Takie rozwiązanie jest w pełni 
uzasadnione i wynika z dotychczasowej 
organizacji sieci szkół. Publiczne Gimna-
zjum nr 1 mieści się w tym samym budyn-
ku co Szkoła Podstawowa nr 1, PG  nr 4 
funkcjonuje w tym samym  budynku co SP 
nr 12, PG nr 5 dzieli budynek z SP nr 13.  
Z chwilą rozszerzenia siedziby „dziewiąt-
ki” na ul. Edwardów Gimnazjum nr 3 i SP 
nr 9 również będą miały ten sam budy-
nek. W związku z tym, w przygotowanym 
projekcie uchwały pojawia się propozycja 
zapisu o włączeniu Gimnazjów nr 1, 3, 4  
i 5 odpowiednio do Szkół Podstawowych 
nr 1,9,12 i 13. Dzięki temu pracownicy 
tych gimnazjów od 1 września 2017 roku 
staną się pracownikami podstawówek.  
Na spotkaniach, które odbyliśmy ze 
wszystkimi nauczycielami, pracownika-
mi administracji i obsługi, informowali-
śmy o propozycji miasta i jej skutkach. 
Deklarowaliśmy nadzór samorządu nad 
tworzeniem arkuszy organizacyjnych na 
nowy rok szkolny i przydziałem godzin dla 
nauczycieli tak, by był on korzystny dla 

możliwie największej grupy. Prosiliśmy, 
aby osoby posiadające uprawnienia eme-
rytalne rozważyły możliwość skorzysta-
nia z nich. Nie bez znaczenia jest też to, 
że pojawią się nowe godziny w szkołach 
podstawowych, które umożliwią nauczy-
cielom uzupełnianie etatu. W odniesieniu 
do pracowników administracji i obsługi  
w niektórych przypadkach będą potrzeb-
ne porozumienia zmieniające zasady za-
trudnienia, bo przecież w jednej jedno-
stce nie ma możliwości funkcjonowania 
na przykład dwóch głównych księgowych.
Pewna racjonalizacja zatrudnienia bę-
dzie konieczna. Wyrażam jednak głęboką 
nadzieję, że przy odrobinie dobrej woli 
ze strony pracowników i zaangażowaniu 
miasta uda nam się łagodnie przeprowa-
dzić te zmiany. Zaproponowana sieć szkół 
jest najbardziej optymalnym wariantem 
przekształceń, który zapewnia trwałość 
stosunku pracy w możliwie najkorzyst-
niejszych okolicznościach. Jako samo-
rząd dołożyliśmy i dołożymy wszelkich 
starań, by zmiany nastąpiły harmonijnie, 
zarówno dla uczniów, jak i całej kadry.

MJS
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22 grudnia, na ostatniej tegorocznej XXX sesji, radni Rady Miejskiej uchwalili budżet na 2017 rok. 
Pierwszy raz w historii miasta ten dokument, będący podstawą gospodarki finansowej gminy, prze-
kroczył kwotę 200 milionów złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków samorządu  
Bełchatowa. Głosowanie nad uchwałą przebiegło jednogłośnie

Budżet miasta na 2017 przyjęty jednogłośnie

Dochody miasta Bełchatowa w 2017 roku 
ustalone są na poziomie 218 milionów 
475 tysięcy złotych, wydatki to blisko 219 
milionów złotych. 
Na co najwięcej samorząd wyda w przy-
szłym roku? Tradycyjnie na oświatę, wy-
datki na ten cel pochłoną 34,1 procent 
budżetu Bełchatowa, to prawie 70 milio-
nów złotych. Wydatki majątkowe, czyli 
te która „zawierają” w sobie inwestycje 
to ponad 24 miliony złotych. 

- To w stosunku do roku ubiegłego o bli-
sko 6 milionów złotych więcej – podkreśla 
Ewa Gocel, skarbnik w UM Bełchatowa i 
dodaje: - Najwięcej zaplanowanych na 
2017 rok wydatków, to inwestycje dro-
gowe, ale warte podkreślenia są również 
te związane z gospodarką mieszkaniową. 
Przy udziale unijnych środków będziemy 
termomodernizować „Felka”. W planie 
na 2017 rok zapisanych jest też sporo 
remontów w miejskich zasobach komu-
nalnych zarządzanych przez spółkę PGM 

– reasumuje Ewa Gocel. Ponadto, jak za-

znacza skarbnik miasta, dużo zadań z za-
kresu gospodarki komunalnej wpisanych 
do budżetu na 2017 rok, to inwestycje 
dotyczące zadań zgłaszanych przez beł-
chatowian. Chodzi o zagospodarowanie 
trenów na osiedlach mieszkaniowych, 
czyli budowy siłowni zewnętrznych, pla-
ców zabaw, obiektów sportowych i inwe-
stycji w zieleń.
Przyszłoroczny plan dochodów osiągnął 
rekordowy poziom, pierwszy raz przekra-
czając 200 milionów złotych. Wpływ na 
to mają przede wszystkim dwa czynniki. 
Pierwszy to rządowy program Rodzina 
500+, który w naszym mieście realizo-
wany jest przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Wypłata świadczeń przez 
MOPS sprawia, że aż do 27 procent udzia-
łu w budżecie urosły środki wydawane w 
dziale pomocy społecznej i rodziny. 
Drugim jest znaczy wzrost wpływów z 
podatków od osób fizycznych i prawnych, 
który sięga ponad 81 mln zł, czyli ponad 
jednej trzeciej całego budżetu. Dochody 

własne samorządu to niespełna 125 milio-
nów złotych, dotacje i subwencje uzupeł-
niają dochody kwotą ponad 87 milionów.
Głosowanie nad budżetem przebiegło 
jednogłośnie. To w dużym stopniu efekt 
dobrej współpracy prezydent miasta  
z radnymi. Do pierwotnego planu budże-
tu dopisano blisko trzydzieści autopopra-
wek zgłaszanych przez radnych, także z 
klubów opozycyjnych. 

- Udało nam się dojść do porozumienia. 
Zgłoszone wnioski dotyczące inwestycji 
w każdym z okręgów udało się zawrzeć w 
budżecie na 2017 rok. Jest bardzo duża 
wola radnych, żeby dojść do porozumie-
nia. Spędzamy bardzo dużo czasu nad 
tym, żeby to porozumienie wypracować 
i wynik głosowania jest tego efektem – 
podkreślała już po głosowaniu prezydent 
Mariola Czechowska.

