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Egzemplarz bezpłatny

Miasto będzie budować
węzeł przesiadkowy

Magistrat dostał 1 mln 984 tys. zł unijnej dotacji. 
Bechatowianie będą mieć dworzec 
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1 marca, pl. Narutowicza. Harcerze ułożyli znak Polski Walczącej, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych

dzieje się w mieście

Pod znakiem sportu 
Kilka zręcznościo-
wych konkurencji, 
głośny doping, me-
dale i dużo radości 
– przed maluchami 
z miejskich przed-
szkoli jubileuszo-
we XXV Wiosenne 
Igrzyska Przedszko-
laków. Mali zawod-

nicy spotkają się 21 kwietnia, po raz 
pierwszy w Hali Energia. Zapraszamy do 
kibicowania od godz. 9:00. 

Zwieńczenie święta teatru
Spektakl „Karczma 
pod Białym Łabę-
dziem” zakończy 
bełchatowskie ob-
chody Dnia Teatru. 
Aktorzy z Teatru 
Animagia przed-
stawią metaforycz-
ną historię o uwi-
kłaniu człowieka  

w dziejowe niepokoje. Spektakl rozegra się  
1 kwietnia o godz. 18:00 w MCK PGE Gi-
ganty Mocy. Wstęp wolny!

Z myślą o seniorach
Biblioteka rozpo-                  
czyna bezpłatny 
kurs „Senior przy 
komputerze i w 
sieci”. Podczas 
spotkań, 13 i 27 
kwietnia oraz 11 i 
25 maja, emeryci 
poznają podstawy 

obsługi komputerów oraz poruszania 
się w internecie. Tematyka będzie 
dostosowana do umiejętności i wiedzy 
uczestników. Początek o godz. 12:00. 

polub nas 

www.facebook.com/belchatow
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Szanowni Mieszkańcy,

Prezentujemy dziś wizualizację węzła przesiadkowego, który powstanie w pobliżu 
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II. Miasto otrzymało na tę inwestycję dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej, wkrótce ogłaszać będziemy przetarg na wykonanie 
projektu. To oznacza, że Bełchatów nareszcie mieć będzie dworzec, bo nowoczesny 
węzeł przesiadkowy pełnić ma właśnie taką funkcję. Ta inwestycja jest ważna dla 
mieszkańców, przewoźników, osób odwiedzających Bełchatów, jest też bardzo istotna 
dla samego wizerunku miasta i dla mnie, bo tę budowę obiecałam mieszkańcom obej-
mując urząd prezydenta Bełchatowa.

Nie tylko tą dobrą informacją chcę się z Państwem podzielić. Dużo radości sprawia mi także zaproszenie 
mieszkańców na Śniadanie Wielkanocne. Za kilkanaście dni będziemy składać świąteczne życzenia, wspominając  
o rodzinnej atmosferze, miłości, bliskości. Nie wszystkim są one dane.  Śniadanie Wielkanocne organizujemy z na-
dzieją, że możliwość spotkania przy wspólnym świątecznym stole przyniesie osobom starszym i samotnym bliskość 
oraz radość przebywania z innymi. Wielkanoc to czas refleksji i przemyśleń, ale też czas nadziei. Wierzę, że tę 
nadzieję z tego wspólnego spotkania także wyniesiemy. Właśnie jej, a także miłości, wiary i pogody ducha pragnę 
z okazji świąt Wielkanocy życzyć wszystkim bełchatowianom.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Bełchatowianie ponownie spotkają się przy świątecznym stole. Wszystko za sprawą Śniadania Wiel-
kanocnego, na które tradycyjnie zaprasza prezydent Mariola Czechowska, proboszcz parafii NNMP 
ks. dziekan Zbigniew Zgoda oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej

Miasto zaprasza mieszkańców na Wielkanocne Śniadanie
Święconka, tradycyjne potrawy 
i świąteczna atmosfera będą czekać na 
mieszkańców Bełchatowa, którzy skorzy-
stają z trzeciego bełchatowskiego Śnia-
dania Wielkanocnego. 

Spotkanie, podobnie jak w latach  
poprzednich, odbędzie się w Niedzielę  
Wielkanocą, 16 kwietnia. I tym razem 
organizatorzy zapraszają do Oratorium 
Jana Pawła II o godz. 8:30, czyli tuż po 
mszy rezurekcyjnej. 

- Atmosfera, jaka każdego roku panuje 
podczas Śniadania Wielkanocnego czy też 
organizowanej przy okazji świąt Bożego 
Narodzenia miejskiej wigilii, pokazuje, 
że inicjatywa wspólnych świątecznych 
spotkań jest niezwykle potrzebna i cenna. 
Nie wszystkim bełchatowianom dane jest 
bowiem przeżywać święta w życzliwej, 
rodzinnej atmosferze, przy stole z tra-
dycyjnymi potrawami. Dlatego cieszę się, 

że dla wielu mieszkańców wspomniane 
wydarzenia są źródłem wzruszeń, zadu-
my czy radości ze wspólnego przeżywania 
świąt – mówi prezydent Mariola Czechow-
ska dodając: - co niezwykle ważne, po-
trzebujący bełchatowianie wielkanocne 
potrawy będą mogli również zabrać ze 
sobą.

Śniadanie Wielkanocne to nieje-
dyna świąteczna, miejska inicjatywa.  
W Centrum Informacji Turystycznej  
(ul. Kościuszki 15) dostępne są niezwykle 
oryginalne kartki świąteczne. Autorami 
projektów graficznych są młodzi bełcha-
towianie - uczestnicy projektu pn. „Inwa-
zja Talentów” współfinansowanego przez 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 

Pocztówki można bezpłatnie dostać   
w Centrum Informacji Turystycznej.

AD-A
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- Chcemy być służbą pozytywną. Każdy, kto zwróci się do nas, może liczyć, że mu pomożemy - mówi 
Piotr Barasiński, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie

Wolimy upominać, niż wypisywać mandaty

Straż miejska ma 25 lat. To dużo czasu, 
aby nabrać doświadczenia i profesjonali-
zmu. Co się zmieniło?

Zmienia się świadomość ludzi, zmienia 
się postrzeganie samorządu i samej straży. 
My cały czas wprowadzamy nowe rozwią-
zania, podnosimy standardy. Te 25 lat to 
dułgi czas, by nabrać doświadczenia i my je 
mamy. Bełchatów jest miastem ustabilizo-
wanym i spokojnym, gdzie system porząd-
kowy działa dobrze, co nie znaczy, że nie 
należy go poprawiać.

Na co kładziecie największy nacisk?
Jesteśmy służbą pierwszego kontaktu. 

Pomagamy bezdomnym, osobom nietrzeź-
wym, które znalazły się w warunkach za-
grożenia życia, zajmujemy się porzuconymi 

zwierzętami, przypadkami niszczenia zie-
leni, zakłócania porządku. Nie tolerujemy 
spożywania alkoholu w miejscach publicz-
nych, wandalizmu. Pomagamy mieszkań-
com.

Podkreśla pan, że nie mandaty w tej 
pracy są najważniejsze…

W 2016 roku mieliśmy 12,4 tys. inter-
wencji, z czego prawie 4 tys. były to sprawy 
zgłoszone przez mieszkańców.  Co szesna-
ste ujawnione wykroczenie kończy się man-
datem. Jesteśmy nastawieni na prewencję 
i środki wychowawcze. Uważamy, że jeżeli 
wytłumaczymy, albo zobowiążemy kogoś 
do zachowania zgodnego z prawem, to wy-
starczy. Oczywiście, są sytuacje, że sankcje 
karne, łącznie ze skierowaniem sprawy do 
sądu, są konieczne. 

Chcemy być służbą pozytywną. Każdy, 
kto zwróci się do nas, może liczyć na to, że 
mu pomożemy, a jeśli nie my, to znajdziemy 
sposób, by problem rozwiązać. Dlatego też 
prowadzimy niestandardowe działania, jak 
np. uruchamianie samochodów zimą. Je-
steśmy też wsparciem służb przy sprzątaniu 
miasta, nadzorujemy prace osób kierowa-
nych przez sąd do odpracowywania wyroków.  

Strażnicy pojawią się też w szkołach, 
to kolejna część waszej pracy nastawiona 
na profilaktykę.

