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Mieszkańcy decydują
o swoim mieście!
Rusza piąta edycja budżetu obywatelskiego
strony 10,11

Zatoka postojowa przy Szkole Podstawowej nr 1 "Pocałuj i jedź" to jedna z ubiegłorocznych inwestycji
budżetu obywatelskiego. Bierze udział w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy projekt

Z DRUGIEJ STRONY

zobacz.belchatow.pl

W parku przy dworku Olszewskich na Rakówce już prawdziwa wiosna

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.com/belchatow

Bezpłatne badania dla pań

Wędkarstwo bez barier

Zrób własny film

Panie w wieku 5069 lat mogą skorzystać z refundowanej mammografii.
Badanie można wykonać w przychodni MegaMed przy
ul. Czaplinieckiej
93/95 – zapisy pod
nr tel. 44 635 29 38,
44 635 29 41 lub w mammobusie, który
odwiedzi Bełchatów 8-10 maja – zgłoszenia pod nr tel. 44 733 51 59.

Po raz trzeci w Bełchatowie
odbędą
się zawody wędkarskie dla osób
niepełnosprawnych
ruchowo. Turniej,
w którym zmierzą
się zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
wystartuje 13 maja
na Wawrzkowiźnie. Patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Mariola Czechowska.

Jesteś uczniem gimnazjum lub klas ponadgimnazjalnych? Lubisz
robić filmy? Jeśli tak,
to łap za kamerę,
aparat czy telefon
i stwórz swój własny
film, a potem zgłoś
go na Festiwal Filmowy „Nakręceni”. MCK
czeka na filmowe realizacje do 4 maja.
Szczegóły można znaleźć na www.mck.
belchatow.pl.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy

Czy chcecie decydować o Bełchatowie? Decydować o inwestycjach i projektach, o najbliższym otoczeniu i tym dalszym także - nie mniej istotnym, bo w końcu to miasto,
w którym żyjecie? Po raz piąty czekamy na Wasze pomysły na Bełchatów. Nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego właśnie się zaczyna.
Projekty, które wykonaliśmy do tej pory, i które zostaną zrealizowane w tym roku,
to odpowiedź na Wasze - mieszkańców potrzeby. To czasami pomysły bardzo proste
i wcale nie tak kosztowne, ale dla mnie szczególnie cenne, bo są bezpośrednim głosem bełchatowian.
Dziś chwalimy się zatoczką postojową przy Szkole Podstawowej nr 1, która powstała pod hasłem ,,Pocałuj i jedź”.
Pomaga rodzicom, którzy mogą bez stresu zatrzymać się koło szkoły, podwożąc dziecko na lekcje. Zatoczka bierze
udział w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze pomysły zrealizowane w ramach budżetów obywatelskich. Mam
nadzieję, że zainspiruje innych. A ja czekam na kolejne inspiracje i pomysły bełchatowian. Do wydania jest 1,5 mln zł.
To Wasz budżet i Wasze miasto.

Początek maja to tradycyjnie czas uroczystości patriotycznych i różnorodnych wydarzeń upamiętniających rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miejskie obchody rozpoczną się 28 kwietnia

W rocznicę konstytucji msza święta za Ojczyznę, turniej i bieg
Główne wydarzenia organizatorzy – prezydent Bełchatowa, parafia NMP Matki
Kościoła i św. Barbary, Stowarzyszenie
Przyjaciół Bełchatowa – zaplanowali na
środę, 3 maja w kościele na os. Dolnośląskim. Rozpoczną się o godz. 11:30
uroczystością patriotyczną oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Konstytucję 3 Maja. Nieco później,
o godz. 12 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny.
Na tym nie koniec. Bełchatowianie
będą mieć okazję, aby bezpłatnie otrzymać flagę Polski. 28 kwietnia i 1 maja
członkowie Stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu będą je bowiem rozdawać
przy targowisku miejskim, od godz. 9:00.
Miejskie obchody Święta Konstytucji
3 Maja to także szereg wydarzeń sportowych. Weekend 29-30 kwietnia upłynie
pod znakiem rozgrywek w tenisie ziemnym. Na Miejskich Kortach Tenisowych
(ul. Edwardów 8) odbędzie się I Turniej
Grand Prix Bełchatowa o Puchar Pre-

zydenta Miasta Bełchatowa. Do startu
w rozgrywkach organizator – Miejskie
Centrum Sportu zaprasza wszystkich
amatorów tenisa ziemnego. Początek
meczów o godz. 9:00. Szczegóły dostępne są na stronie www.mcs.belchatow.pl.
Swoje zawody będą mieć również pasjonaci strzelectwa sportowego. Tradycyjnie odbędą się one na strzelnicy „Sokolik” przy ul. Czyżewskiego 7. Chętnych,
sekcja strzelectwa sportowego „Iglica”
zaprasza na godz. 10.
Zwieńczeniem bełchatowskich uroczystości majowych będzie Bieg Konstytucji 3 Maja. I tym razem wystartują
w nim uczniowie klas I-IV szkół podstawowych. Dzieci, w zależności od wieku
będą mieć do pokonania dystans 400 lub
600 metrów. Zawodnicy trzeciej edycji
biegu spotkają się 10 maja w parku Olszewskich. Organizatorem ponownie jest
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny oraz
Muzeum Regionalne.
AD-A
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Jak susze, gwałtowne deszcze czy opady wpływają na miasto i życie jego mieszkańców? Bełchatów już wkrótce będzie znał odpowiedzi na te pytania

Specjaliści podpowiedzą, jak przystosować się do zmian klimatu
Bełchatów jest jednym z pięciu miast
w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie strategie adaptacji do zmian
klimatu. To część projektu Climcities,
do którego miasto przystąpiło, podpisując 22 marca porozumienie z Instytutem
Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Partnerem przedsięwzięcia jest norweska firma Vista Analyse,
która ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie opracowywania miejskich
strategii adaptacyjnych.
- Coraz częściej spotykają nas anomalie pogodowe. Przyszedł czas, aby planując wszelkie działania w mieście, brać
je pod uwagę – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Dokument,
który powstanie, będzie dla nas ważnym
źródłem wiedzy o lokalnych zmianach klimatycznych. Będzie także wykorzystywany przy aplikowaniu o środki zewnętrzne.
To, że udało nam się do tego programu
dostać, to wielka zasługa naszej dobrej
współpracy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska w Warszawie – dodaje prezydent.
Oprócz Bełchatowa w projekcie biorą
udział: Tomaszów Mazowiecki, Siedlce,
Ostrołęka i Nowy Sącz (miasta do 100 tys.
mieszkańców). Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu
Badawczego i ośrodków naukowych z nim
współpracujących przeprowadzą m.in.
analizy dla oceny wrażliwości miast na
zmiany klimatu i wskażą, jak można się

do nich zaadoptować.
Temat adaptacji do zmian klimatycznych jest w Polsce stosunkowo nowy, ale
te zmiany będą się nasilać. Jak mówi
Magdalena Dynakowska z Instytutu
Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, chodzi o to, aby
miasta tak planowały swój rozwój, by
mogły zapobiegać skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych albo je łagodzić. To przykładowo zaplanowanie błękitno-zielonej infrastruktury, czyli zieleni
miejskiej, która pomagałaby w trakcie
upałów, ale też byłaby czynnikiem zatrzymującym wodę podczas gwałtownych
ulew. To też kwestia zabudowy, która nie
powinna rozrastać się w niekontrolowany

sposób, odpowiedniego planowania procesu rewitalizacji, czy właściwej ochrony przeciwpowodziowej.
Projekt zakłada także szkoleń dla
pracowników administracji samorządowej. Jak podkreśla prezydent Mariola
Czechowska, ważnym jego elementem
jest aspekt dydaktyczny i informacyjny,
czyli udział mieszkańców. W planach są
konsultacje społeczne, seminaria i konferencje.
Projekt Climcities jest finansowany
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Potrwa do końca września.
Al