MJS
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W terminie zakończyły się prace na ulicy Budryka w Beł-
chatowie. W grudniu odbył się odbiór techniczny tej 
drogowej inwestycji, której wartość opiewa na kwotę 
około 3,5 miliona złotych

Budryka oddana do użytku

Ulicę Witolda Budryka można było nazwać „ulicą” tylko na pewnym jej 
odcinku. Znaczną jej część stanowiły tereny niezagospodarowane i nie-
uporządkowane.  Dla mieszkańców, którzy osiedlali się na nowo powsta-
jącym w tej okolicy osiedlu domków jednorodzinnych, było to ogromnym 
utrudnieniem. Z Budryka łączy się ponadto cała sieć ulic dojazdowych 
zlokalizowanych w rejonie osiedla. Uzupełnienie brakującego odcinka po-
zwoliło więc na uzyskanie przejezdności na całej długości ulicy tworząc 
małą obwodnicę osiedla Binków, a tym samym umożliwiając mieszkań-
com dojazd do takich ulic jak: Topezowa, Agatowa, Granitowa, Perłowa, 
Krzemowa, Jurajska czy Dolomitowa. 
Nowa nawierzchnia ułatwia ponadto dojazd do ulicy Solnej, Rubinowej, 
Złotej oraz Świętej Kingi. Warto również podkreślić, że łącząca się z ulicą 
Budryka ulica Daleka pełnić będzie funkcję łącznika sieci ulic miejskich z 
planowaną, wschodnią obwodnicą miasta.
Realizacja tego zadania trwała dwa lata. Budowę nowej drogi rozpoczęto 
od remontu ulicy Świętej Faustyny na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Diamentową do skrzyżowania z ulicą Szmaragdową. Następnie, na prze-
strzeni niespełna dwóch lat wykonano niemal kilometr nowej nawierzch-
ni. Po obu stronach ulicy zrobiono chodnik wraz z wydzielonymi ścieżkami   
rowerowymi. Zadbano też o zjazdy indywidualne do przyległych posesji, 
wykonano odwodnienie - kanalizację deszczową oraz niezbędne oświe-
tlenie. 
Dla mieszkańców osiedla Binków nie jest to ostatnia inwestycja popra-
wiająca lokalną infrastrukturę drogową. – Zakończenie prac na ulicy Bu-
dryka pozwoli nam na projektowanie i wykonanie w następnych latach 
kolejnych ulic na osiedlu – mówi wiceprezydent Ireneusz Owczarek. 
Dokumentacja projektowa w tym  zakresie ma powstać już w pierwszym 
kwartale 2017 roku.

AE

W trosce o zdrowie bełchatowian ma-
gistrat wspólnie z instytucjami i pod-
miotami, prowadzącymi działalność  
w obszarze zdrowia publicznego, pod-
jął prace nad utworzeniem „Programu 
Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełcha-
towa na lata 2017 – 2022”

Miejski Program 
Ochrony Zdrowia
W proces wypracowania optymalnej koncep-
cji ochrony zdrowia  dla Bełchatowa włączyli się 
przedstawiciele bełchatowskich placówek ochrony 
zdrowia, reprezentanci instytucji publicznych oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń. W listopadzie spo-
tkali się na warsztatach strategicznych, podczas 
których przeanalizowano mocne i słabe strony 
prowadzanych działań prozdrowotnych, a także 
opracowano roboczą wizję programu. 
Warto zaznaczyć, że w wyniku podjętych prac i 
dyskusji zaproponowano wyodrębnienie czterech 
zasadniczych obszarów polityki zdrowotnej. Wśród 
nich znalazł się obszar dostępności badań i pro-
gramów profilaktycznych dla mieszkańców, współ-
praca międzysektorowa wraz z  koordynacją w ob-
szarze ochrony zdrowia, edukacja, a także rozwój 
usług wspierających w chorobie i dla zdrowia. 
Dla tych obszarów powstanie specjalny program. 
Przygotowany projekt podlegać będzie lokalnym 
konsultacjom, a następnie zostanie przedłożony 
pod obrady Rady Miejskiej w Bełchatowie do końca 
I kwartału 2017 roku. 

AE
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23 grudnia kierowcy pierwszy raz mogli przejechać północną 
obwodnicą Bełchatowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad w Łodzi oficjalnie oddała drogę do użytku. Uroczyste 
przecięcie wstęgi odbyło się na wschodnim wylocie obwodnicy 
w okolicach Dobrzelowa

Już jeżdżą obwodnicą północną

To z pewnością doskonały prezent dla 
kierowców, tym bardziej, że inwestycję 
oddano ze sporym wyprzedzeniem. Pla-
nowo obwodnica północna miała być od-
dana do użytku z końcem kwietnia 2017 
roku. Wykonawca - firma Budimex od po-
czątku prac wyprzedzała jednak założony 
harmonogram, jak niejednokrotnie pod-
kreślali budowlańcy – sprzyjała ku temu 
pogoda, zwłaszcza ubiegłoroczna, łagod-
na zima. Prace na obwodnicy zakończyły 
się już na początku listopada, ostatnie 
tygodnie były oczekiwaniem na zakoń-
czenie odbiorów technicznych.
Budowa 11-kilometrowego odcinka beł-
chatowskiej obwodnicy w ciągu DK nr 74 
pochłonęła blisko 150 milionów złotych. 
Jej trasa wiedzie przez miejscowości: 
Helenów, Zawady, Ławy, Domiechowi-
ce, kończąc swój bieg w Nowym Świe-
cie, gdzie kierowcy wjeżdżają na stary 
ślad drogi krajowej. Na trasie obwodnicy 
powstały cztery węzły: na jej początku 
i końcu oraz na przecięciach z dwiema 
drogami wojewódzkimi. Obwodnica to 
droga klasy „GP” (główna ruchu przyśpie-
szonego). Znajdują się na niej trzy pasy 

ruchu - dwa w jednym kierunku i jeden  
w przeciwnym, naprzemiennie.  - Liczy-
my na to, że mieszkańcy odczują „wy-
prowadzenie” TIRów poza Bełchatów, bo 
taki właśnie jest cel nowo powstałej ob-
wodnicy. Pozbyć się niezwykle uciążliwe-
go, zarówno dla mieszkańców, jak i infra-
struktury Bełchatowa ruchu tranzytowe-
go z krajowej "74" – podkreśla wiceprezy-
dent Bełchatowa Ireneusz Owczarek.