Profilaktykę w szkołach prowadzimy od 
13 lat. Uważamy, że przekazywanie pewnej 
wiedzy, tłumaczenie, wyjaśnianie są bardzo 
potrzebne. Kropla drąży skałę. Trzeba dzie-
ciom zwracać uwagę na zachowania, które 
będą pożyteczne później, w dorosłym ży-
ciu. Uczyć ich dbania o zieleń, otoczenie, 
zwierzęta. Mówimy też o problemie agresji, 
zagrożeniach wynikających z picia alkoho-
lu, zażywania narkotyków czy dopalaczy, 
związanych z Internetem. W zajęciach  
z młodzieżą wykorzystujemy alkogogle  
i narkogogle.

Postrzeganie strażników miejskich 
jest różne i nie zawsze pozytywne.

Spotykamy się z różnymi reakcjami -  
i podziękowaniami, i krytyką. Mieszkańcy 
dziękują nam za odpalenie samochodu czy 
pomoc w nagłych sytuacjach, np. ratowania 
życia, szkoły są wdzięczne za zajęcia profi-
laktyczne. Z drugiej strony jesteśmy służ-
bą restrykcyjną. Mieszkańcy, którzy zostali 
przez nas upomniani czy ukarani, będą nas 
krytykować i jest to wpisane w tę służbę.

Już w kwietniu akcja  ,,Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim psie"
Strażnicy miejscy i harcerze będą rozda-
wać pakiety sanitarne i zachęcać miesz-
kańców do sprzątania po psach. Akcja 
rozpocznie się w kwietniu.

Sprzątanie po czworonogach to obo-
wiązek właścicieli przez cały rok, ale 
problem powraca szczególnie wiosną, 
gdy topniejący śnieg odsłania zabrudzo-
ne trawniki. Stąd też akcja ,,Pokaż kla-
sę! Posprzątaj po swoim psie”, która ma 
uczulić mieszkańców na ten problem. Or-
ganizuje ją co roku bełchatowska Straż 
Miejska, zapraszając do współpracy m.in. 
administratorów wspólnot mieszkanio-
wych i harcerzy. 

W mieście pojawią się plakaty za-
chęcające do sprzątania po psie, har-
cerze i strażnicy będą także rozdawać 
pakiety sanitarne. Miasto kupiło 2,5 tys. 
woreczków na psie odchody. Pojawią się 
także dodatkowe kosze – m.in. na osie-

dlach Olsztyńskim i Przytorze. - Chcemy 
wyczulić właścicieli psów, sprzątanie po 
zwierzętach to obowiązek wynikający  
z przepisów prawa, ale też dbanie o śro-
dowisko i porządek w mieście – mówi 
Piotr Barasiński, komendant bełchatow-
skiej Straży Miejskiej. Dodaje, że straż-
nicy będą działać prewencyjnie i pouczać 
właścicieli psów, choć w takich przypad-
kach mogą ukarać mandatem i to wyno-
szącym nawet 500 zł. 

Od kilku tygodni patrole straży miej-
skiej bacznie przyglądają się miastu, 
zgłaszając połamane ławki, uszkodzo-
ne znaki, krawężniki, progi zwalniające 
itp. Przypominają także o sprzątaniu 
właścicielom posesji. Do prac porządko-
wych kierowane są osoby odpracowujące  
w straży wyroki. Straż przyjmuje także 
zgłoszenia od mieszkańców.

Al
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Miasto będzie budować węzeł przesiadkowy

Bełchatów, po kilku latach funkcjono-
wania bez dworca, będzie mieć węzeł 
przesiadkowy. Magistrat dostał 1 mln 
984 tys. zł unijnej dotacji i przygotowu-
je się do ogłoszenia przetargu na wyko-
nanie projektu. Węzeł powstanie przy  
ul. Czaplinieckiej, w pobliżu Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II. To jed-
na z bardziej wyczekiwanych inwestycji 
ostatnich trzech lat.

Ekologiczny budynek poczekalni, za-
daszony peron, parkingi, drogi dojazdo-
we, miejsca dla rowerów. To tu zajeżdżać 
będą miejskie emzetki, autobusy daleko-
bieżne i PKS, busy. 

- Wybudujemy przy ul. Czaplinieckiej 
nowoczesny węzeł przesiadkowy. Wszy-
scy wiemy, jak bardzo dworzec w takim 
mieście jak Bełchatów jest potrzebny. 
Zdobycie unijnych pieniędzy na tę in-
westycję jest dużym sukcesem i bardzo 
mnie cieszy  – mówi Mariola Czechowska, 
prezydent Bełchatowa.

Najważniejszym elementem projektu 
jest tzw. budynek pasywny. Ma być w peł-

ni ekologiczny, co oznacza zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań sprzyjających 
ochronie środowiska. Mieścić się w nim 
będzie m.in. poczekalnia, kasa, toalety, 
pomieszczenia dla kierowców, gastro-
nomia.  W pobliżu wybudowane zostaną 
parkingi i drogi dojazdowe. 

Jak podkreśla Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa, węzeł prze-
siadkowy będzie budowany w tym i przy-
szłym roku. Zakładany w projekcie wkład 
miasta to 3 mln 326 tys. zł, ale jaka to 
będzie dokładnie kwota, będzie wiadomo 
po przetargu.

Węzeł powstanie przy ul. Czapliniec-
kiej, w pobliżu szpitala. Taka lokalizacja 
została wskazana podczas konsultacji 
społecznych w lutym 2016 roku, kiedy to 
mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na 
ten temat w ankietach. Miasto zapropo-
nowało dwa tereny: przy szpitalu oraz 
na osiedlu Dolnośląskim, w pobliżu bloku 
201. Wygrał teren przy ulicy Czapliniec-
kiej. 

Za budową węzła przesiadkowego 
ww wskazanej lokalizacji przemawia 
m.in. bliskość obwodnicy, sąsiedztwo 
szkół ponadgimnazjalnych i szpitala, do 
którego przyjeżdża wiele osób. Szpital 
jest także przystankiem na wszystkich 
liniach obsługiwanych przez MZK i dla bu-
sów prywatnych przewoźników. Teren na  
os. Dolnośląskim jest bliżej centrum, ale 
też ze względu na duży ruch, byłby i czę-
sto korkującą się ulicę Wojska Polskiego, 
nie został uznany za dobrą lokalizację 

przez przewoźników.
Ireneusz Owczarek, wiceprezydent 

Bełchatowa, mówi, że miasto będzie 
chciało porozumieć się ze Starostwem 
Powiatowym w Bełchatowie w sprawie 
budowy dworca. - Z punktu przesiadko-
wego korzystać będą także mieszkańcy 
powiatu i autobusy PKS, myślę, że powiat 
z chęcią się przyłączy.

Miasto nie ma dworca od 2014 roku.
Wtedy to bełchatowski PKS sprzedał 
działkę przy ul. Sienkiewicza, na której 
mieścił się dworzec. Teraz w tym miejscu 
powstać supermarket.

Al

12,5 miliona do miejskiej kasy

Projekt budowy węzła przesiad-
kowego jest dziesiątym, na który 
udało się zdobyć dofinansowanie 
z zewnątrz – przede wszystkim z 
Unii Europejskiej. Do kasy miasta 
wpłynie w sumie 12 mln 580 tys. 
zł z dziesięciu projektów. To m.in.: 
termomodernizacja budynku komu-
nalnego Felek, tworzenie i rewa-
loryzacja terenów zielonych, czyli 
Bełchatów w zieleni, turystyczny 
projekt Energia, natura i tradycja 
– na bełchatowskim szlaku, opraco-
wanie Gminnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Bełchatowa, czy bu-
dowa lokali socjalnych w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 40.
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W sprawie 500+ od trzeciego kwietnia na ulicę Dąbrowskiego 
Punkt informacyjny programu 500+ zmie-
nia lokalizację! Bełchatowianie, którzy  
w ramach wspomnianego świadczenia 
chcą złożyć wniosek, odebrać decyzję 
czy też zaświadczenie, od 3 kwietnia 
mogą to zrobić w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dą-
browskiego 2. 

Pracownicy MOPS będą dostępni dla 
petentów w godz. 7:30 – 15:30 w po-
niedziałki, środy, czwartki, piątki oraz 
we wtorki w godz. 7:30 – 17:00. Wszel-
kie informacje można również uzyskać  
w punkcie informacyjnym MOPS lub tele-
fonicznie pod numerem 44 635 28 80. 