Dodatkowe patrole, nowe policyjne samochody
Prezydent Mariola Czechowska konsekwentnie wspiera bełchatowską policję.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest bowiem dla niej priorytetem 86 tys. zł to
kwota, jaką miasto przekaże Komendzie
Powiatowej Policji w Bełchatowie. Taką
decyzję, podjęli miejscy radni podczas
marcowej sesji.
Część z pieniędzy, jakie zasilą budżet
bełchatowskiej jednostki – 21 tys. zł zostanie wykorzystanych na dodatkowe patrole. Co za tym idzie na ulicach Bełchatowa pojawi się jeszcze więcej policjan-
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tów, którzy będą kontrolować okolice
zarówno pieszo, jak i samochodem. Mundurowi będą też dbać o bezpieczeństwo
mieszkańców podczas letnich imprez plenerowych. – Cieszy nas, że sprawy związane z ciągłą poprawą bezpieczeństwa
na terenie naszego miasta spotkały się ze
zrozumieniem naszych partnerów samorządowych. Bez ich wsparcia dodatkowe
patrole policji nie byłyby możliwe – mówi
mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, zastępca
komendanta powiatowego policji w Bełchatowie. - Nigdy zbyt wiele działań na

rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Dzięki wsparciu ze strony miasta bełchatowska policja wzbogaci się również
o nowe samochody służbowe. Na ten cel
z miejskiego portfela do jednostki powędruje 65 tys. zł.
– I w tym przypadku pomoc ze strony
samorządu jest nieoceniona. Nowe auta
będą dużym wzmocnieniem sprzętowym
dla funkcjonariuszy – podsumowuje komendant Tomasz Jędrzejczyk.
AD-A
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Od kwietnia stadionem przy ul. Sportowej administruje Miejskie Centrum Sportu. Przejęcie znacznie
odciąży GKS Bełchatów, który od dłuższego czasu jest w trudnej sytuacji finansowej

Miejskie Centrum Sportu przejęło stadion
– Prezydent Czechowska obiecała, że miasto pomoże klubowi – dziś z tych obietnic
się wywiązujemy. 1 stycznia MSC przejął
od GKS-u cztery boiska treningowe, teraz
stadion. Oznacza to, że obiekty w pełni
będą utrzymywane przez miasto – mówi
Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Miasta Bełchatowa.
MCS będzie więc teraz ponosić m.in.
koszty utrzymania obiektu. Jak mówi
Marcin Szymczyk, dyrektor MCS rocznie jest on szacowany na 1,1 mln zł. Na
wspomnianą kwotę składają się m.in.
usługi, media, przeglądy i oczywiście
wszelkie wydatki związane z utrzymaniem stadionu.   
Wiadomo już też, że konieczny będzie remont obiektu. Wstępnie jego koszt
oszacowano na 1,6 mln zł.
– Potrzeb jest wiele. Zdajemy sobie
sprawę również z tego, że kolejne ekspertyzy mogą jeszcze powiększyć zakres towskiego GKS. Od lutego 2015 roku klub
robót. Remont trzeba jednak rozpocząć, otrzymał od miasta w sumie 152 tys. zł
aby zapobiec dalszej degradacji stadio- pomocy de minimis w postaci umorzenia
nu. W pierwszej kolejności planujemy czynszu dzierżawnego. Na tym nie koniec
naprawić przeciekające dachy w budyn- - MCS będzie teraz wynajmował, a nie jak
ku głównym, ale też na trybunach, gdzie było do tej pory dzierżawił, klubowi stajeśli nie przeprowadzimy remontu, to po dion i boiska po bardzo preferencyjnych
kolejnej zimie kibicom będzie lało się na cenach.
– To ogromne wsparcie ze strony pregłowę. Na już potrzebny jest również remont pomieszczeń socjalnych, które są zydent Czechowskiej dla GKS-u. Miabardzo zaniedbane. Brakuje im też wen- sto, zważając na fakt, że klub od wielu
tylacji i istnieje zagrożenie, że sanepid lat trenuje kilkaset dzieci, postanowiło
nie zezwoli na ich używanie – dodaje wi- przyznać maksymalną ulgę za wynajem,
tj. 75 procent od cen, jakie widnieją
ceprezydent Owczarek.
Przejęcie stadionu pod skrzydła Miej- w cenniku MCS. Szacujemy, że łączna
skiego Centrum Sportu, to niejedyna po- kwota za wynajem boisk - w skali roku
moc prezydent Czechowskiej dla bełcha- nie powinna przekroczyć 250 tys. zł, czyli
znacznie mniej niż klub musiał łożyć na
utrzymanie obiektu. Ale taka też była
idea powołania MCS. Przejęcie stadionu
i boisk miało odciążyć będący w kłopotach finansowych klub – nadmienia Marcin Szymczyk.
Wiceprezydent dodaje: – Jesteśmy
świadomi, że bierzemy na siebie duży
obowiązek. Mamy nadzieję, że nasza
pomoc przełoży się na finansową kondycję klubu i pozwoli mu przetrwać. Warto
przypomnieć, że stadion wraz z infrastrukturą miasto przejęło w formie darowizny od PGE w lipcu 2013 roku. Do tej

pory, zarówno stadion jak i cztery boiska
treningowe były wydzierżawione górniczemu klubowi.
Miastu nie tylko zależy na tym, aby
obiekt odnowić, ale także by zaczął on
tętnić życiem. Namiastką imprez, jakie
mogą się w przyszłości odbywać na stadionie, były międzynarodowe mecze piłkarek ze Słowacji, Ukrainy i Polski rozgrane w ramach turnieju UEFA Development
w kwietniu. MSC nie wyklucza również
organizacji dużych koncertów i tym podobnych wydarzeń.
AD-A

Stadion piłkarski przy ul. Sportowej
• istnieje w Bełchatowie od blisko 40 lat
• jego przebudowa zakończyła się
w 2009 roku
• na pięciu trybunach (północnej,
zachodniej, południowej oraz
wschodniej i honorowej) jest łącznie 5 264 miejsc siedzących
• boisko z podgrzewaną murawą ma
wymiary 105x68 m
• oświetlony jest lampami o łącznym
natężeniu 2000 luksów
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Około dwustu bełchatowian przyszło w świąteczną niedzielę na Śniadanie Wielkanocne.
Miasto zorganizowało je po raz trzeci