MJS

Z lotu ptaka widać 
więcej….
…dlatego stworzyliśmy dla Was 
specjalną stronę internetową,  
z której możecie obejrzeć nasze 
miasto z niemal 400 metrów po-
nad ziemią

www.zobacz.belchatow.pl to wirtual-
ny spacer po Bełchatowie stworzony  
z czterech panoram sferycznych. Pierw-
sza ukazuje centrum miasta wraz  
z oznaczeniami najważniejszych obiek-
tów. Druga panorama stworzona została 
dla przedsiębiorców. Można na niej obej-
rzeć tereny inwestycyjne Miasta. Dzięki 
panoramie doskonale widać świetne po-
łożenie strefy ekonomicznej Bełchatowa, 
jej infrastrukturę oraz nowo wybudowa-
ną obwodnicę miasta. Kolejna panorama 
pozwala na obejrzenie osiedla Binków, 
Słonecznego i Okrzei. Dodatkowo przy-
gotowaliśmy panoramę dla wszystkich fa-
nów SkatePlazy. Nawigacja strony pozwa-
la na przybliżanie dowolnych miejsc, ich 
umiejscowienie na mapach google maps 
oraz otwieranie informacji o wybranych 
ważniejszych instytucjach miejskich, za-
bytkach oraz miejscach rekreacji.
Warto podkreślić, że najlepszy efekt 
oglądania Miasta z lotu ptaka można uzy-
skać za pomocą gogli cardboard. Strona 
została bowiem przygotowana do oglą-
dania za pomocą specjalnych gogli vr  
w rozszerzonej rzeczywistości. Jedynym 
warunkiem jest posiadanie telefonu typu 
smartfon wyposażonego w żyroskop. Go-
gle cardboard są narzędziem ogólnodo-
stępnym w sklepach internetowych.

www.belchatow.pl
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Tu można zatrzymać auto, dać przysłowiowego "buziaka na  
do widzenia" i pozostawić dziecko, by bezpiecznie dotarło do 
szkoły… Zatoka postojowa „Pocałuj i Jedź” przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 niestety zaczęła pełnić rolę parkingu

Zaparkuj samochód na minutę… i pozwól 
nam bezpiecznie wysiąść

Strefa postojowa „Pocałuj i Jedź” po-
wstała w ramach Budżetu Obywatelskie-
go wiosną ubiegłego roku. Umożliwia ona 
kierowcom zaparkowanie auta na mak-
symalnie minutę, tak by zdążyć dać bu-
ziaka bliskim na do widzenia.  Jej celem 
była przede wszystkim poprawa bezpie-
czeństwa dzieci podczas ich odwożenia 
do szkoły. Kilka miesięcy funkcjonowania 
zatoki pokazało jednak, że nie wszyscy 
mieszkańcy wykorzystują to miejsce do 
chwilowego postoju. - Sporo aut stoi 
tam zaparkowanych przez nawet kilka 
godzin – twierdzi jedna z nauczycielek 
Szkoły Podstawowej nr 1, dodając,  że – 
czasami miejsce do chwilowego postoju 
zamienia się w zwykły parking. Wielu 
rodziców również zwraca uwagę na ten 
problem – podjeżdżając do zatoki  zaję-
tej przez zaparkowane samochody zmu-
szeni jesteśmy wysadzać nasze pociechy 
tuż obok zatoki, na ulicy, stwarzając tym 
samym zagrożenie dla dzieci – mówi je-
den z rodziców. 
Cała ta sytuacja zmobilizowała nauczy-
cieli oraz dzieci do tego aby przeprowa-

dzić niecodzienną akcję. 4 stycznia już 
od samego rana uczniowie wspólnie ze 
strażą miejską rozdawali wszystkim za-
trzymującym się tam kierowcom ulotki 
informacyjne. Funkcjonariusze straży 
miejskiej podkreślają, że wiele osób nie 
rozumie idei zatoki „Pocałuj i Jedź”. Po-
zostawienie na niej tylko  trzech samo-
chodów utrudnia prawidłowe funkcjono-
wanie tego miejsca, a przecież zaledwie 
kilkadziesiąt metrów dalej jest nowo wy-
budowany parking. 

AE

Selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych to z pewnością 
dobra reakcja. Bełchatowskie 
szkoły podstawowe otrzyma-
ły nagrody przeznaczone dla 
dzieci zaangażowanych w pra-
widłowe gospodarowanie od-
padami

Segregacja to dobra 
RE: AKCJA
Ekologiczne torby i pojemniki na przybory 
biurowe z logo miasta i hasłem Segrega-
cja to dobra RE: AKCJA trafiły do dzieci, 
które w szkołach biorą czynny udział na 
rzecz selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. To nagrody za podejmowa-
nie różnych działań w trosce o ochronę 
środowiska i za postawę proekologiczną. 
Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Od-
padami Komunalnymi co roku przeprowa-
dza kampanię informacyjno-edukacyjną  
w zakresie prawidłowego gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Przeznaczo-
ne dla małych ekologów nagrody zachęcą 
do dalszego rozwijania zainteresowań 
przyrodniczych i do udziału w akcjach  
i projektach w trosce o czyste i przyjazne 
środowisko.
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Bełchatowscy uczniowie rozpoczęli upragniony zimowy wypoczynek

Ferie - dzieje się w Bełchatowie!
Ci, którzy spędzają ferie w Bełchatowie mogą skorzy-
stać z oferty placówek kulturalnych. Biblioteka, MCK i mu-
zeum przygotowały bogatą ofertę zajęć. O nudzie nie ma 
mowy! Miejskie Centrum Kultury przygotowało szereg cieka-
wych atrakcji. Zajęcia taneczne, warsztaty ceramiki, warsz-
taty przyrodnicze czy warsztaty teatralne to tylko niektóre  
z rozrywek, z których dzieci już skorzystały. Ponadto MCK propo-
nuje również:

23-25.01.   godz 10.00-12.00  Papierowe warsztaty
24.01.   godz. 10.00 Zwiedzanie Ekspozycji MCK Giganty Mocy
25.01.   godz. 12.30- 14.00 Życie zaklęte w skale (warsztat  
paleontologiczny)
25.01.   godz.10.00- 12.00 Zajęcia taneczne
26.01.   godz.  12.30-14.00 Zabawa w kolory (warsztat chemiczny)
26.01.  godz.  10.00-12.00 Mali projektanci mody
27.01.  godz. 10.00- 12.00 Warsztaty ceramiczne
(szczegółowe informacje http://www.mck.belchatow.pl)

Ciekawą ofertę feryjną zaplanowała również Miejska Biblioteka. 
Dział dla dzieci w gmachu przy Kościuszki,  prowadził  już między 
innymi zajęcia łączące głośne czytanie z zajęciami manualnymi. 
Ponadto, w godzinach popołudniowych, organizowane są dla dzie-
ci twórcze zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
multimedialnych. W najbliższym czasie w ofercie wszystkich od-
działów bibliotecznych znaleźć można:

24.01.  godz. 11.00 – 13.00 głośne czytanie: Legendy o rybaku i złotej rybce , praca plastyczna:rybka  
z bibuły
25.01. godz.11.00-13.00 zajęcia plastyczne: Idziemy na bal karnawałowy
26.01.  godz. 11.00 – 13.00 głośne czytanie: Brzydkie Kaczątko, praca plastyczna: kaczątko z papieru
27.01. godz. 14.00 – 15.30. Bezpieczny internet – przeglądanie serwisów  
i blogów poświęconych literaturze
27.01. godz. 14.30 – 16.00 zajęcia edukacyjne: Zabawy z Nelą – tajemnice i zagadki
(szczegółowe informacje http://www.biblioteka.belchatow.pl)

Dwa tygodnie ferii wypełnione zostało też inspirującymi zajęciami w Dworku Olszewskich. Pracownicy muzeum przygotowali zróż-
nicowane tematycznie warsztaty, w tym między innymi: „Niech nam żyją 200 lat! Dzień Babci i Dziadka” czy „Po nitce do kłębka…” 
(warsztaty tworzenia miniaturowych maskotek).
W drugim tygodniu ferii w muzeum zaplanowało:

26-27.01. „Warsztaty rzemiosł pradawnych” (uczestnicy będą mieli możliwość poznania dawnych dawnych  
warsztatów pracy)

www.belchatow.pl
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W pierwszym tygodniu ferii magistrat gościł wyjątkową delegację z partnerskiego Csongrádu

Partnerska wizyta węgierskiej młodzieży
Bełchatów odwiedziła grupa  

węgierskich dzieci. Część z nich  
przyjechała tutaj w nagrodę za do-
bre wyniki w nauce, część to będący 
w trudnej sytuacji materialnej pod-
opieczni fundacji „Tisza sercem za 
dziećmi”. Nasi goście przez pięć dni 
korzystali między innymi z atrakcji na  
Miejskim Lodowisku, uczyli się jazdy  
na nartach na Górce Kamieńsk, grali  
w kręgle, a także zwiedzili Ekspo-
zycję PGE Giganty Mocy w Miejskim 
Centrum Kultury. Ponadto specjalnie 
dla nich zorganizowany został sze-
reg zajęć w Samorządowym Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, podczas 
których przeprowadzone zostały 
między innymi warsztaty w pracow-
ni chemicznej, warsztaty muzyczne  
i plastyczne. 
- Projekt wymiany młodzieży  
realizujemy już kilka lat. W tym 
roku zmieniliśmy formułę tego po-
bytu tak, aby wesprzeć współpracę 
bełchatowskiego Mickiewicza z wę-
gierskim gimnazjum im. Batsànyi 
Jànos - mówi Sylwia Pędziwiatr, 
pracownik Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu, odpowiedzialny z ra-
mienia magistratu za współpracę  
z zagranicą, dodając – wśród naszych 
gości była między innymi wicedyrek-
tor z Gimnazjum w Csongrádzie, któ-
ra przyjechała tu, by porozmawiać 
o zacieśnieniu współpracy między 
szkołami. 
Przy okazji warto przypomnieć, że 
ta wieloletnia tradycja wymiany 
mieszkańców miała swój początek 
w 2005 roku, kiedy po podpisaniu 
umowy partnerskiej zorganizowa-
no wizytę nauczycieli węgierskich  
w Bełchatowie. W kolejnym roku,  
w ramach rewizyty, pedagodzy  
z Bełchatowa odwiedzili Csongrád, 
by spotkać się z węgierskimi nauczy-
cielami i porozmawiać nt. realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. Skutkiem 
tego był pierwszy polsko-węgierski 
projekt między obydwoma miastami, 
oparty na wymianie młodzieży.

AE

11

Warto Wiedzieć Więcej

Bełchat  w.plwww.



6 stycznia w całym kraju obchodziliśmy Dzień Objawienia Pańskiego. Rokrocznie w świętowanie 
Trzech Króli włącza się kilkaset polskich miast, wśród nich jest także Bełchatów

Bełchatowianie w Orszaku z Trzema Królami

Podobnie jak w ubiegłym roku beł-
chatowskie Stowarzyszenie Aktywno-
ści Obywatelskiej „Wspólnota” zorga-
nizowało Orszak Trzech Króli. Wspól-
ny przemarsz mieszkańców wpisał się  
w tradycję miasta dając nam wszyst-
kim doskonały przyczynek do kulty-
wowania pięknego, staropolskiego 
zwyczaju kolędowania. 
- Takie celebrowanie Święta Trzech 
Króli, „ubrane” wokół atrakcyjnej  
i to nie tylko dla katolików formy, 
buduje prawdziwą wspólnotę – pod-
kreśla Prezydent Mariola Czechowska. 
Słowa franciszkańskiego pozdrowienia 
„Pokój i Dobro”- to hasło, jakie towa-
rzyszyło tegorocznej edycji Orsza-
ku. Podobnie jak w latach ubiegłych  
i tym razem oprócz wspólnego śpie-
wania kolęd, również odgrywane były 
jasełkowe sceny. Tym razem organi-
zatorom zależało, by uwypuklić beł-
chatowskie akcenty, dlatego została 
między innymi zaaranżowana scena  
w raju, która odnosila się do miejskie-
go herbu, nie zabrakło też górników. 
Tradycyjnie na czele Orszaku podążali 
Trzej Królowie w towarzystwie anio-
łów, pasterzy, rycerzy i dwórek. Ob-
raz ulicznych jasełek dopełniły żywe 
zwierzęta, rydwany i dorożki.