Obecnie z programu 500+ korzysta 
ponad 3,5 tys. bełchatowskich rodzin. 
Świadczenie w wysokości 500 zł mie-
sięcznie przyznawane jest na drugie  
i każde kolejne dziecko w rodzinie.  

W przypadku ubiegania się o 500+ na 
pierwsze dziecko – brany jest pod uwa-
gę dochód na osobę w rodzinie, który nie 
może przekroczyć kwoty 800 zł netto,  
a w przypadku posiadania pierwszego 
(jedynego) dziecka niepełnosprawnego  
(tj. dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności albo orze-
czeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności) - 1.200 zł 
netto. Co ważne, 500+ przysługuje do 
dnia ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia, jednak prawo do świadczenia usta-
lane jest na okres jednego roku (od 1 paź-
dziernika do 30 września) – to znaczy, że 
corocznie należy składać nowy wniosek. 

Warto przypomnieć, że wnioski  
o przyznanie świadczenia 500+ można 
składać osobiście, przesłać za pośredni- 
ctwem Poczty Polskiej na adres: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchato-
wie ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełcha-
tów lub złożyć w formie elektronicznej 
za pomocą: bankowości elektronicznej, 
Platformy Usług Elektronicznych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), 
Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) 
bądź za pośrednictwem ePUAP.

AD-A

Zatoczka postojowa ,,Pocałuj i jedź” koło SP nr 1 to bełchatowski pomysł zgłoszony do ogólnopol-
skiego konkursu promującego najbardziej inspirujące projekty budżetów obywatelskich

Zagłosuj na bełchatowską zatoczkę postojową
Jest bezpiecznie i wygodnie – mówią ro-
dzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie powstała zatoczka postojowa pod 
hasłem ,,Pocałuj i jedź”. To jeden z ubie-
głorocznych projektów budżetu obywa-
telskiego. Teraz na bełchatowski pomysł, 
zgłoszony przez rodziców, a zrealizowany 
przez miasto, będzie można głosować  
w konkursie „Mieszkam –TU.eu – mądre 
pomysły na mądre miasto”.

Głównym założeniem pomysłu było 
bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, 
jak i wracających po lekcjach do domu. 
Brak miejsca w okolicy Szkoły Podstawo-
wej nr 1, jednej z największych w mie-
ście, gdzie uczniowie mogliby swobodnie 
i bezpiecznie wysiąść z samochodu, stał 
się impulsem do zgłoszenia pomysłu do 
budżetu obywatelskiego. Zatoczka po-
wstała we wrześniu 2016 roku, kosztowa-
ła 83 tys. zł. W ramach projektu wykona-
no także progi zwalniające i trzy kamery 
monitorujące, zamontowano stojaki na 
rowery.

 Strefa postoju oznaczona jako K+R 
Kiss and Ride – w wolnym tłumaczeniu 

„Pocałuj i jedź” – to rozwiązanie, które 
cieszy się dużym zainteresowaniem tak-

że dzisiaj. Jak się okazuje, nie zawsze 
trzeba ponosić duże nakłady finansowe, 
aby stworzyć coś ważnego, bezpieczne-
go i przydatnego. Jak podkreśla Mariola 
Czechowska, prezydent Bełchatowa, za-
toczka, stojaki rowerowe i monitoring to 
prosty, niedrogi i świetny pomysł, a jed-
nocześnie ważny dla mieszkańców. - War-
to takie projekty powielać – mówi prezy-
dent Bełchatowa.

Konkurs „Mieszkam–TU.eu – mądre 
pomysły na mądre miasto” przeznaczo-
ny jest dla samorządów i mieszkańców. 

Organizuje go Fundacja Napraw Sobie 
Miasto. Jego celem jest promocja najcie-
kawszych, najbardziej inspirujących po-
mysłów, zgłoszonych w 2016 r. w ramach 
budżetów obywatelskich. Projekt Bełcha-
towa przeszedł pomyślnie etap głosowa-
nia jury, teraz – zgodnie z regulaminem 
konkursu - czas na głosowanie interne-
towe publiczności. Trzyminutowy film  
o zatoczce postojowej można oglądać na 
stronie miasta www.belchatow.pl, tam 
też są informacje dotyczące głosowania 
na bełchatowski projekt.
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31 marca rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli w Bełchatowie. Na dzieci czeka 
ponad 320 miejsc. Od września oferta zajęć dodatkowych w placówkach będzie jeszcze bogatsza

Język obcy dla każdego przedszkolaka

Rodzice będą mogli zapisywać dzieci do 
dziewięciu miejskich przedszkoli od 31 
marca do 21 kwietnia. Jeśli nie będzie 
kompletu, ogłoszona zostanie rekruta-
cja uzupełniająca.  Na maluchy czekają 
283 miejsca. Jeśli będzie taka potrzeba, 
uruchomione zostaną, gotowe obecnie, 
oddziały w Przedszkolu nr 6. Wówczas do 
dyspozycji będą 323 miejsca. Od wrze-
śnia Szkoła Podstawowa nr 9 korzystać 
będzie także z budynku szkoły przy ul. 
Edwardów, to daje miastu dodatkowo 
możliwości utworzenia oddziałów przed-
szkolnych w budynku na os. Dolnośląskim 
204a. - Nie ma najmniejszych obaw, że 
w miejskich przedszkolach zabraknie 
miejsc – zapewnia Elwira Antońska, dy-
rektor wydziału oświaty Urzędu Miasta 
Bełchatowa.

W placówkach miasta jest w tym roku 
1246 dzieci (54 oddziały). O deklaracje, 
czy we wrześniu dzieci pójdą do szkół, 
czy zostaną w zerówkach w przedszko-
lach, zapytano rodziców. Według tych 
danych do zerówek w szkołach podstawo-
wych odejdzie 115 dzieci. 142 siedmio-
latków pójdzie do klas pierwszych.

- Nasze przedszkola cieszą się uzna-
niem wśród rodziców, liczba dzieci jest 
tego najlepszym dowodem – mówi Elwira 

Antońska. - Mimo tak dużej oferty przed-
szkoli niepublicznych, w miejskich przed-
szkolach jest więcej dzieci. Ta liczba 
wychowanków 1200 – 1300 utrzymuje się 
od dłuższego czasu. Niewątpliwym atu-
tem naszych przedszkoli jest to, że mają 
bardzo dobrze wyposażone sale, oferują 
smaczne, domowe posiłki przygotowy-
wane przez kucharki na miejscu. Opie-
kę zapewniają dobrze wykwalifikowane 
przedszkolanki.

Przedszkola proponują zajęcia do-
datkowe i kółka zainteresowań od ma-
tematycznych, artystyczno-plastycznych 
po ekologiczne i kulinarne. Ponadto jest 
pomoc logopedy, psychologa i pedagoga. 
Miasto zapewnia bezpłatne zajęcia z ję-
zyków obcych dla dzieci pięcio i sześcio-
letnich.

Jak mówi Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa, oferta bezpłatnych za-
jęć w miejskich przedszkolach nie odbie-
ga od propozycji placówek prywatnych, 
a od września miasto chce ją jeszcze 
wzbogacić. - Zależy nam na zapewnieniu 
odpowiedniej opieki psychologa, peda-
goga, logopedy i na pewno takich zajęć 
będzie więcej – mówi prezydent Mariola 
Czechowska. - Ale wprowadzimy tak-
że inne zajęcia, np. taneczne czy nauki 

Żłobek ,,Jaś i Małgosia” zaprasza

Do końca kwietnia trwać bę-
dzie nabór do publicznego żłobka 

„Jaś i Małgosia”. Na dzieci czeka 75 
miejsc – fachowa opieka, domowa 
atmosfera i posiłki oparte na ekolo-
gicznych produktach. Miasto opra-
cowało nowe, korzystniejsze dla 
rodziców stawki opłat za żłobek. 
Propozycją tańszych opłat zajmą 
się miejscy radni na sesji 30 marca.