Mieszkańcy spotkali się przy świątecznym stole
Trzecie Śniadanie Wielkanocne, które
zwyczajowo odbyło się w wielkanocną
niedzielę, za nami. Przy świątecznym
stole ze święconką i tradycyjnymi potrawami zasiadło blisko dwieście osób.
Byli m.in. podopieczni świetlicy środowiskowej ,,Koniczynka”, schroniska dla
bezdomnych, MOPS-u. Spotkanie zorganizowano przede wszystkim z myślą
o osobach samotnych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia, ale wzięli w nim
udział także zwykli mieszkańcy.
Życzenia bełchatowianom złożyła
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa oraz ks. dziekan Zbigniew Zgoda,
proboszcz parafii NNMP, gospodarz Oratorium im. Jana Pawła II. Nie zabrakło
życzliwości i rodzinnego klimatu, który
wzbogacił występ bełchatowskiego chóru
Promienie Bełchatowa.
- Atmosfera, jaka każdego roku panuje podczas Śniadania Wielkanocnego, pokazuje, że inicjatywa wspólnych,
świątecznych spotkań jest potrzebna
i cenna – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Nie wszystkim bełchatowianom dane jest przeżywać święta
w rodzinnej atmosferze, razem z bliskimi. Dlatego cieszę się, że wielu mieszkańców skorzystało z mojego zaproszenia
i było nam dane wspólnie spędzić te
świąteczne chwile – dodaje prezydent
Czechowska.
Śniadanie przygotowali druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, sfinansowało je miasto. Warto
dodać, że tym razem potrzebujący bełchatowianie mogli ze sobą zabrać świąteczne dania, jakie pojawiły się na stole
podczas Wielkanocnego Śniadania. Strażacy wydali około stu paczek.
Wielkanocne Śniadanie wpisało się na
stałe do kalendarza miejskich wydarzeń.
W tym roku odbyło się po raz trzeci, a po
raz drugi zorganizowane zostało w Niedzielę Wielkanocną. Od początku na zlecenie miasta przygotowują je druhowie
z bełchatowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Miasto wspólnie z OSP organizuje
także na pl. Narutowicza Miejską Wigilię.
Ubiegłoroczna, druga wieczerza zgromadziła kilkuset mieszkańców.
Al
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Jeszcze w tym roku należący do miasta blok przy ul. Czaplinieckiej 44d zostanie zmodernizowany.
Unijne pieniądze na ten cel to nieco ponad 2 mln 980 tys. zł

Nowe okna i docieplenie w komunalnym „Felku”
Blok komunalny przy ul. Czaplinieckiej
44, potocznie zwany ,,Felkiem”, to jeden
z dawnych, robotniczych hoteli, który
lata świetności ma za sobą. 3 mln unijnej
dotacji i 1,4 mln z kasy miasta pozwolą na kompleksową termomodernizację
bloku i poprawią komfort mieszkania 112
rodzin. Umowa z wykonawcą podpisana
została na początku stycznia, zakłada
wykonanie projektu i przebudowę bloku.
Prace w Felku zakładają zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań, zmierzających
do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia jej strat.
W budynku zamontowane zostaną
instalacje fotowoltaiczne, wytwarzana przez nie energia elektryczna wykorzystana będzie dla potrzeb budynku.
W oszczędzaniu światła pomogą oprawy
ledowe zamiast obecnych świetlówek.
Termomodernizacja to również docieplenie ścian, stropu i stropodachu oraz zastosowanie pomp ciepła i rekuperatorów.
Możliwości pomocy bełchatowianom
w trudnej sytuacji materialnej poszerzy natomiast adaptacja budynku po
starej gazowni przy ul. Sienkiewicza 40.
Powstać ma tu 10 mieszkań socjalnych.
Magistrat zdobył na remont 700 tys. zł
z Funduszu Dopłat. Całkowity koszt in-

westycji to 1,5 mln zł. Teren w pobliżu i działania miasta.
starej gazowni pozwala na budowę kolej- Priorytetem dla nas jest pozyskanie
nego bloku mieszkalnego i takie plany są. obecnego budynku sądu – mówi Ireneusz
W tym roku powstać ma dokumenta- Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.
cja projektowa, a sam budynek w 2018 - Gdy zagospodarujemy ten budynek, lista
roku. Będzie w nim około 20 mieszkań.
oczekujących na mieszkanie bardzo się
Kwestia kolejnych lat to natomiast ada- skróci.
ptacja na blok mieszkalny budynku obecNa koniec roku 2016 w miejskich zanego sądu przy ul. Okrzei. Bełchatowski sobach były 2 344 mieszkania. Ich liczba
wymiar sprawiedliwości ma budować zmienia się, bo wielu mieszkańców konową siedzibę przy ul. Pabianickiej, od rzysta z możliwości wykupu.
tych planów są uzależnione terminy
Al

Nowe parkingi mają powstać w centrum Bełchatowa i na osiedlu Dolnośląskim. W sumie w planach
jest budowa 140 miejsc parkingowych

W centrum Bełchatowa będzie można łatwiej zaparkować
Bełchatów wzbogaci się o kolejne miejsca parkingowe. W sumie ma ich powstać
około 140. Miasto opracowuje właśnie dokumentację projektowo-kosztorysową na
98 miejsc postojowych – w tym 6 dla osób
niepełnosprawnych. Lokalizacja parkingu
– w pobliżu urzędu miasta, gminy i biblioteki - nie jest przypadkowa. Centrum to
część miasta, gdzie w godzinach szczytu
zaparkować nie jest łatwo.
– Pierwsza część zadania, czyli budowa 45 miejsc plus trzech miejsc dla osób
niepełnosprawnych będzie realizowana
jeszcze w tym roku – mówi wiceprezy-

dent Ireneusz Owczarek. – Taka inwesty- sierpnia mają powstać 43 nowe miejsca
cja w centrum Bełchatowa jest potrzeb- postojowe, w tym cztery dla osób niepełna. Wpłynie ona na komunikację w tym nosprawnych. Inwestycję, która będzie
rejonie. Bełchatów to specyficzne miasto, kosztować miasto blisko 270 tys. zł, zremamy jeden z najwyższych współczynni- alizuje bełchatowska firma Sanel.
ków, mówiących o liczbie samochodów
Dwie duże inwestycje to nie wszystko.
przypadających na jednego mieszkań- – W ciągu roku powstają zatoki postojowe
ca. Każdy nowy parking jest potrzebny czy małe parkingi, na budowę których nie
i z pewnością będzie wykorzystany – do- musimy pozyskiwać pozwoleń. Realizujedaje.
my je na podstawie zgłoszeń, często we
Dlatego samorząd planuje rozbudowę współpracy ze spółdzielniami mieszkainfrastruktury w tym zakresie także na niowymi – podsumowuje wiceprezydent.
osiedlach. Mowa m.in. o os. Dolnośląskim.
W pobliżu bloków 326 i 327 do końca
AD-A
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WYDARZENIA
Trzysta złotych to maksymalna stawka, jaką od września zapłacą bełchatowianie za pobyt ich
dziecka w miejskim żłobku. To prawie o połowę mniej niż dotychczas

Od września będzie taniej w miejskim żłobku
Obniżka opłat za pobyt dziecka w żłobku „Jaś i Małgosia” – z taką propozycją
wyszła prezydent Mariola Czechowska.
Miejscy radni, podczas ostatniej sesji,
przyjęli ten pomysł. Dzięki temu zamiast czterech grup opłat, od przyszłego
roku szkolnego, będą obowiązywać tylko
dwie. Oznacza to, że bełchatowianie za
miesiąc uczęszczania swojej pociechy do
miejskiego żłobka zapłacą 200 lub 300 zł.
– Niższa stawka zarezerwowana jest
dla rodzin, w których dochód brutto na
osobę liczony z ostatnich 3 miesięcy nie
przekracza 1 500 złotych. W przypadku, gdy dochód będzie wynosił powyżej
wspomnianej kwoty, opłata będzie opiewać na 300 zł. Od stycznia 2017 r. najwyższy koszt, jaki ponosili opiekunowie
i rodzice za pobyt ich dziecka w miejskim
żłobku, wynosił aż 600 zł, najniższy 200 zł
– mówi wiceprezydent Łukasz Politański.
Co równie ważne, na preferencyjne
zniżki nadal mogą liczyć m.in. rodzice

samotnie wychowujący dziecko, rodziny
z których dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do żłobka czy posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny. Dla nich ulgi wahają
się od 25 do 75 procent.
Warto dodać, że nie zmieniła się rów-

nież dzienna opłata za wyżywienie. Od
września za posiłki, przygotowywane w
kuchni żłobka ze świeżej żywności pochodzącej z upraw ekologicznych, rodzice
i opiekunowie zapłacą 8 zł.
AD-A