AE
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Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Szkoła HYŻY

Partnerem programu jest 
od 2012 roku. Oferuje 
zniżki dla wszystkich 
posiadaczy karty na kurs 
prawa jazdy kat. AM, 
A1, A2, A, B, B+C, C, +E
97-400 Bełchatów 
ul. Lipowa 6e
Telefon: 44 733 13 21 
Telefon kom.: 502 214 
116 
Adres e-mail.: biu-
ro@hyzy.eu
www.hyzy.eu

NZOZ „Oss-Dent” s.c.

Partnerem progra-
mu jest od 2012 
roku.Dla wszyst-
kich posiadaczy 
karty oferuje: 

bezpłatne przeglądy stomatologiczne, bezpłatną pierwszą 
konsultację implantologiczną, zniżki na zabiegi stomatolo-
giczne oraz na zabiegi protetyczne i licówki porcelanowe.
ul. Budryka 2, tel. (044) 632-26-18, Tel. 668-408-288
PL. Narutowicza 18, tel. 44-635-36-42, 696-882-382 
oss-dent@gazeta.pl
http://www.oss-dent.pl/

piTERN sp. z o.o.

Partnerem programu 
jest od 2014 roku. 
Oferuje zniżki dla 
rodzin wielodzietnych 
na zakup i montaż ko-
lektorów słonecznych, 
zestawu fotowolta-

icznego, kotła CO, zmiękczacza wody oraz pompy ciepła.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 679 14 14, 61 679 14 15 
tel. 505 056 853 
e-mail: info@pitern.pl
http://www.pitern.pl

Niemal siedemset tysięcy złotych dofinansowania 
z Funduszu Dopłat zdobył magistrat na remont bu-
dynku po starej gazowni

Nowe mieszkania socjalne  
przy ulicy Sienkiewicza

Informację o otrzymaniu dofinansowania na przebudowę i dostoso-
wanie lokali w budynku po starej gazowni do potrzeb mieszkanio-
wych urząd otrzymał na początku roku. W budynku, który oddało 
PGNiG miastu, jeszcze w tym roku powstanie dziesięć mieszkań 
socjalnych. W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie prze-
targ na wykonanie tego zadania. 

– Budynek jest zadbany, jednak musimy zmienić jego przeznaczenie 
i dostosować go tak, aby można było w nim mieszkać – mówi wice-
prezydent Ireneusz Owczarek.  
Niezbędna będzie  przebudowa ścian działowych, wydzielenie po-
mieszczeń sanitarno-higienicznych, komórek gospodarczych oraz 
zagospodarowanie poddasza. Ponadto wyremontowane zostaną 
wszystkie instalacje. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 
półtora miliona złotych. 

- Widzimy potrzebę tworzenia dodatkowych mieszkań socjalnych, 
bo w mieście ich brakuje – mówi wiceprezydent Ireneusz Owcza-
rek. - Oprócz przebudowy budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 pra-
cujemy nad utworzeniem kolejnych mieszkań. Teren przy „starej 
gazowni” jest na tyle duży, że zdecydowaliśmy się na wybudowa-
nie na nim kolejnego budynku z mieszkaniami komunalnymi. W 
tym roku planujemy wykonanie dokumentacji projektowej, nato-
miast realizacja tej inwestycji nastąpi prawdopodobnie w 2018 
roku.
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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 Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ciepło trafia do Twojego mieszka-
nia? Większość z nas o tym nie myśli. I dobrze. Chodzi przecież o to, 
aby było ciepło. To takie oczywiste. Jeżeli jednak interesuje Cię ten 
proces, poniżej najważniejsze informacje "w pigułce"

Jak działa system ciepłowniczy?

Aby ciepło trafiło do kaloryfera, czy – w po-
staci ciepłej wody – do kranu, niezbędne 
jest prawidłowe działanie kilku elementów 
składających się na system ciepłowniczy. 
Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć 
ciepłowniczą oraz współpracujące z nią 
urządzenia lub instalacje służące do wytwa-
rzania lub odbioru ciepła.
Każdy system posiada swoje źródło, czyli 
miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. 
W Bełchatowie głównym źródłem ener-
gii cieplnej jest PGE GiEK Oddział Elek-
trownia Bełchatów, a dokładniej trzy 
bloki energetyczne. Ciepło wytworzone  
w tym procesie produkcyjnym nie jest cie-
płem odpadowym.
Następnie ciepło w postaci gorącej wody 
przekazywane jest magistralą ciepłowniczą 
do przepompowni w mieście. Przepompow-
nia to w rzeczywistości duży węzeł cieplny 
o mocy 160 MW, którego zadaniem jest ge-
nerowanie wielkości przepływu uzależnio-
nego od zapotrzebowania mocy. Tak prze-
tworzone ciepło przesyłane jest do odbior-
ców za pomocą sieci ciepłowniczych, które  
(w większości niewidoczne, bo zlokalizowa-

ne pod ziemią) oplatają miasto, umożli-
wiając przyłączenie budynku do ciepła. 
Dzieje się to przy pomocy tzw. przyłącza, 
czyli określonego odcinka sieci, który 
doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio 
do węzła cieplnego – kolejnego elemen-
tu systemu. Zadaniem węzła jest prze-
kazanie ciepła z wody krążącej w sieci 
do wody obecnej w instalacji grzewczej 
(odbiorczej) budynku, czyli inaczej pod-
grzanie wody znajdującej się w instalacji 
budynku. To całkowicie bezpieczne dla 
użytkowników i gwarantuje temperaturę 
w pomieszczeniu, jakiej oczekujesz.
Węzły cieplne wyposażone są w systemy 
automatyki pogodowej, dzięki którym 
nie musisz się martwić o komfort ciepl-
ny w mieszkaniu bez względu na porę 
roku. Oprócz ogrzewania budynków, ten 
sam węzeł, wyposażony w moduł cie-
płej wody, zapewnia Ci dostawę ciepłej 
wody na cele użytkowe. Wody o stałej 
temperaturze, osiąganej już w chwilę po 
odkręceniu kranu. Po podgrzaniu wody  
w instalacji wewnętrznej budynku, schło-
dzona woda w sieci ciepłowniczej powra-
ca do źródła w celu ponownego ogrzania.
Elementem systemu ciepłowniczego jest 
również aparatura pomiarowo-rozlicze-
niowa, czyli popularny licznik ciepła.  
Na podstawie wskazań licznika możliwe 
jest określone poziomu zużycia ciepła 
przez budynek.