,,Jaś i Małgosia” to jedyny pu-
bliczny żłobek w Bełchatowie. Pra-
wie czterdziestoletnie doświad-
czenie placówki przekłada się na 
wysokie standardy m.in. w kwestii 
bezpieczeństwa i zapewnienia wła-
ściwej opieki. Żłobek przygotowuje 
posiłki we własnej kuchni i zaopa-
trywany jest w zdrową żywność 
z upraw ekologicznych. Nawiązał 
też współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami, którzy dostarczają 
codziennie świeże produkty. Pla-
cówka zapewnia bezpłatne zajęcia, 
m.in. umuzykalniające, terapię lo-
gopedyczną czy zabawy z elemen-
tami języka angielskiego.

Karty zgłoszeniowe do żłobka 
można pobrać na stronie BIP oraz 
bezpośrednio w placówce. Informa-
cje nr tel. 44 632 35 74.

gry w szachy. Myślę, że będzie to cieka-
wa propozycja i spodoba się rodzicom.  
Od września chcemy też, aby lekcje języ-
ka angielskiego czy niemieckiego objęły 
wszystkie przedszkolaki. 

Miejską ofertę dopełnia propozycja 
sześciu przedszkoli niepublicznych, któ-
re otrzymują od miasta dotację 730 zł 
na jedno dziecko.  - Jest grupa rodziców, 
która mimo naszej szerokiej oferty, po-
syła dzieci do placówek niepublicznych - 
mówi Elwira Antońska. - Cieszymy się, że 
jest taka możliwość, to duże odciążenie 
dla miasta. Dotujemy sześć przedszkoli 
niepublicznych i zapewniamy w nich 974 
miejsca.

Al
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1 marca na pl. Narutowicza grupa harcerzy ułożyła ze zniczy znak Polski Walczącej. Przypomniał 
mieszkańcom o Żołnierzach Wyklętych. 12 marca Bełchatów obchodził rocznicę powstania AK

Bełchatowianie uczcili pamięć Armii Krajowej  
i Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się 
od odwiedzin w bełchatowskich szkołach. Pracow-
nicy urzędu rozdawali dzieciom i młodzieży ulotki  
z krótkimi notami biograficznymi żołnierzy polskie-
go podziemia niepodległościowego i antykomuni-
stycznego. 

Tuż po godzinie 17 na placu Narutowicza roz-
błysnął znak Polski Walczącej. W kościele far-
nym odprawiona została uroczysta msza św.  
w intencji Żołnierzy Wyklętych. Na wspólnej mo-
dlitwie zgromadzili się przedstawiciele władz miej-
skich, wierni z Bełchatowa i okolic, a także wiele 
pocztów sztandarowych. Ponadto przez ulice mia-
sta przeszedł marsz zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Kibiców GKS-u Bełchatów „Torfiorze” oraz 
Stowarzyszenie Bełchatowianie dla Narodu. 

Uzupełnieniem bełchatowskich obchodów dnia 
pamięci był Turniej Piłkarski ku Chwale Żołnierzy 
Wyklętych dla szkół gimnazjalnych oraz zorganizo-
wany przez Muzeum Regionalne turniej wiedzy na 
temat podziemia antykomunistycznego. Odbyła się 
także projekcja filmu ,,Wyklęty" w Kinie Kultura.

Do czasów walki o niepodległość Bełchatów 
powrócił raz jeszcze 12 marca, przypominając po-
wstanie Armii Krajowej oraz rozstrzelanych przez 
gestapo czterech żołnierzy AK z rejonu „Bełchatów. 
Uroczystości odbyły się na bełchatowskim cmenta-
rzu. Patronatem objęła je Mariola Czechowska, pre-
zydent Bełchatowa.

W tym roku przypada 75. rocznica powstania 
Armii Krajowej, zakonspirowanej siły zbrojnej 
Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny 
światowej. W niedzielę bełchatowianie obchodzili 
również rocznicę rozstrzelania czterech żołnierzy 
AK z rejonu „Bełchatów”. Tadeusz Kowalczyk, Jan 
Szelągowski, Jan Tyszke, Zygmunt Kulik zostali za-
mordowani przez hitlerowców 7 marca 1942 roku. 

W kaplicy cmentarnej odprawiona została msza 
św. Kwiaty na grobie poległych żołnierzy AK złoży-
li parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów 
i instytucji. Prezydent Mariola Czechowska z rąk 
działaczy bełchatowskiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy AK odebrała pamiątkowe odzna-
czenie za zaangażowanie w kultywowanie pamięć  
o bohaterach AK, nadane przez Zarząd Główny. 

Organizatorem obchodów było bełchatowskie 
koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

AD-A
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Jeszcze przed wakacjami powstanie oficjalny portal turystyczny Bełchatowa. Pod adresem  
www.visit.belchatow.pl znaleźć będzie można informacje o atrakcjach, ciekawych miejscach, za-
bytkach i wydarzeniach

Powstaje portal turystyczny miasta
Internetowy, oficjalny portal turystycz-
ny Bełchatowa opracowuje Centrum 
Informacji Turystycznej w Bełchatowie 
(jednostka urzędu miasta). Jak mówi Ka-
tarzyna Źródelna, koordynator CIT w Beł-
chatowie, strona www.visit.belchatow.pl 
ma być gotowa w czerwcu. Tworzona jest 
przede wszystkim z myślą o turystach, 
ale CIT liczy, że będzie interesująca tak-
że dla mieszkańców.

Visit.belchatow.pl będzie zawierać 
wiadomości o tym, co w Bełchatowie 
warto zobaczyć – zabytkach, ciekawych 
miejscach, wydarzeniach. Turysta znaj-
dzie też ciekawostki o mieście i przy-
datne informacje, np. o parkingach czy 
postojach taxi. Ważną częścią witryny 
będzie baza gastronomiczna i hotelowa. 
CIT jest w trakcie jej tworzenia i zachęca 
puby, restauracje, hotele, obiekty spor-
towe do jej współtworzenia.

- Zapraszamy bełchatowskich przed-
siębiorców, oferujących usługi gastro-
nomiczne, noclegowe, rozrywkowe, do 
przysyłania ofert. Zostaną one bezpłatnie 
umieszczone na portalu www.visit.bel-
chatow.pl – mówi Katarzyna Źródelna.

CIT prosi przedsiębiorców (osoba 
prawną lub osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą), którzy chcieli-
by znaleźć się w bazie, o przesłanie na 
adres cit@um.belchatow.pl informacji 
zawierających:
- nazwę miejsca oraz dane podmiotu 
zgłaszającego - opis (max. 2000 znaków), 
- informacje ogólne (www, telefon,  
e-mail, profil Facebook, godz. otwarcia), 
- informacje dodatkowe (dostęp dla 
niepełnosprawnych, wifi, udogodnie-
nia dla dzieci, miejsca parkingowe), 
- przynajmniej 4 zdjęcia w du-
żej rozdzielczości wraz z informa-
cją o posiadaniu praw autorskich, 
- zapis „Akceptuję poniższe zasady: 
Umieszczanie ofert na portalu  
www.visit.belchatow.pl jest bezpłatne. 

Kolejność umieszczania ofert będzie  
w porządku alfabetycznym. Zbiór ofert 
jest otwarty i podlega stałej aktualizacji. 
Centrum Informacji Turystycznej za-
strzega sobie prawo do odmowy pu-
blikacji lub usunięcia opublikowa-
nej wcześniej oferty, w szczególności  
w przypadku stwierdzenia, że dane za-
mieszczone w niej są nieprawdziwe. 
Centrum Informacji Turystycznej zastrze-
ga sobie prawo do redagowania oraz mo-
dyfikowania ofert.”

W razie pytań zapraszamy do Centrum 
Informacji Turystycznej ul. Kościuszki 15, 
w godz.: poniedziałek 9.30 – 15, wtorek 
– sobota 9.30 – 16.30. Tel. 44 733 51 35.

SPEEDKOMP Łukasz Przyłęcki

Oferuje zniżki dla wszystkich po-
siadaczy kart na asortyment sprzę-
tu komputerowego oraz na rege-
nerację tuszy do drukarek.
Kontakt:
ul. Przemysłowa 12a/114, tel. 
516 180 427, 608 052 989
Strona internetowa: speedkomp.pl.

INSECT s.c.