Ledowe lampy przyniosły oszczędności budżetowi i środowisku
227 tys. zł oszczędności, spadek zużycia energii elektrycznej o 68 proc.,
zmniejszenie emisji CO2 o 71 proc. - to
tylko niektóre korzyści, jakie przyniosło
uliczne oświetlenie LED. Na bełchatowskich ulicach świeci ponad 3 tys. nowoczesnych opraw zamontowanych przez
miasto w ramach programu SOWA.
Dziś, po pełnym roku użytkowania
zmodernizowanego oświetlenia, wiadomo, że inwestycja przyniosła oczekiwane
efekty. Wynika to z kontrolnego raportu
przygotowanego dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Przeprowadzony audyt wykazał, że
nowe oświetlenie zużywa znacznie mniej
prądu i jest bardziej ekologiczne. W 2016
roku pobór energii był bowiem o 68 proc.
mniejszy niż przed modernizacją oświetlenia. Dzięki temu miasto zaoszczędziło blisko 230 tys. zł. Co równie ważne,
zmniejszyła się też emisja CO2 do atmosfery. Porównując ją ze wskaźnikami
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sprzed 2016 roku spadła o 71 proc. Wyliczono również, że udało się zaoszczędzić
ponad 1000 ton węgla potrzebnego do
produkcji prądu. Niezwykle ważny jest
fakt, że uzyskane wyniki są lepsze niż
wymagania programu SOWA. Warto dodać, że z jego efektów miasto będzie się
rozliczać co roku aż do 2021.
Przypomnijmy, Bełchatów to jedno
z kilkunastu miast w Polsce, które otrzymały z NFOŚiGW dotację na modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach
projektu magistrat zamontował ponad
3 tys. opraw LED. Nowoczesne oświetlenie pojawiło się niemal w każdej części miasta - m.in. na os. Dolnośląskim,
Słonecznym, Przytorzu czy os. Binków
i Budowlanych. Inwestycja kosztowała
blisko 10 mln zł z czego 45 proc. wartości
projektu pochodziło z dotacji z NFOŚiGW.
Pozostała część zadania była sfinansowana przy pomocy długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW.
AD-A

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

WYDARZENIA

w.pl

Plakaty zachęcające do sprzątania po psie pojawiły się w Bełchatowie, a strażnicy miejscy i harcerze rozdają pakiety sanitarne. Bo psia kupa na trawniku to wciąż duży problem

Masz psa? Pamiętaj, żeby po nim posprzątać!
Jedni mówią, że nie jest źle, inni, że
tragedia. Szczególnie po zimie trawniki
w parkach i na skwerach budziły grozę.
Stąd akcja bełchatowskiej Straży Miejskiej
przy wsparciu harcerzy, urzędu miasta
i administratorów wspólnot przypominająca, że po psie należy posprzątać.
– Chcemy dotrzeć do ludzi z wiedzą,
że warto żyć w czystym środowisku i dbać
o swoje zdrowie, bo psie odchody to także choroby odzwierzęce – mówi Piotr Barasiński, komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej. - Ale nade wszystko, warto
być przyzwoitym człowiekiem i wywiązywać się ze swoich obowiązków. Jak dodaje, strażnicy chcą działać prewencyjnie
i pouczać właścicieli psów, choć w takich
przypadkach mogą ukarać mandatem,
wynoszącym nawet 500 zł.
Akcja ,,Pokaż klasę! Posprzątaj po
swoim psie” zainaugurowana została
w parku przy Dworku Olszewskich. Na
konferencji pojawiło się także kilkoro
właścicieli psów, którzy od strażników
dostali pakiety sanitarne. Dla potrzeb akcji miasto kupiło 15 tys. woreczków na
psie odchody.
Ewa Nowicka mówi, że teraz już większość ludzi sprząta, zmieniła się świadomość mieszkańców. - Psów jest coraz
więcej, gdy byśmy nie sprzątali, to cho-

Restauracja Pizzeria Marcepan

dzilibyśmy po psich odchodach. Tu w parku jest czysto – stwierdza. Zupełnie inne
doświadczenia ma Izabela Krukiewicz.
- Na moim osiedlu jest tragedia, jeszcze
nie widziałam, żeby ktoś sprzątał po psie

Piekarnia Szczepańscy s.c.

opowiada bełchatowianka. - Brudno jest
na trawniku i na placu zabaw.
Sławomir Kaczmarek z 7. szczepu
,,Kora”, należącego do Związku Drużyn
Bełchatowskich, mówi, że harcerze chętnie, po raz kolejny, przyłączyli się do akcji. Wręczają właścicielom psów pakiety
sanitarne. - Gdy przypominamy ludziom
o sprzątaniu, czasami są zawstydzeni,
na początku nie wiedzą, o co chodzi, ale
potem biorą woreczki i sprzątają – mówi
Sławomir Kaczmarek.
Psie kupy to także problem bełchatowskich osiedli, stąd też zaproszenie do
wzięcia udziału w akcji administratorów
wspólnot mieszkaniowych. - Chcemy mieć
czyste trawniki, chcemy spacerować bez
obaw, że wdepniemy w niespodziankę,
ale niestety musi zmienić się świadomość
mieszkańców – mówi Andrzej Ratajski,
prezes BSM. - Wszyscy powinniśmy się na
tym problemie skoncentrować.
W Bełchatowie jest w tej chwili zamontowanych 110 koszy na psie odchody.
W tym roku pojawiły się kolejne, m.in.
w miejscach wskazanych przez mieszkańców - przy ul. Hubala, Olsztyńskiej, Czaplinieckiej. Miasto kupiło także 15 tys.
pakietów sanitarnych, które w ramach
akcji trafią do mieszkańców.
Al

PPHU „PAWEŁ” Paweł Pakuła

Piekarnia Szczepańscy s.c.