W celu zobrazowania złożoności i wielko-
ści systemu ciepłowniczego, którego wła-
ścicielem jest PEC Sp. z o.o. w  Bełcha-
towie, poniżej kilka charakterystycznych 
danych:

- długość magistrali DN 700 Elektrow-
nia – Miasto Bełchatów: 12 km

- długość miejskiej sieci ciepłowniczej: 
149 km (tj. około 300 km rurociągów)
- liczba komór ciepłowniczych 
i studni zaworowych: 149

- liczba zasilanych budynków: 2925,  
z czego 2278 to odbiorcy indywidualni

- liczba węzłów cieplnych powyżej 50 
kW będących w eksploatacji PEC: 288

- liczba liczników ciepła: 3126
PEC

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 69

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta 
44 733 52 62

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. 
44 634 90 92 

„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 
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Tradycyjnie nowy rok kalendarzowy zainaugurował Koncert Noworoczny, podczas którego wyróż-
nione zostały firmy i osoby fizyczne angażujące się w rozwój i działalność na rzecz mieszkańców

Dobrodziej i Wolontariusz Roku 2016

5 stycznia w sali teatralno–widowiskowej 
PGE Gigantów Mocy poznaliśmy „Dobro-
dzieja Roku 2016”. Przypomnijmy, że ce-
lem konkursu o tytuł „Dobrodzieja Roku” 
jest przede wszystkim promocja postaw 
społecznych i zachęcenie bełchatowskich 
organizacji pozarządowych do publiczne-
go wyróżniania sponsorów. 
Nominacje do tego tytułu zgłaszały or-
ganizacje  pozarządowe działające na 
terenie Bełchatowa. Za ocenę złożonych 
wniosków i przyznanie tytułu odpowie-
dzialna była natomiast Kapituła Konkur-
sowa, powołana przez Prezydenta Miasta 
Bełchatowa.
Do tytułu „Dobrodzieja Roku” w katego-
rii „Oświata, sport, kultura” nominowani 
zostali: Andrzej Kiliańczyk, którego firma 
od 2012 roku z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w przygotowaniach bełcha-
towskiego Orszaku Trzech Króli oraz fir-
ma PPHU BATIS Sp. z o.o., która swoją 
działalnością sponsorską przyczyniła się 
do prężnego działania Ludowego Klubu 
Kolarskiego „Bełchatów”. 
Nominację w kategorii „Pomoc społeczna 
i ochrona zdrowia” otrzymało Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe Maziarz od 
kilkunastu lat wspierające inicjatywy po-
dejmowane przez Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. Po naradach Kapituły laure-
atem w konkursie „Dobrodziej Roku 2016”  
została firma PPHU BATIS Sp. z o.o. 
Uroczysta gala podczas Koncertu Nowo-

rocznego była też okazją do przyznania 
tytułu „Wolontariusz Roku 2016”. Tym 
razem tytułem tym nagrodzono Lidię 
Szymańską, dyrektora Centrum Admini-
stracyjnego do Obsługi Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych. Oceniając jej 
kandydaturę Kapituła Konkursowa doce-
niła jej zaangażowanie we współpracę  
z wieloma instytucjami, osobami pry-
watnymi, organizacjami pozarządowymi 
na terenie miasta Bełchatowa, powiatu 
oraz województwa. W ramach aktywnej 
działalności w Stowarzyszeniu Przyja-

ciół Harcerstwa w Bełchatowie od 12 lat 
jest organizatorem profilaktyczno-wy-
chowawczych kolonii letnich dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych 
wychowawczo. Od wielu lat pod jej kie-
runkiem organizowana jest również ak-
cja „Bezpieczny Mikołaj”. Ponadto, jako 
wolontariusz aktywnie uczestniczyła  
w czterech kolejnych edycjach ogólno-
polskiej akcji dla osób niepełnospraw-
nych „Zdobywamy Górę Kamieńsk”. Nie-
ustannie wspiera też potrzebujących 
mieszkańców naszego miasta pozysku-
jąc dla nich odzież, żywność, meble czy 
sprzęt RTV i AGD. 
Wśród nominowanych do tytułu „Wolon-
tariusz Roku 2016” znaleźli się ponadto: 
Barbara Leszczyńska, Kacper Rogaliński 
oraz Leszek Szczepaniak.
Wręczenie statuetek nagrodzonym oso-
bom odbyło się podczas uroczystej gali 
połączonej z Koncertem Noworocznym. 
Wydarzenie uświetnił występ artystów  
z grupy Progress, którzy swoim tańcem 
przybliżyli widzom tematykę tolerancji  
i współpracy różnych środowisk. Ponadto, 
po części oficjalnej odbył się koncert Or-
kiestry Solistów Wiedeńskich. 

AE

www.belchatow.pl
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Tłum bełchatowian zgromadził  Festiwal Kolęd i Pastorałek w Beł-
chatowie. 8 stycznia w wypełnionym po brzegi kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego w Bełchatowie  odbył się koncert laureatów

Ucznowie zaśpiewali kolędy i pastorałki
Piękne kolędy i pastorałki zaśpiewali so-
liści, chóry i zespoły ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Była to już szesnasta edycja tego 
przedsięwzięcia. Jej organizatorem, jak 
co roku, była Parafia pw. Miłosierdzia Bo-
żego, Szkoła Podstawowa nr 13, Publicz-
ne Gimnazjum nr 4 oraz Miejskie Cen-
trum Kultury w Bełchatowie. 
Wydarzenie honorowym patronatem ob-
jęła Mariola Czechowska, Prezydent Mia-
sta Bełchatowa.