Partnerem programu Bełchatowska 
Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich po-
siadaczy kart na dezynfekcję, 
dezynsekcję i deratyzację.
Kontakt:
ul. Budryka 10, tel. 607 700 994
Strona internetowa: insectsc.pl

Centrum Elektroniki TELMO

Partnerem programu Bełchatowska 
Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posia-
daczy kart na usługi i swerwis sprzę-
tu IT, RTV oraz na asortyment.
Kontakt:
ul. W.Polskiego 23J, tel. 446323577
Strona internetowa: telmo.com.pl
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Pobiegli po medale i satysfakcję w I Bełchatowskim Biegu Nocnym na osiedlu Binków

Blisko dwieście osób wystartowało 
w I Bełchatowskim Biegu Nocnym. 
Oprócz bełchatowian na starcie sta-
nęli również mieszkańcy m.in. Łodzi, 
Sieradza czy Radomska.

Zwycięzca Tomasz Owczarek na 
pokonanie 6-kilometrowego dystan-
su potrzebował zaledwie 19 minut  
i 38 sekund. Wśród kobiet najlep-
sza okazała się Zuzanna Koch, która 
przybiegła w 24 minuty i 58 sekund. 
Jako drudzy linię mety przekroczyli: 
Jarosław Cichosz i Justyna Grzelew-
ska. Trzecia lokata przypadła zaś To-
maszowi Pacholczykowi i Paulinie Ko-
łatek.  Najstarszymi uczestnikami za-
wodów byli: Małgorzata Jędrzejczyk 
oraz Tomasz Smodlibowski. Nagrody 
laureatom wręczła Mariola Czechow-
ska, prezydent Bełchatowa i Piotr 
Pierzchała, wiceprezes Wod-Kan.

Biegacze dostali fluorescen-
cyjne medale, opaski LED i ciepły 
posiłek. Organizatorem biegu było 
Miejskie Centrum Sportu razem  
z miastem i Bełchatowskim Klubem 
Lekkoatletycznym. 

Warto przypomnieć, że trasa bie-
gu nieprzypadkowo wiodła ulicami os. 
Binków i oddaną niedawno do użytku 
ulicą Budryka. Budowa odcinka ulicy 
kosztowała około 3,5 mln zł.

AD-A
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Pobiegli po medale i satysfakcję w I Bełchatowskim Biegu Nocnym na osiedlu Binków
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Działa już nowa wersja bełchatowskiego geoportalu. Szata graficzna i technologia wyświetlania 
zostały zmienione. Serwis jest bardziej wydajny i intuicyjny, można też z niego korzystać na urządze-
niach mobilnych. W geoportalu dostępne są m.in. plany zagospodarowania przestrzennego

Bełchatowski geoportal w nowej odsłonie
Geoportal to świetne źródło infor-
macji nie tylko dla specjalistów, ale 
także inwestorów czy mieszkańców 
szukających informacji o działce, da-
nych przestrzennych czy dokładnych 
map topograficznych.  Portal www.
gis.belchatow.pl, udostępniany przez 
stronę internetową miasta, działa od  
7 lat. Główną jego częścią jest mapa oraz 
zestaw narzędzi służących do przegląda-
nia, wyszukiwania i analizowania infor-
macji. 

W serwisie możemy obejrzeć m.in. 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania, obowiązujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go (mpzp), przebieg linii zabudowy, sieć 
ulic, punkty adresowe, mapy topograficz-
ne. Są także mapy lotnicze wykonane na 
przestrzeni kilku lat, które umożliwiają 
przeprowadzenie analizy zmian, jakie 
dokonały się w mieście. W geoportalu 
znaleźć też można zdjęcia, m.in. panora-
my z 2014 roku, pokazujące „z lotu pta-
ka” ciekawe tereny Bełchatowa.

Serwis zapewnia również dostęp do 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, co pozwala na szybką 
weryfikację możliwości inwestycyjnych 
terenu. Aplikacja umożliwia automatycz-
ne przekierowanie z rysunku miejsco-
wych planów do części opisowej, czyli 
odpowiedniej uchwały lub jej części. 

Bełchatów jest w czołówce samorzą-
dów województwa pod względem tere-
nów, dla których sporządzono miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 
Opracowano je dla całej powierzchni 
miasta. Niecałe 30 proc. gmin w woje-
wództwie może pochwalić się podobnym 
rezultatem. Publikowanie miejscowych 
planów w geoportalu jest nowoczesnym 
i  innowacyjnym rozwiązaniem, znacznie 
lepszym niż prezentacja w gminnych BIP. 
Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego do połowy 2016 r. na swoich 
geoportalach udostępniało niespełna 40 
proc. gmin województwa łódzkiego. 

Bełchatowski geoportal został wzbo-
gacony o nowe narzędzia: wyszukiwarkę 
obiektów, dodawanie warstw do bieżą-

cego widoku mapy, szkicownik, selekcję 
logiczna i geometryczna, analizy prze-
strzenne, buforowanie, wyszukiwanie 
najbliższych obiektów z warstw, określe-
nie współrzędnych. 

Dla adresów, stref zagospodarowania, 
zakresów miejscowych planów i innych 
warstw utworzonych przez magistrat, 
uruchomiono usługę WMS, czyli udostęp-
niania danych przestrzennych w interne-

cie w postaci rastrowej. Aby wczytać ją 
do innej aplikacji, należy skopiować ad-
res serwisu WMS (dostępny w oknie mapy 
pod nazwą „Serwis WMS”).  Użytkownik 
ma możliwość skorzystania z przygoto-
wanego dokumentu, znajdującego się  
w oknie pomocy „?”, w którym zostały 
opisane wszystkie funkcjonalności i na-
rzędzia dostępne w aplikacji. 

Al

Źródło: Marcin Krzemiński, Internetowe źródła informacji o miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego.
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Spółka złożyła wniosek do Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Dotacja pozwoli na poprawę stanu technicznego systemu ciepłowniczego i zmniejszy ryzyko awarii

PEC stara się o dotację na modernizację sieci
System ciepłowniczy Bełchatowa to kilku-
dziesięciokilometrowe labirynty rur, ko-
mór, zaworów i kanałów, na trwałe wpisane  
w podziemną infrastrukturę miasta. Sieci 
ciepłownicze, niejednokrotnie  budowa-
ne w latach 70. ubiegłego stulecia, za-
pewniają nieprzerwane dostawy ciepła 
systemowego dla mieszkańców Bełcha-
towa. Sprawne działanie tak skompliko-
wanej struktury nie byłoby możliwe bez 
ciągłej modernizacji i diagnostyki, dzięki 
którym można wyeliminować większość 
potencjalnych zagrożeń dostawy ciepła, 
zanim jeszcze wystąpią.

Aby zrozumieć ogrom działań podej-
mowanych w ramach profilaktyki oraz 
sprawnej, bezawaryjnej pracy sieci, 
trzeba poznać kilka szczegółów dotyczą-
cych przesyłu ciepła. System ciepłowni-
czy składa się z bardzo zróżnicowanych 
technologicznie elementów. 
Tworzą go m.in.: 
• sieci napowietrzne, które możemy spo-
tkać na obrzeżach miasta; tu awarie są 
najłatwiejsze do lokalizacji, bo uszko-
dzony odcinek widziany jest gołym okiem 
w postaci  kłębów pary wydobywającej 
się spod izolacji w miejscu awarii. Aby 
zapobiegać tego typu zdarzeniom, stosu-
je się systematyczne przeglądy rurocią-
gów, również za pomocą kamery termo-
wizyjnej, 
• sieci ciepłownicze kanałowe – to ru-
rociągi w otulinie izolacyjnej osadzone  
w podziemnych betonowych kanałach, 
budowane do połowy lat 90. ubiegłego 
stulecia; stan izolacji oraz stopień zu-
życia rur jest bardzo różny, trudniej jest 
również zdiagnozować awarię, przez co 
czas usuwania nieszczelności znacznie 
się wydłuża, 
• sieci ciepłownicze preizolowane – nowo-
czesne rurociągi ze zwiększoną izolacją 
termiczną i systemem alarmowym, który 
pozwala na szybkie zlokalizowanie nie-
szczelności i usunięcie awarii. Zastępują 
one stare, w dużej części już awaryjne 
(ze względu na wiek) sieci kanałowe.