Partnerem programu jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart na oferowane menu.
Kontakt:
ul. Dąbrowskiego 24a, tel. 44 635 01 99
Strona internetowa:
marcepanrestauracja.pl

Partnerem programu Bełchatowska
Karta Rodziny jest od 2015 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart przy każdorazowym zakupie pieczywa w sklepie firmowym,
Kontakt:
ul. Piłsudskiego 26, tel. 44 632 22 30

Partnerem programu Bełchatowska Karta
Rodziny jest od 2015 roku. Oferuje zniżki
dla wszystkich posiadaczy kart na cały
asortyment sklepu oraz zniżki w sektorze
C (7-9) bełchatowskiego targowiska.
Kontakt:
ul. Śląska 24, Wieluń, tel. 888 087 233
Strona internetowa: pphupawel.pl
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Mieszkańcy decydują o swoim mieście! Rus
Przed bełchatowianami kolejna szansa na
rozdysponowanie 1,5 mln zł z miejskiego
portfela. Rusza bowiem nowa edycja Bełchatowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy już po raz piąty mogą zgłaszać swoje pomysły związane z Bełchatowem. I tym razem wspomniana kwota
zostanie podzielona na realizację w 2018
roku projektów „twardych” i „miękkich”,
które zdobędą największe poparcie
w internetowym głosowaniu. Kiedy
i gdzie można zgłaszać swoje pomysły?
Jak będzie wyglądała weryfikacja wniosków? Co z głosowaniem? Odpowiedzi na
te i inne pytania można znaleźć na www.
decydujemy.belchatow.pl.
Jak zmieni się nasze miasto i co nowego się w nim pojawi? To zależy właśnie
od bełchatowian. A pomysłów nie brakuje
- najlepszym dowodem na to jest przeszło 10 projektów o wartości ponad 3 mln
zł, jakie udało się zrealizować miastu
przez ostatnie 4 lata. Wśród nich m.in.
zatoczka postojowa ,,Pocałuj i jedź”
koło Szkoły Podstawowej nr 1. – Zachęcam wszystkich bełchatowian do składania wniosków. Nasz projekt pokazuje, że
naprawdę warto. Wiele osób cieszy fakt
powstania zatoczki. Jest bowiem bezpiecznie i bez pośpiechu – mówi Krzysztof
Kopciński, wnioskodawca projektu. Honorata Zerka, jedna z mam uczennicy SP nr
1 dodaje: - Jest bardzo bezpiecznie.

Jubileuszowa V edycja Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa właśnie startuje. Bełchatowianie mają
czas na zgłaszanie swoich propozycji do 14 lipca tego roku. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców jest
1,5 mln zł w podziale na projekty
„twarde” i „miękkie”.
Kwestią, na jaką warto zwrócić
uwagę jest to, że projekty „twarde” będą mogły być realizowane
wyłącznie na terenach należących
do Miasta Bełchatowa, a przy zgłaszaniu projektów „miękkich” trzeba będzie wypełnić również harmonogram uwzględniający określone
działania wpisane w konkretne
ramy czasowe.
Dziecko wysiada z samochodu praktycznie pod szkołą. Nie musi więc przechodzić przez ruchliwą ulicę. Do tego jest
czas, aby dać buziak i na spokojnie pożegnać się z dzieckiem. Myślę, że wszyscy
są z tej zatoczki zadowoleni.
Teraz na bełchatowski projekt, zgłoszony przez rodziców w 2016 roku, a wykonany przez magistrat, można głosować
w konkursie „Mieszkam – TU.eu – mądre
pomysły na mądre miasto”. Głosowanie
w ogólnopolskim konkursie promującym

Plac zabaw na os. Okrzei w pobliżu przedszkola

10

najbardziej inspirujące projekty budżetów obywatelskich trwa do 28 kwietnia
– szczegóły na www.belchatow.pl.
Oprócz zatoczki „,Pocałuj i jedź”
warto przypomnieć jeszcze kilka pomysłów realizowanych w ramach Bełchatowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mowa
m.in. o przebudowie pomieszczeń przy
ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej – Centrum Rehabilitacji Dzieci „Przystań”, odnowieniu infrastruktury
ruchomej i pomieszczenia Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, budowie oświetlenia ciągu pieszego
łączącego os. Okrzei z os. Dolnośląskim,
zainstalowaniu systemu 3 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED
na terenie miasta oraz przeprowadzeniu cyklu szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– również z użyciem defibrylatora.
Dzięki
Budżetowi
Obywatelskiemu Bełchatowa udało się zagospodarować także wiele miejsc pod kątem odpoczynku, rekreacji, zabaw
dla najmłodszych, jak również sportu
na wolnym powietrzu. I tak m.in. powstały trzy place zabaw – w tym dwa
z siłowniami zewnętrznymi czy baza sportowa przy ul. Edwardów.

Winda w szpitalu w pawilonie "A"

AD-A

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl
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sza piąta edycja budżetu obywatelskiego

Plac zabaw na os. Okrzei w pobliżu przedszkola

Centrum rehabilitacji dzieci "Przystań" na os. Przytorze

Kompleks sportowy przy szkołach na os. Dolnośląskim

Oświetlenie LED w pobliżu ul. Szpotańskiego

Zatoka postojowa "Pocałuj i jedź" przy Szkole Podstawowej nr 1

Plac zabaw na os. Okrzei w pobliżu przedszkola
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WYDARZENIA
Kolejna odsłona bełchatowskiego projektu „Inwazja talentów”
za nami. Tym razem młodzi artyści uczyli się regionalnych technik
ozdabiania

Poznawali sztukę na Węgrzech
Czterdzieścioro dzieci z Polski, Węgier,
Czech i Słowacji spotkało się, aby wspólnie poznawać kolejne tajniki sztuki. Podczas sześciodniowego pobytu w węgierskim Csongrádzie, nauczyciele ze Szkoły
Artystycznej „Grotta” wraz z artystkami
ludowymi uczyli młodych adeptów regionalnych technik ozdabiania. Dzięki spotkaniom mali artyści poznali metodę batikową i filcowania. Dowiedzieli się także,
jak w ludowy sposób udekorować pierniki
i jaja. I tym razem uczestnicy projektu
zgodnie twierdzą, że wyjazd pod kątem
artystycznym był niezwykle rozwijający
i owocny.
Wyjazd na Węgry, zdobycie nowych
umiejętności i wiedzy, a także rozwój
własnych zainteresowań – wszystko to
było możliwe dzięki zaangażowaniu się
dzieci w artystyczny projekt „Inwazja Talentów”. Na jego realizację pomysłodawca – miasto Bełchatów otrzymał wsparcie
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Skierowany jest on do debiutujących młodych artystów w wieku od
10 do 15 lat - dzieci oraz młodzieży, wykazującej nieprzeciętne zdolności artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych.
W ramach projektu podejmowane są
rozmaite działania artystyczne - wspólnym mianownikiem tych przedsięwzięć
jest propagowanie wśród najmłodszych
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Czechów, Polaków, Węgrów i Słowaków
rozmaitych form motywowania do artystycznego rozwoju.
Najpierw młodzi artyści spotkali się
w Pardubicach, gdzie odbyły się warsztaty z tworzyw sztucznych. Później była
wizyta w Bełchatowie i plener artystyczny. Kwiecień to opisany wcześniej wyjazd
na Węgry. Przed uczestnikami projektu
„Inwazja Talentów” jeszcze jedno spotkanie. Na maj zaplanowano bowiem
warsztaty artystyczne ,,Duże obrazy"
w Považskej Bystrici. Tym razem młodzi
artyści będą malować w grupach na dużych płytach styropianowych przy użyciu
farb akrylowych. Później przewidziana
jest wystawa prac połączona z wernisażem.
AD-A