10 stycznia w galerii Miejskiego 
Centrum Kultury odbył się wer-
nisaż wystawy modelarskiej

Wystawa modelarska
Ekspozycja prezentuje dorobek mo-
delarzy działających w MCK oraz tych 
niezrzeszonych. Na wystawie pokazane 
zostały modele redukcyjne, czyli wier-
ne kopie oryginałów w różnych skalach,  
a także modele łodzi wyposażonych w na-
pęd elektryczny lub spalinowy oraz mo-
dele samochodów.
Wystawa potrwa do 31 stycznia.

Bełchatowianie przywitali nowy 2017 rok na miejskim sylwestrze. Imprezę rozpoczęła zabawa „pod chmurką”, a punk-
tem kulminacyjnym, tradycyjnie był pokaz sztucznych ogni. Wszystkim mieszkańcom życzymy szczęścia w nowym roku!

Sylwestrowy Plac Narutowicza
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Marta Dudek w Decatlon Silesia Kids

Lodowiska, hala ,,Energia", baseny... to tylko niektóre miejsca,  
w których bełchatowianie mogą aktywnie spędzić wolny czas

Na sportowo w mieście

Bełchatów ma bogatą ofertę sportową 
dostosowaną do różnorakich  upodobań i 
wieku. Latem miejsc, w których miesz-
kańcy mogą aktywnie spędzić wolny czas, 
jest więcej, jednak nie wyklucza to moż-
liwości uprawiania sportu również zimą.  
Bełchatowskie lodowiska cieszą się spo-
rym zainteresowaniem mieszkańców. 
Przykładowo, Miejskie Lodowisko, każde-
go sezonu odwiedzane jest przez około 
50 tys. osób. Nie da się ukryć, że takiemu 
zainteresowaniu obiektem sprzyja boga-
to wyposażona wypożyczalnia łyżew oraz 
niewysokie opłaty za korzystanie. Oprócz 
wejść indywidualnych i zajęć szkolnych 
przy Lodowisku Miejskim działają dwie 
drużyny hokejowe - juniorska i seniorska. 
Oragnizowane są także okolicznościowe 
dyskoteki na łyżwach, turnieje szkolne  

i zawody. Aktywnym mieszkańcom po-
lecamy również zapoznanie się z ofertą 
hali „Energia”. Mecze Skry Bełchatów 
nie są jedyną jej atrakcją. Chętni mogą 
zagrać tam w tenisa stołowego, czy sko-
rzystać z opcji wynajęcia sektorów do 
gry w piłkę nożną lub siatkówkę. Cieka-
wą alternatywą spędzenia wolnego czasu 
jest także ponad ośmiometrowa ścianka 
wspinaczkowa, spełniająca oczekiwania 
zarówno początkujących, jaki i zaawan-
sowanych wspinaczy. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że posiada ona siedem 
stanowisk wspinających, systematycznie 
uatrakcyjnianych zmianą układów chwy-
tów oraz dróg wspinaczkowych.
Siłownie zewnętrzne, które pojawiły się 
w ubiegłym roku na miejskich osiedlach, 
zdecydowanie zmobilizowały wiele osób 

do ćwiczeń. Zdarzają się śmiałkowie, któ-
rzy nawety zimą z nich korzystają. Tych, 
którzy jednak wolą zadbać o swoją syl-
wetkę w lepszych warunkach, zachęcamy 
do nierezygnowania z tej aktywności. W 
mieście funkcjonuje wiele siłowni, w któ-
rych za niewielką cenę można wzmacniać 
swoje mięśnie. 
Podobną propozycję mamy również dla 
miłośników rakiety tenisowej. Doskonałą 
alternatywą dla pasjonatów gry na kor-
tach jest squasch. Nowoczesny klub spor-
towy, usytuowany na obrzeżach naszego 
miasta, wyposażony jest w profesjonalne 
korty, posiadające certyfikat Światowej 
Federacji Squosha. 
Sezon letni pokazał, że w mieście nie 
brakuje także amatorów sportów ekstrel-
nych, którzy z niecierpliwością czekają 
na dogodne, pogodowe warunki umoż-
liwiające korzystanie z bełchatowskiej 

"skateplazy". Dla tych niecierpliwych, 
ciekawym rozwiązaniem mogą być jed-
nak cotygodniowe spotkania nieformal-
nej grupy społecznościowej EBE b0ard, 
która szlifuje swoje umiejętności oraz 
bezpłatnie uczy początkujących jazdy  
na longboardach. Pisząc o sportach zimo-
wych nie sposób nie wspomnieć o Górze 
Kamieńsk. Znajdujące się tam trzy trasy 
narciarskie dostosowane są do sprawno-
ści zarówno młodszych, jak i starszych 
stażem narciarzy. 

AE

W niedzielę, 8 stycznia, zawodniczka 
sekcji tenisa BTS  "AS" Marta Dudek 
startowała w turnieju  Decatlon Silesia 
Kids - Cup Grand Prix Bytom w kat. do 
lat 9.

W zawodach wzięło udział osiem dziew-
czynek, które zostały podzielone na 
dwie grupy i tam grały systemem każdy 
z każdym. Marta wygrała wszystkie me-
cze grupowe awansując do finału gdzie 

zmierzyła się z Roksaną Kapuścińską re-
prezentującą klub z Rzeszowa. Ostatecz-
nie, młoda zawodniczka pomimo starań 
zakończyła turniej na drugim miejscu. 
Warto podkreślić, że Marta ma dopiero 8 
lat, ale już doskonale radzi sobie grając 
ze starszymi koleżankami. A to bardzo 
dobrze wróży na przyszłość zawodniczki. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów w na-
stępnych turniejach.

www.belchatow.pl
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22 stycznia, w polskim kalendarzu patriotycznym, znaczy bardzo wiele. Są daty, które narodowa 
wspólnota czci i pielęgnuje, daty, bez których nieuchronnie rozmywa się jej tożsamość. Przypomnij-
my zatem, że już 154 lata mijają od historycznej chwili, gdy konspiracyjny Rząd Narodowy ogłosił 
pełen romantycznych odniesień Manifest, wzywający cały naród „na pole walki już ostatniej, na 
pole chwały i zwycięstwa”. Zaczynało się powstanie styczniowe… Już nazajutrz żarliwe słowa insu-
rekcyjnej proklamacji wybrzmiały w pobliskim Piotrkowie. Wygłosił je Józef Turczynowicz, człowiek,  
o którego wyczynach opowiadano później niesamowite dziwy

Józef Turczynowicz – powstaniec z Dobiecina
Sława, jaką okrył się Turczynowicz w po-
wstaniu styczniowym, nie przebrzmiała 
jeszcze zupełnie. W niektórych domach 
Bełchatowa i okolicy trwa, przenoszona 
przez ustne podanie, po dziś dzień. Po-
łożenie historyka, zobligowanego przez 
swój warsztat do zachowania chłodnego 
krytycyzmu, jest w tym przypadku dość 
niezręczne, albowiem pewnych źródeł  
o życiu lokalnego bohatera zachowało się 
stosunkowo niewiele. 