Każdy z wymienionych typów sie-
ci wymaga innego sposobu konserwacji  

i diagnostyki. Dlatego tak ważne jest, aby 
zapobiegać występowaniu ewentualnych 
awarii i modernizować sieć ciepłowniczą, 
zanim wystąpią nieprawidłowości. Jed-
nak koszt takiej inwestycji jest ogromny, 
dlatego PEC Bełchatów szuka możliwości 
pozyskania środków unijnych na realiza-
cję takich inwestycji.

W 2015 roku zakończone zostało 
największe z dotychczas realizowanych 
przedsięwzięć Spółki w tym zakresie.  
O skali realizowanego w latach 2011-
2015 projektu może świadczyć fakt, że  
w ciągu 5 lat zmodernizowano sieć  
o długości 26,4 km, przy czym całkowi-
ta długość sieci systemu ciepłownicze-
go Bełchatowa wynosi 155 km. Wartość 
projektu wyniosła 39 mln zł, a war-
tość dofinansowania – ponad 24 mln zł.  
W wyniku realizacji projektu stare sieci 
kanałowe zostały zastąpione nowocze-
snymi sieciami preizolowanymi, dzięki 

czemu znacznie zmniejszyło się ryzyko 
wystąpienia awarii w kolejnych latach.  
Dodatkowo doposażenie komór sieciowych  
w nowoczesną armaturę oraz rozbudowa 
systemu telemetrii pozwala na skrócenie 
czasu reakcji służb serwisowych w przy-
padku awarii. Jest to szczególnie istotne 
w warunkach zimowych. 

W październiku 2016 r. PEC złożył 
nowy wniosek do NFOŚiGW w Warszawie 
na dofinansowanie projektu, w ramach 
którego planowana jest przebudowa  
i modernizacja kolejnych odcinków sys-
temu ciepłowniczego w Bełchatowie. 
Projekt obejmuje:

- wymianę starej eksploatowanej sieci 
kanałowej na nowoczesną sieć preizolo-
waną,

- likwidację węzłów grupowych i zastąpie-
nie ich węzłami indywidualnymi,

- modernizację istniejących węzłów ciepl-
nych,

- remont napowietrznej sieci cieplnej  
w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła.

Realizacja inwestycji pozwoli na po-
prawę stanu technicznego sieci, dzięki 
czemu zmniejszone zostaną straty gene-
rowane w procesie przesyłu oraz zmniej-
szy się ryzyko powstawania awarii w ko-
lejnych latach. 

W styczniu tego roku wniosek został 
oceniony pozytywnie pod względem kry-
teriów formalnych i skierowany do oce-
ny merytorycznej. Wartość planowanej  
inwestycji wynosi 13,5 mln zł, dofinanso-
wanie, które może otrzymać PEC, to aż 
10 mln zł.

Realizacja projektu modernizacji sie-
ci ma ogromne znacznie dla przyszłości 
dostaw ciepła dla mieszkańców Bełcha-
towa. Dzięki realizowanym dotychczas 
inwestycjom znacznie poprawiło się bez-
pieczeństwo energetyczne zaopatrzenia 
miasta w ciepło i jakość dostaw ciepła. 
Niezwykle istotny jest również aspekt 
ekologiczny tych inwestycji, bowiem  
w wyniku przedsięwzięć PEC odnotowano 
znaczną redukcję szkodliwych substancji.

PEC
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 01

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 96, 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

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta 
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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31 

TELEPRZEWODNIK UM

Bełchatowskie Schronisko dla Zwierząt zachęca do adopcji. Na lepszy los czeka ponad 200 psów  
i 20 kotów. Niedawno dom znalazł znany kot Boniek

Przygarnij psa z bełchatowskiego schroniska

Boniek, kot z bełchatowskiego schroniska, 
który stał się słynny za sprawą Zbigniewa 
Bońka, prezesa PZPN, zamieszka w War-
szawie. Do nowych właścicieli ma także 
trafić zaproszenie na mecz Polska-Rumu-
nia w ramach eliminacji do Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej w Rosji 2018, które 
zaoferował Zbigniew Boniek. Zakończona 
happy endem historia Bońka przyczyniła 
się do większej adopcji kotów z bełcha-
towskiego schroniska, ale na dom wciąż 
czeka ponad 240 zwierząt. 

Po deklaracji prezesa PZPN na Twit-
terze, adopcją rudego Bońka zaintereso-
wali się ludzie z całej Polski. Jak mówi 

Mariusz Półbrat, kierownik Schroniska 
dla Zwierząt w Bełchatowie, konieczna 
była weryfikacja chętnych, by kota ad-
optowano nie tylko z powodu zaprosze-
nia na mecz. Ostatecznie Boniek trafi do 
Warszawy, a nowi opiekunowie – państwo 
Kasia i Paweł - mają już jednego kota, 
który także pochodzi z bełchatowskiego 
schroniska.  - Wiemy, że Boniek będzie 
mieć bardzo dobre warunki – mówi Ma-
riusz Półbrat.

Rudy Boniek jest spokojny, łagodny, 
lubi ciepło i wygodę. Jak opowiada Marta 
Matuszewska, opiekunka ze schroniska, 
kot trafił do placówki 6 października, gdy 
głośno było o wyborach prezesa PZPN  

– Jestem fanką piłki nożnej, pomyślałam 
rudy jak Boniek i tak został Bońkiem  

– mówi Marta Matuszewska.
Chory, prawdopodobnie porzucony 

kot znaleziony został na jednym z bełcha-
towskich osiedli. Popularność w mediach 
społecznościowych zawdzięcza bełchato-
wiance, która powiadomiła straż miejską, 
a potem rozsyłała jego profil adopcyjny. 
Tak informacja trafiła do prezesa PZPN.

W tej chwili w bełchatowskim Schro-
nisku dla Zwierząt, które od stycznia 
podlega Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Mieszkaniowej, są 202 psy dorosłe, 15 
szczeniaków, 20 dorosłych kotów i 5 ko-
ciąt. Zwierzęta idące do adopcji mają: 
czip, książeczkę zdrowia, pakiet szcze-
pień. Są odpchlone i odrobaczone. Koszt 
adopcji psa to 50 zł, kota 25 zł.

Gutek to bardzo przyjazny pies, skacze 
w ramiona, rozdaje  buziaki.  Stara się 
być jak najbliżej człowieka.  Lubi biegać.  
Nowego opiekuna zmobilizuje do długich 
spacerów. Ma trzy lata.

Figa - kocica po przejściach, ale ufa czło-
wiekowi. Lubi bawić  się kocimi  zabaw-
kami, ceni sobie wygodę i spokój. Szuka 
bezpiecznego, odpowiedzialnego domu.

Psy i koty oglądać można na stronie   
www.schronisko.sanikom.pl 
i profilu na Facebooku.
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Bezpieczeństwo i jakość wody to podstawa 
działania spółki ,,WOD.-KAN."

Miasto Bełchatów jest zaopatrywane  
w wodę, pochodzącą ze studni głębino-
wych. W ostatnim czasie zostały prze-
prowadzone badania wody, wychodzącej 
z Ujęcia Wody „Myszaki”, trafiającej do 

sieci miejskiej, pod kątem parametrów, 
które charakteryzują wody butelkowane. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
woda z bełchatowskiego ujęcia jest nie 
mniej bogata w mikroelementy niezbęd-
ne do prawidłowego rozwoju, jak wody 
butelkowane dostępne w sklepach. Bio-

pierwiastki zawarte w wodzie wodociągo-
wej mogą stanowić uzupełnienie codzien-
nej diety. Porównanie parametrów wód 
umieszczono w tabeli poniżej.

Badania potwierdziły obecność: ma-
gnezu, wapnia, sodu, potasu, wodorowę-
glanów, siarczan, chlorków oraz fluorków. 
Badana woda wodociągowa jest wodą 
niskomineralizowaną. Stały monitoring 
jakości wody, dostarczanej mieszkańcom 
Bełchatowa, w trosce o ich zdrowie, pro-
wadzony jest przez laboratorium ,,WOD.-

-KAN." Posiada ono certyfikat akredytacji 
laboratorium badawczego nr AB 1590 wy-
dany przez Polskie Centrum Akredytacji 
oraz jest wpisane przez PSSE na listę la-

boratoriów uprawnionych do kontroli ja-
kości wody w ramach nadzoru wewnętrz-
nego. 