Redakcja: Warsztaty artystyczne na
Węgrzech przeszły do historii. Ich tematem przewodnim była sztuka ludowa
– zainteresowała cię?
Julia Pawlik: Bez wahania mogę powiedzieć, że warsztaty w Csongrádzie to najfajniejszy wyjazd w ramach projektu. Był
bardzo dobrze zorganizowany, a co najważniejsze czekały na nas niezwykle ciekawe i interesujące - choć czasami pracochłonne zajęcia. Techniki dekorowania,
jakie poznałam, z pewnością przydadzą
mi się w przyszłości, zwłaszcza na Wielkanoc. Nie jestem tylko pewna czy wykorzystam tą związaną z dekorowaniem
pierniczków - często bowiem zjadam
większość, zanim zdążę je ozdobić.
R: Dzięki projektowi nie tylko rozwijasz swoje artystyczne zainteresowania, ale także poznajesz ciekawe osoby
z różnych stron Europy.
J. P.: Wyjazdy i spotkania nauczyły mnie
wielu pożytecznych oraz ciekawych rzeczy. Poznałam też różne zwyczaje czy
smaki regionalnych potraw, a nawet słodyczy. Nauczyłam się, że największą barierą w zawieraniu przyjaźni jest nieśmiałość i brak poczucia humoru, a nie nieznajomość języka. Trzeba umieć się śmiać
z własnych błędów – wielokrotnie to wyszło
podczas naszych artystycznych spotkań.
R: Projekt dobiega właściwie końca.
Z perspektywy czasu oceniasz go…?
J.P.: Jako bardzo udany! Cieszę się, że
mogłam w nim uczestniczyć i poznać tak
wspaniałe osoby. Z chęcią wzięłabym
również udział w drugiej edycji. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będę się
mogła spotkać, na warsztatach artystycznych, czy też w innych okolicznościach,
z wszystkim uczestnikami „Inwazji Talentów”.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

SPÓŁKI MIEJSKIE

w.pl

Czy wiesz, że korzystając z ciepła systemowego możesz ogrzewać swoje mieszkanie w chłodniejsze dni także wiosną, latem i wczesną jesienią? Nie marznij bez potrzeby i pozwól nam zadbać
o swój komfort. Spraw, by w twoim domu było ciepło i przytulnie bez względu na aurę panującą
na zewnątrz

Tyle ciepła, ile potrzebujesz
Zapomnij o sezonie grzewczym i korzystaj z ciepła wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Aby to było możliwe, porozmawiaj z zarządcą nieruchomości
o uruchomieniu usługi całorocznej dostawy ciepła.
Czasy, w których decyzje o uruchomieniu bądź zakończeniu sezonu grzewczego podejmowane były na rządowym
szczeblu, dawno minęły. Pojęcie „sezon grzewczy" pozostaje tylko pojęciem
umownym i służy bardziej celom porównawczym i statystycznym, bo postęp
technologiczny, jaki nastąpił w ciepłownictwie pozwala „grzać" przez cały rok.
Wystarczy, że właściciel obiektu (spółdzielnia, wspólnota, przedsiębiorstwo
itd.) zgłosi do przedsiębiorstwa ciepłowniczego potrzebę włączenia ogrzewania.
Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących
własnością PEC Bełchatów, włącza lub

wyłącza węzeł w zależności od pogody.
Pozwala to na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy czerwcu,
np. w nocy lub nad ranem, uruchamia
ogrzewanie budynku, a w momencie
wzrostu temperatury zewnętrznej, np.
o godz. 10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku i straty ciepła
- mury budynku nie ulegną wyziębieniu, a Ty unikniesz wilgoci w mieszkaniu
i w efekcie także przeziębień. Samodzielnie więc zdecyduj, czy przeznaczyć środki na lekarstwa, czy na ciepło, które cię
uchroni przed nieprzyjemnymi efektami
wychłodzenia.
Odnajdź ciepło zawsze, gdy go potrzebujesz.
PEC

INFORMATOR - SPÓŁKI
BTBS Sp. z o.o.
44 632 65 19

MZK Sp. z o.o.
44 633 32 37

WOD.-KAN. Sp. z o.o.
44 634 90 92

PEC Sp. z o.o.
44 633 32 66

PGM Sp. z o.o.
44 632 37 73
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego porządkuje tereny wokół bloków i prowadzi drobne prace remontowe

Przygarnij zwierzaka

Chodnik, oświetlenie i zieleń
przy blokach BTBS

Songo to trzyletni pies, który jest
w schronisku od stycznia. Przyjazny, skacze w ramiona. Aktywny, wesoły. Lubi
biegać. Uwielbia przytulać się. Od przyszłego opiekuna będzie wymagać dużej
aktywności.

Na prośbę mieszkańców bloku przy
ul. Fabrycznej dokonano poszerzenia
i poprawienia chodnika. We wszystkich
trzech klatkach bloku jest też nowe, ledowe oświetlenie wraz z czujkami ruchu.
W dwóch pierwszych klatkach zamontowano ponadto nową instalację domofonową (w trzeciej klatce wymieniono ją
już wcześniej).
Z kolei koło bloków przy ul. Czyżewskiego i Targowej, w pobliżu ogrodzonych
terenów zielonych, położono ścieżkę
z kostki brukowej, prowadzącą do pobliskiego marketu. W tym roku ma zostać
również rozwiązany problem parkingu, na
którym w trakcie większych opadów gromadzi się woda.
Trwają także prace w pobliżu bloku przy
Alei Wyszyńskiego. Główny wykonawca

termomodernizacji zakład dekarsko-murarski Stalbor rozpoczął porządkowanie
terenów zielonych. Miejsca, w których
znajdują się ławki, wyłożono kostką.
W ramach usterek gwarancyjnych na
ul. Chmielowskiego w niektórych lokalach mieszkalnych wymieniania jest izolacja oraz płytki balkonowe z zachowaniem odpowiedniego spadku. Część prac
na balkonach wykonano w poprzednim
roku. Będą one kontynuowane do końca
2017 r.
BTBS pierwszy blok przy ul. Fabrycznej oddał do użytku w 1999 roku. Dzisiaj
miejska spółka ma także bloki przy al.
Wyszyńskiego, ul. Targowej, Czyżewskiego i Alberta Chmielowskiego.
BTBS

Kotka Gerda ma pięć lat. W schronisku
jest od grudnia 2016 roku. Uwielbia towarzystwo ludzi. Idealnie dogaduje się
z innymi kotami. Nie jest wybredna przy
jedzeniu.
Adopcja zwierzaka z bełchatowskiego
Schroniska dla zwierząt wiąże się z podpisaniem umowy adopcyjnej oraz opłatą
50 zł w przypadku psa i 25 zł kota. Zwierzę idące do adopcji ma: czip, książeczkę
zdrowia, pakiet szczepień. Jest odpchlone i odrobaczone.
www.schronisko.sanikom.pl

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej

Służba BHP 44 733 51 99

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96

44 733 51 01

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70

44 733 52 96, 44 733 52 94

Archiwum zakładowe 44 733 51 92

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37

Wydział Finansowy 44 733 51 28
Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

Wydział Inwestycji i Zamówień

44 733 51 48, 44 733 51 50

Publicznych 44 733 51 91

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
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Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 51 80

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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Biały, nowoczesny autobus woził przez ponad tydzień pasażerów miejskiej komunikacji. Miasto
ubiegać się będzie o unijne fundusze na zakup takich wozów