Jeszcze przed rokiem pisaliśmy na tych 
łamach, kierując się historycznymi opra-
cowaniami, że Józef Turczynowicz pocho-
dził z podbełchatowskich Lip. Dziś wiemy, 
że naprawdę urodził się 15 sierpnia 1827 
r. w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie trzy 
dni później, w parafii farnej pw. św. Ja-
kuba, został ochrzczony. Ojca nie mógł 
pamiętać, Kacper Turczynowicz, ekonom  
z Łochyńska (miejscowość niedaleko Roz-
przy), zmarł bowiem zaledwie dwa lata 
po narodzinach syna, niedługo potem 
zmarł również brat Józefa noszący imię 
Franciszek. 

Okryta żałobą Salomea Turczynowicz 
przeniosła się do Woli Jajkowskiej, wsi po-
łożonej w pobliżu Radomska. Józef uczył 
się w szkole elementarnej w Pajęcznie,  
a za zgodą matki opiekę prawną nad sy-
nem sprawował współwłaściciel tej miej-
scowości Józef Wolski, następnie – od 
roku 1846 – Michał Turczynowicz, obrońca 
przy sądzie piotrkowskim. Sprawa kura-
teli nad nieletnim miała duże znaczenie, 
albowiem w wieku zaledwie czterech lat, 
został on spadkobiercą trzeciej części 
Dobiecina i niewielkiego skrawka Poli-
tanic. Samodzielnie zaczął gospodarzyć  
w Dobiecinie zaraz po ukończeniu gimna-
zjum w Piotrkowie, w roku 1851. Dzięki 
mądrej i konsekwentnej działalności kon-
solidacyjnej, już cztery lata później cały 
majątek Dobiecin był jego własnością. 
Niektóre decyzje dziedzica świadczą, że 

świadomie gromadził środki finansowe do 
spodziewanej insurekcji, będąc jednym 
z czołowych konspiratorów w Piotrkow-
skiem. Motywacje patriotyczne wydają 
się tu oczywiste. 

Epopeja powstańcza zaważyła na całym 
przyszłym życiu Turczynowicza. 23 stycz-
nia 1863 r. widzimy go na cmentarzu  
w Piotrkowie, gdzie odczytuje płomien-
ny Manifest Rządu Narodowego, dając 
symboliczny sygnał dla całego regionu.  
O tym, co działo się z dziedzicem Do-
biecina potem, wiadomo niewiele, garść 
historycznych faktów i legenda tworzą 
trudną do rozplątania całość. Zdaje się, 
że zorganizował lokalny oddział powstań-
czy, który działał w pobliżu Bełchatowa  
i Dobiecina. Turczynowicz dokonywał 
wówczas czynów, jak świadczy lokalna 
tradycja, niezmiernie zuchwałych, jego 
odwaga budziła trwogę i podziw zarazem 
wśród rosyjskich sołdatów. Opowiadano 
na przykład, jak pewnego razu zbiegł  
z otoczonego przez kozaków dworu, cho-
wając się na wozie wypełnionym obor-
nikiem. Większą sławę zdobył, upijając  
w przebraniu niewieścim cały oddział 
wroga. 

Zamknąwszy barwny epizod powstańczy 
na rodzinnej ziemi, prawdopodobnie 

przeniósł się Turczynowicz do lasów lu-
bieńskich, gdzie współtworzył partię wal-
czącą pod komendą Józefa Oxińskiego.  
Po przegranej bitwie pod Przedborzem 
(27 czerwca 1863 r.), w której zresz-
tą miał się odznaczyć i po rozpuszcze-
niu zdemoralizowanego oddziału Oxiń-
skiego, Józef Turczynowicz pojawił się  
w Lubelskiem i najpewniej zasilił świeżo 
sformowaną partię Kajetana Cieszkow-
skiego „Ćwieka”. 
Historycy, idąc - jak się okazało - fał-
szywym tropem, sądzili długo, że bo-
haterski watażka z Dobiecina poległ 
w bitwie pod Depułtyczami w dniu  
5 sierpnia 1863 r. Nie wiadomo, czy  
w potyczce tej Turczynowicz istotnie 
wziął udział, ale jeśli tak, na pewno nie 
poległ, istnieje bowiem pewne źródło,  
z którego wynika, że najpóźniej w końcu 
sierpnia dostał się do rosyjskiej niewoli. 
Osadzono go w cytadeli warszawskiej,  
a następnie – nie czekając na formalny 
wyrok – zesłano bezterminowo na Sy-
berię, do miejscowości Omsk. Na mocy 
carskiej amnestii ze stycznia 1873 r., Tur-
czynowicz powrócił do swego majątku  
w Dobiecinie, gdzie zmarł w grudniu 
1908 r., przeżywszy 81 lat. Długo po-
wiadano: „Zuch był ci to wielki…”. Czy 
jest jeszcze jakiś inny powód, dla któ-
rego warto o nim pamiętać? Otóż, to 
właśnie ludzie tacy jak  Józef Turczyno-
wicz, śmiałkowie odważający się wierzyć  
w marzenia, tworzyli wielkie narodowe 
dzieło, nazwane przez historię powsta-
niem styczniowym. 

Tekst powstał w oparciu o artykuł Łu-
kasz Politańskiego "Józef Turczynowicz 

- biogram niepełny", który ukazał się  
w wydawnictwie pt. "Gloria Victis. Studia 
i szkice z dziejów Powstania Styczniowe-
go" pod red. Tomasza Matuszaka, Piotr-
ków Trybunalski 2013. 

Arkadiusz Kowalczyk

Ze zbioru Ewy Charmuszko
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