Ponadto spółka umieściła na Uję-
ciu Wody ,,Myszaki" specjalny zbiornik  
z ośmioma małżami. Każda z nich ma na 
muszli sondę pomiarową, która rejestruje 

stopień otwarcia muszli, świadczący o wy-
stąpieniu zanieczyszczenia wody. Małże 
przez cały czas filtrują wodę i jeżeli nie ma  
w niej żadnych zagrożeń, muszle pozo-
stają otwarte. Jeżeli tylko pojawi się 
zanieczyszczenie, muszla zamknie się,  
a w stacji pojawi się sygnał alarmowy.

Spółka ,,WOD.-KAN." dba o bezpie-
czeństwo wody wychodzącej z Ujęcia 
Wody do miasta, ale każdy z mieszkań-
ców, aby mieć wodę o odpowiedniej ja-
kości, powinien zadbać o stan swoich kra-
nów. W przypadku zainstalowania filtrów 
powinien stosować się do zaleceń produ-
centów i regularnie je wymieniać. 

Zachowanie tych zasad pozwoli na 

bezpieczne spożywanie wody niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu przy jednoczesnych korzyściach dla 
budżetu domowego. Spożywanie zatem 
wody z kranu ma wiele zalet, nie tylko 
zdrowotnych, ale również ekonomicz-
nych.

Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,  
44 733 51 89

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,  
44 733 51 89

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

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41 

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. Zieleni Miejskiej i Ochrony 
Środowiska 44 733 51 82

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 15
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,Wod.-Kan." w ciągu najbliższych trzech lat planuje przeznaczyć 
na inwestycje ponad 13,5 mln zł 

Spółka ,,Wod.-Kan." będzie inwestować
Uchwałę zatwierdzającą wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
podjęła Rada Miejska Bełchatowa. 
Fundusze na inwestycje będą pochodziły 
ze środków własnych spółki. W tym okre-
sie zaplanowano m.in. budowę, rozbu-
dowę i modernizację urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, zakupy środków 
trwałych oraz odbiór ścieków i ich zago-
spodarowanie z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego.

W tym roku ,,Wod.-Kan." wykona 
modernizację budynków rozdzielni na 
studniach głębinowych nr 8, 9, i 10, mo-
dernizację studni nr 7 i 10 oraz rozpocz-
nie modernizację systemu monitoringu 
wszystkich obiektów.  Od 2017 roku spół-
ka rozpoczyna modernizację głównej ma-
gistrali wodociągowej, zasilającej miasto 
w wodę, która powstała w latach 70. Jest 
to jedno z newralgicznych zadań, które 
zapewnieni bezpieczeństwo dostaw wody. 
Modernizacja rurociągów wody uzdatnio-
nej pomiędzy zbiornikami a pompownią 
poprzedzi modernizację samych zbiorni-
ków wody uzdatnionej, która jest zapla-
nowana na lata 2018-2019. 

Od ubiegłego roku trwa proces mo-
dernizacji odżelaziaczy na Ujęciu Wody 

„Myszaki”, co gwarantuje odpowiednią ja-
kość wody. Co roku, przez najbliższe lata, 
jedna lub dwie instalacje będą poddawa-
ne pracom, które zapewnią ich skuteczne 
funkcjonowanie przez kolejnych kilka-
naście lat. W najbliższym czasie nie za-
braknie również budowy nowych sieci wo-
dociągowych, a zakres tych planów jest 
zbieżny z polityką rozwoju infrastruktury 
miasta oraz wnioskami mieszkańców.

Obecnie Bełchatów skanalizowany 
jest w ok. 95 proc. Potrzeby rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej, będące efektem 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
są wnikliwie analizowane, tak aby po-
niesione na ten cel nakłady inwestycyjne, 
pozwoliły na podłączenia do kanalizacji 
miejskiej maksymalną liczbę nierucho-
mości. W tym roku „Wod.-Kan.” planuje 
wykonanie projektów na budowę sieci ka-
nalizacyjnej w ul. Grażyny, Piotrkowskiej, 
Jasińskiego (etap II), Wichrowej. Termin 

realizacji tych zadań uzależniony jest 
od zebrania deklaracji właścicieli nieru-
chomości o podłączeniu się do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku ul. 
Wichrowej dodatkowo od porozumienia 
z władzami gminy Bełchatów o wspólnej 
realizacji inwestycji.

Spółka chce się ubiegać się o pozy-
skanie środków europejskich z Funduszu 
Spójności na dofinansowanie inwestycji 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 
Wszystkie zadania obejmują kwotę 31 
mln zł, a ich realizacja w przypadku po-
zytywnej decyzji jest zakładana na lata 
2017–2020. 
W ramach projektu planowane są:
• wybudowanie zamkniętych komór fer-
mentacyjnych, które zastąpią przestarza-
łe technologicznie otwarte baseny fer-
mentacyjne. Zadanie to w sposób bardzo 
istotny ma pomóc w ograniczeniu emisji 
odorów przez oczyszczalnię ścieków;
• modernizacja części głównej magistrali 
wodociągowej;
• modernizacja części głównego kolekto-
ra sanitarnego;
• budowa nowych odcinków sieci ka-
nalizacyjnych w ul. Jasińskiego (etap 
I), Groszkowskiego, Mokrej i Kolejowej. 
    Wymienione zadania inwestycyjne 
mają strategiczne znaczenie dla spółki. 
Pozwolą one na: 
• wprowadzenie technologii umożliwiaja-
cej odzysk biogazu w procesie stabilizacji 
osadów ściekowych, a następnie jego wy-
korzystanie do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej w ilości częściowo pokrywa-
jącej potrzeby własne oczyszczalni,
• dostosowanie procesu stabilizacji osa-
dów na oczyszczalni ścieków do nowocze-
snych standardów,
• zmniejszenie oddziaływania odorowego 
na środowisko, dzięki zmianie sposobu 
fermentacji osadów,
• zmniejszenie zawartości związków 
organicznych w osadzie, co docelowo  
w procesie ich suszenia w halach spowo-
duje zmniejszenie ilości związków zło-
wonnych (odorów), uwalnianych wraz z 
parą wodną do powietrza,
• ochronę wód powierzchniowych, grun-
towych i gleby przed zanieczyszczeniem 
ściekami, ograniczenie eksfiltracji ście-
ków do gleby,
• ograniczenie napływu wód infiltracyj-
nych i przypadkowych do kanalizacji,
 ograniczenie strat wody w sieci wodo-
ciągowej,
• zmniejszenie awaryjności sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
• podłączenie do nowo wybudowanych 
sieci kanalizacji sanitarnych.

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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Wystawy, zajęcia plastyczne, warsztaty z artystkami ludowymi – świąteczna oferta miejskich placó-
wek kultury zapowiada się niezwykle ciekawie

Pomalują pisanki pod okiem mistrzyń 
Kolorowe, wielkanocne palmy ozdobione 
bibułą, wstążkami czy suszonymi kwia-
tami wkrótce udekorują hol Miejskie-
go Centrum Kultury. 4 kwietnia o godz. 
17:00 odbędzie się otwarcie wystawy 
pokonkursowej „Palmy wielkanocne”. 
Na ekspozycji będą prezentowane pra-
ce, których autorami są dzieci, młodzież  
i dorośli. 

Co roku konkurs cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, a zgłaszane prace są 
coraz atrakcyjniejsze. Wystawę można 
zwiedzać do 30 kwietnia. 

W swoje progi zaprasza również Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.  
W siedzibie głównej placówki (ul. Ko-
ściuszki 9) 4 i 11 kwietnia odbędą się 
zajęcia „Quillingowy zawrót głowy”. 
Uczestnicy spotkań z pewnością na-
uczą się, jak za pomocą kolorowych 
pasków papieru wyczarować oryginal-
ne kartki świąteczne, jajka czy ozdo-
by. Początek warsztatów o godz. 16:30.  
Z kolei 10 kwietnia pracownicy Filii 
nr 3 (ul. Okrzei 45) zapraszają dzieci  
(w wieku do 8 lat) na zajęcia „Wielka-
nocne dekoracje”. W tym samym czasie,  
tj. w godz. 14:00 -15:30 w Filii nr 1 (ul. 

Rynek Grocholski) maluchy w wieku 5-10 
lat będą tworzyć kolorowe pisanki. 