MZK przetestował ekologiczny autosan

Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie testował niskopodłogowy, 12-metrowy autobus marki Autosan. Model Sancity
12LF, który pojawił się na ulicach miasta, jest wyposażony w silnik Cummins
o mocy 277,5 KM, spełniający normy czystości spalin Euro 6.
Testowany autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
dzięki platformom wjazdowym dla wózków inwalidzkich. Jest także wyposażony
w szereg urządzeń zapewniających komfort i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów, takich jak klimatyzacja, system
monitorowania przestrzeni pasażerskiej,
system zapowiedzi głosowych, system zliczania pasażerów, automatyczny system
gaszenia pożaru w komorze silnika, wi-fi.
Biały, niskoemisyjny autosan kursował na
miejskich liniach od 7 do 18 kwietnia. Pa-

sażerom bardzo się podobał, mieszkańcy
chwalili testowany autobus za komfort
i wygodę jazdy. Kierowcy spółki także pozytywnie ocenili autosan.
Testy zbiegają się z planami zakupu
nowych autobusów. Spółka za pośrednictwem miasta chce wziąć udział w kolejnym konkursie na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Na niskoemisyjnym autosanie testy
się nie kończą. Jak mówi Renata Rutkowska, prezes MZK, niedługo mieszkańcy
Bełchatowa będą mogli sprawdzić, jak
podróżuje się autobusem elektrycznym
i hybrydowym. Jednak na następne testy
trzeba będzie trochę poczekać, gdyż zainteresowanie ekologicznymi pojazdami
jest duże.
MZK Bełchatów

Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,

44 733 51 02

44 733 51 59

44 733 51 89

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,

Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71

44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

Zespół ds. Audytu i Kontroli 44 733 52 66
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 25

44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta

44 733 52 46

44 733 52 62

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

Środowiska 44 733 51 82

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

Taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zborowego odprowadzania ścieków,
obowiązujące na terenie Bełchatowa w okresie od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia

2018r.
WODA:


Odbiorcy wody do budynków jednorodzinnych i wielolokalowych - 4,32 zł brutto/m3



Odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielolokalowych
do których woda jest dostarczana za pomocą urządzeń hydroforni - 4,38 zł brutto/m3

ŚCIEKI:


Odprowadzanie ścieków z budynków
jednorodzinnych i wielolokalowych

- 7,29 zł brutto/m3

Szczegółowe ogłoszenie taryfowe znajduje się na stronie www.wodkan-belchatow.pl

Piotr Pierzchała
Wiceprezes „WOD.- KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie
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Piotr Kopek
Prezes „WOD.- KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

KULTURA

w.pl

Ponad 60 fotografii dawnego Lwowa oglądać można w bełchatowskim Muzeum Regionalnym.
Wystawa jest zapowiedzią współpracy, jaką zainteresowane są Lwów i Bełchatów

Podróż do Lwowa z przełomu wieków

Wystawa ,,Fotografie starego Lwowa z kolekcji Adama Dobosza" pokazuje stolicę Galicji przełomu XIX i XX wieku. Czarno-białe, nostalgiczne zdjęcia pozwalają przyjrzeć się bliżej
miastu, które było kolebką historii i kultury Polski oraz Ukrainy.
Prezentowane fotografie to przeważnie odbitki ze szklanych
klisz, ich autorzy nie zawsze są znani.
Wystawa jest również zapowiedzią współpracy, jaką chciałyby podjąć oba samorządy – Bełchatowa i Lwowa. Chodzi
o działania na polu kulturalnym, ale także gospodarczym. Jak

mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa, Lwów
jest zainteresowany taką współpracą.
Częstochowianin Adam Dobosz jest m.in. inicjatorem wystaw polskich artystów we Lwowie i Odessie, wystawy zbiorów
lwowskich twórczości Jacka Malczewskiego oraz pomysłodawcą i organizatorem Wielkiej Wystawy Malarstwa Rosyjskiego
z Muzeum w Odessie.
,,Fotografie starego Lwowa" w Bełchatowie można oglądać
do 3 maja.
Al

Kilka pokoleń na jednej scenie

Tydzień Bibliotek z Czubówną

Piosenki z popularnych bajek oraz filmów będą tematem
przewodnim
koncertu, który zagości
na scenie MCK PGE
Giganty Mocy już
6 maja. Wydarzenie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem melodie m.in.
z „Króla Lwa”, „Królowej Lodu” czy „Zapomnianej piosenki”
usłyszymy w wykonaniu bełchatowian z różnych pokoleń wiekowych – członków chórów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Pasjonata”, „Jedynki” ze Szkoły Podstawowej nr 1, „Talenciaki”
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz grupy wokalnej MCK
„Cantabile”.
Wstęp na koncert, który rozpocznie się o godz. 17 jest bezpłatny.
AD-A

Przed czytelnikami kolejna odsłona Tygodnia Bibliotek.
W ogólnopolską akcję włącza się również bełchatowska placówka, która przygotowała kilka przedsięwzięć. Miejska i Powiatowa Biblioteka zaprasza do swojej siedziby głównej.
8 maja w godz. 11-17 bibliotekarze zaprezentują działalność
swoich filii. 9 maja w godz. 11 – 17 placówka zaprasza na Kiermasz
Książek Przeczytanych. Dzień później, o godz. 11 poznamy laureatów konkursów „Książka obiekt artystyczny”, „Między Rajem
a Węglem”, „Pożeracz książek”. 11 maja coś specjalnego dla
najmłodszych czytelników – spektakl „Przeznaczenie”. Początek o godz. 11:00, wstęp bezpłatny.
Tydzień Bibliotek 12 maja zwieńczy spotkanie autorskie
z Krystyną Czubówną. Znana dziennikarka, prezenterka oraz lektorka filmów przyrodniczych i audycji radiowych nie tylko opowie
o swojej pracy, ale także przeczyta fragmenty książek noblistki
Swietłany Aleksijewicz. Wstęp wolny, początek o godz. 18:00.
AD-A
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SPORT
Bełchatów gościł w kwietniu dwie międzynarodowe imprezy. Na stadionie miejskim walczyły panie
w ramach UEFA Development Tournament. W hali ,,Energia” rozegrany został Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Międzynarodowe mecze na stadionie i w hali
Reprezentacja Polski kobiet do lat 16 wygrała 4:1 (3:0) z Ukrainą. Był to pierwszy
mecz Polek w turnieju UEFA Development. W drugim spotkaniu zawodów na
stadionie przy ul. Sportowej 3 Ukraina
pokonała po rzutach karnych Słowację
(1:1, rzuty karne 4:3).
- Bardzo dziękujemy kibicom, którzy
wspierali nas w tym meczu. To dla tych
dziewczyn było bardzo miłe. Myślę, że
granie na takich obiektach to też swego
rodzaju wyróżnienie. Nie oszukujmy się,
my też chcemy wychodzić na stadiony mówiła Nina Patalon, opiekun polskiej
reprezentacji po spotkaniu z Ukrainą.
7-9 kwietnia w hali ,,Energia" rozgrywany był natomiast Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet pod patronatem Marioli Czechowskiej, prezydenta
Bełchatowa. Zwyciężyła drużyna BKS Stal
Bielsko-Biała. W trakcie turnieju odbyło
się 20 spotkań, w których zagrano 47 setów. Bielszczanki w finale zawodów pokonały po emocjonującym spotkaniu Impel
Wrocław 2:0. Mecz o brązowy medal był
ważny dla bełchatowian, ponieważ zagrały w nim kadetki EKS Skry. Młode siatkarki

przegrały jednak z AZS-AWF Wrocław 1:2.
- Pokazaliśmy, iż organizacja tak dużego turnieju dla dziewcząt w Bełchatowie i w takiej obsadzie jest możliwa.
Szczęśliwie zakończyliśmy te zawody i na

tym etapie nie mówimy ,,koniec" - przekonuje Marek Kwieciński, pomysłodawca
turnieju.
Al

Ruszyła wiosenna edycja bełchatowskich Czwartków Lekkoatletycznych. Młodzi sportowcy mierzą
się w konkurencjach biegowych i technicznych

Czwartkowe zmagania młodzików w lekkoatletyce
Przed uczniami podstawówek kolejna
okazja, aby aktywnie spędzić wolny czas.
Przez kilka najbliższych tygodni, na boiskach przy ul. Budryka 7 będą rozgrywane bełchatowskie Czwartki Lekkoatletyczne. Pierwsze spotkanie już za nimi.
Przed młodymi sportowcami jeszcze pięć
startów – 27 kwietnia oraz 9, 11, 18 i 25
maja. Zawody startują o godz. 15:30.
Biegi, skok w dal, skok wzwyż i rzut piłeczką palantową – to właśnie konkurencje, w jakich mierzą się młodzicy. Dzieci
nie tylko sprawdzają swoje umiejętności
i kondycję, ale także zabiegają o jak najwyższe noty. Najlepsze wyniki zapewnią

18

im bowiem miejsce na podium oraz start
w ogólnopolskim finalne Czwartków Lekkoatletycznych, który rozgrywany jest
w czerwcu w Łodzi.
Wiosenne spotkania to druga z rund
- obok jesiennej, jaka składa się na edycję bełchatowskich Czwartków LA. Masz
jeszcze szansę zdobyć tytuł mistrza. Aby
wystartować w zawodach wystarczy się
zapisać przed każdym spotkaniem – informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu bełchatowskiego
urzędu miasta, pod numerem tel. 44 733
51 00.
AD-A

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Bełchatowski dwór, nazywany powszechnie „pałacem” a częściej jeszcze „dworkiem Olszewskich”, jest bez wątpienia jedną z najpiękniejszych i najstarszych zarazem budowli naszego miasta

Rzut oka na dzieje bełchatowskiego dworu
Daremne są chyba wysiłki zmierzające do
ustalenia dokładnej daty budowy bełchatowskiego dworu, można ją jednak określić z dość dużą dokładnością na pierwsze
ćwierćwiecze XVIII wieku. Jego fundację
wiąże się z rodziną Rychłowskich, ówczesnych posesorów Bełchatowa, którym
zawdzięcza on swój wielki historyczny
awans, przypieczętowany uzyskaniem
praw miejskich.
Przyjmuje się w lokalnej historiografii, że dwór był ukoronowaniem wysiłków
Rychłowskich, zamierzających uczynić
z Bełchatowa miejskie centrum swojego
rozległego dominium. Okazała rezydencja miała wydatnie podnieść ich pozycję
i prestiż, i tak już chyba w województwie
sieradzkim całkiem wysokie. Jest wielce
prawdopodobne, że – zgodnie z duchem
epoki – budową barokowego dworu kierował twórca obcego pochodzenia, w literaturze przedmiotu pojawia się nawet
konkretne nazwisko. Miał nim być mianowicie architekt biskupa płockiego, Włoch
Lodovico Cocci, ale próżno szukać dokumentalnego potwierdzenia tego istotnego szczegółu.
Wzniesiony z cegły, parterowy budynek usytuowano na planie prostokąta,
wzdłuż osi wyznaczającej kierunki północ-południe, z frontem zwróconym ku
wschodowi. Pierwotne oblicze dworu
dość gruntownie odmienili kolejni właściciele, legitymująca się herbem Świnka
rodzina Kaczkowskich, która prawa do
bełchatowskich włości nabyła z początkiem XIX w. i dzierżyła je aż po schyłek
siódmej dekady tegoż stulecia.
Kaczkowscy zdecydowali się na poszerzenie dworu od strony północnej
i południowej za pomocą piętrowych ryzalitów, a ponadto wzdłuż osi środkowej
nabudowali piętro przez całą szerokość
budynku. Zewnętrzne ściany zostały
zwieńczone gzymsem, a główne wejście
otrzymało formę portyku wspartego na
czterech kolumnach, nad którymi usytuowano balkon. To ta architektoniczna
forma dworku Olszewskich, którą znamy
do dziś.
Skąd jednak w potocznym nazewnictwie położonego w centrum miasta obiek-

tu nazwisko Olszewscy? Aby na to pytanie
odpowiedzieć, trzeba prześledzić jego
dalsze losy. Bankructwo Kaczkowskich
niemal zbiegło się w czasie z utratą przez
Bełchatów praw miejskich. To pierwsze
nastąpiło w 1867 r. i właśnie wówczas –
drogą licytacji – dwór trafił w ręce niemieckich właścicieli. Dwa lata później,
w wyniku reformy miejskiej podjętej
przez władze carskie, Bełchatów spadł
do rangi osady i utracił swój samorząd.
Jeżeli pomimo tej formalnej degradacji,
mógł rozwijać się dalej, to w ogromnej
mierze jest to zasługa rodziny Hellwigów,
którzy sprowadzili się tutaj w 1887 r., nabywając prawa do dworu.
Jego świetność udało się utrzymać do
czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak w okresie międzywojennym zaczęły się kłopoty finansowe właścicieli. Aby ratować sytuację, zarządzająca
dworem Zofia Hellwig, przeznaczyła jego
część na pensjonat, a pozyskany w ten sposób czynsz łożyła na utrzymanie obiektu.
W dworze znalazło lokum kilkanaście rodzin, wśród nich lekarz Wacław Olszewski
wraz z małżonką Janiną (było to już na
progu II wojny światowej). 10 lat później,
w roku 1949, Olszewscy zdecydowali się
zakupić całą posiadłość, choć nadal jej

większość zajmowali dawni lokatorzy.
Taki stan trwał aż do roku 1987,
tj. do czasu śmierci ich syna Wacława.
Żona oraz córka Wacława Olszewskiego
juniora zdecydowały się sprzedać posiadłość miastu. Ze względu na pogarszający
się stan techniczny budynku, władze Bełchatowa przyznały zamieszkującym go
rodzinom (było ich wtedy 13) mieszkania
zastępcze. Nieremontowany dwór przez
krótki czas posłużył jeszcze jako siedziba
Akademii Umiejętności pod patronatem
ZHP oraz Młodzieżowy Dom Kultury, nieprzypadkowo nazwany „Ruina”.
Od września 1993 r. urząd miasta
przystąpił do gruntownej i bardzo kosztownej renowacji budynku, oczywiście
pod nadzorem konserwatora zabytków.
Udało się uratować wiele pierwotnych
elementów, takich jak większość więźby
dachowej, oryginalne odrzwia głównego
wejścia, kominek czy XVIII-wieczne szyby okienne. O tym, że renowacja dworu zakończyła się ogromnym sukcesem,
świadczą jego obecne walory estetyczne.
Od 1998 r. budynek tętni nowym życiem,
stanowiąc urokliwą siedzibę Muzeum Regionalnego.
Arkadiusz Kowalczyk
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Elżbieta Naturalna
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Grzegorz Muskała

Ewa Skorupa

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Jolanta Pawlikowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Józef Dżugaj

Tadeusz Markiewicz

Krzysztof Pierzchała

Michał Wyczachowski

Józef Wodziński

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Radosław Herudziński

Zdzisław Markiewicz

Dorota Pytlewska

Piotr Wysocki

Joanna Janicka

Dariusz Matyśkiewicz

Monika Selerowicz

Dariusz Wyszyński