Wielkanocny nastrój zagości również  
w Muzeum Regionalnym, gdzie na dzieci  
i młodzież będą czekać warsztaty. Zaję-
cia, które poprowadzą artystki ludowe  
i pracownicy placówki, odbędą się  
w terminie 3 – 12 kwietnia. Ich uczestni-
cy nie tylko dowiedzą się skąd wywodzą 
się wielkanocne zwyczaje, ale także na-
uczą się tworzyć batikowe pisanki, pal-

my czy bibułkowe kwiaty. Bełchatowskie 
muzeum zaprasza również do zwiedzania 
wystawy „Wielkanoc po łódzku”. Eks-
pozycja, która będzie dostępna od 30 
marca do 30 kwietnia, prezentuje, jak 
Święto Wielkiej Nocy obchodzone jest  
w różnych regionach województwa łódz-
kiego – m.in. powiecie opoczyńskim,  
łowickim czy sieradzkim.

AD-A

Konkurs recytatorski
„Świerszczykowe wiersze” - tak zatytuło-
wany jest konkurs recytatorski dla naj-
młodszych bełchatowian. Maluchy w wie-
ku 5 i 6 lat utwory z czasopism lub litera-
tury dziecięcej zaprezentują 22 kwietnia. 
Swoją recytację dzieci urozmaicą stroja-
mi oraz rekwizytami. Konkurs odbędzie 
się w MCK, początek o godz. 10:00. 

Uczestnicy XXIII małego Konkursu 
Recytatorskiego spotkają się 21 kwiet-
nia. Uczniowie szkół podstawowych  
i  gimnazjów wystartują w trzech katego-
riach wiekowych. I tym razem recytato-
rzy zaprezentują wiersze opublikowane  
w książkach lub prasie literackiej. Naj-
lepsi w poszczególnych kategoriach 
otrzymają nagrodę główną - „Złotą Ma-
skę”. Zmagania konkursowe rozpoczną 
się o godz. 10:00 w MCK.

AD-A
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,,Kobiety w niekolorze” bełchatowskiego fotografika Tomasza Pędziwiatra goszczą  
w PGE Gigantach Mocy. Wystawę można oglądać do końca marca



Nietuzinkowe sportowe emocje z międzynarodowym akcentem czekają na bełchatowian  
7-9 kwietnia. Takich wydarzeń w Bełchatowie jeszcze nie było! 

Międzynarodowe turnieje piłkarek i siatkarek
To właśnie w naszym mieście piłkarki ze 
Słowacji, Ukrainy i Polski rozegrają swoje 
mecze w ramach turnieju UEFA Develop-
ment. Reprezentantki kobiet do lat 16 
spotkają się na stadionie miejskim. 

- Bełchatów to niezwykle sportowe 
miasto, które otwarte jest na nowe wy-
darzenia – mówi Marcin Szymczyk,  dy-
rektor Miejskiego Centrum Sportu w Beł-
chatowie. - Oczywiste było dla nas, że 
organizowany przez Polski Związek Piłki 
Nożnej turniej UEFA Development powi-
nien zagościć również w naszym mieście. 
Starania o to rozpoczęliśmy pod koniec 
ubiegłego roku, kiedy zapadła decyzja 
o powstaniu MSC. Cieszę się, że będzie-
my gospodarzem aż dwóch spotkań. Me-
cze zapowiadają się niezwykle ciekawie, 
dlatego już dziś zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na miejski stadion. 

Jako pierwsze na boisku spotkają się 
reprezentantki Polski i Ukrainy. Mecz od-
będzie się 7 kwietnia, początek o godz. 
16:00. Z kolei 9 kwietnia na stadionie 
miejskim będą rywalizować zawodniczki 
ze Słowacji i Ukrainy. Start o godz. 15:00. 
Co ważne wstęp na obydwa mecze jest 

bezpłatny.
Mówiąc o piłce nożnej nie można za-

pomnieć, że 8 kwietnia swój pojedynek 
rozegra GKS Bełchatów. Po remisie w 
stolicy Wielkopolski, w 25 kolejce II Ligi, 
bełchatowska drużyna zagra z Wartą Po-
znań.  Początek o godz. 17:00.  

Na tym nie koniec sportowych emo-
cji! 7 kwietnia również w Bełchatowie 

wystartuje Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej Kadetek o Puchar Prezydenta 
Bełchatowa pod patronatem Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej. Przez trzy 
dni młode zawodniczki z Ukrainy, Litwy, 
Słowacji oraz Polski będą rywalizować o 
miano najlepszej drużyny. 

Wśród startujących nie zabraknie 
reprezentantek naszego miasta. Na par-
kiecie zaprezentują się zawodniczki 
Energetycznego Klubu Sportowego Skra 
Bełchatów.  

- W turnieju wystartuje kilka uznanych 
drużyn z kraju i zza granicy. Czeka na nas 
kilkadziesiąt pojedynków. Aby uspraw-
nić rozgrywki, mecze będą rozgrywane 
w dwóch miejscach – na sali Publiczne-
go Gimnazjum nr 4 oraz na Hali Energia 

– mówi Marek Kwieciński z EKS Skra Beł-
chatów, które wspólnie z Miejskim Cen-
trum Sportu organizuje imprezę.

Początek rozgrywek o godz. 16:30. 
Mecze finałowe odbędą się 9 kwietnia 
ok. godz. 13:00. Szczegółowe informacje 
wkrótce na stronie EKS Bełchatów oraz 
MCS Bełchatów.

AD-A

Uczniowie wspinali się na czas na ściance w hali Energia
Pierwsze medale Mistrzostw Bełchatowa 
we Wspinaczce na Czas zostały rozdane. 
Na ściance w hali Energia rywalizowały 
szkoły podstawowe i gimnazja. Wśród 
uczniów podstawówek swoim występem 
zachwycił Piotr Niźnik, sportowy stypen-
dysta Miasta Bełchatowa. Wśród gimna-
zjalistów najlepszy był Miłosz Kapica.

15 marca o miano najlepszych wspi-
naczy walczyły SP nr 3, 4, 5, 12 oraz 
13. Piotr Niźnik rywalizował w kategorii 
klas 5-6, gdzie był bezkonkurencyjny. Na 
pierwsze wejście potrzebował 7,43 s, a z 
trasą A poradził sobie w 7,12 s! W kate-
gorii klas 3-4 najlepsze rezultaty uzyskali 
Filip Pietryniak (SP 1) i Bartek Adamczyk 
(SP 3).  Sportową rywalizację u dziewcząt 
wygrały Julia Molo (SP 8), Nikola Sztande-
ra (SP4) i Oliwia Szymaniak (SP 8). Jagoda 
Berencz i Julia Madejczyk (obie SP 3) za-

jęły pierwsze i drugie miejsce w kategorii 
klas 5-6. Na najniższym stopniu podium 
stanęła Martyna Wojdala (SP 5). Najlep-
szą reprezentację w obu kategoriach wy-
stawiła Szkoła Podstawowa nr 3.

Gimnazjaliści spotkali się w hali Ener-
gia 21 marca. W kategorii gimnazjów na 
dwóch drogach trudności o medale wal-

czyło sześciu zawodników z Publicznych 
Gimnazjów nr 1 i 2. Zwycięzca Miłosz Ka-
pica z PG nr 1 wraz z kolegami odebrał 
też puchar dla najlepszej szkoły.
Organizatorami zawodów było Miejskie 
Centrum Sportu oraz Bełchatowskie To-
warzystwo Sportowe „AS”.
    Al
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Była całe życie związana z Bełchatowem, oddana jego mieszkańcom. Działała społecznie, poma-
gała innym. Zabiegała, by historia miejsca, w którym żyje, nie została zapomniana

Bełchatów to było jej ukochane miasto
13 marca zmarła Jadwiga Nadana, dzia-
łaczka społeczna, krzewicielka kultury, 
nauczycielka narodowych wartości, Ho-
norowy Obywatel Bełchatowa, miasta, w 
którym przyszła na świat przed niemal 
wiekiem i któremu oddała serce. 

Urodziła się 16 kwietnia 1922r. Była 
córką znanego przedwojennego spo-
łecznika Janusza Kępalskiego oraz 
Natalii z Kolasińskich. Ukończyła Po-
wszechną Szkołę Podstawową nr 3  
w Bełchatowie, a następnie Gimnazjum 
Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowiec-
kiej. Przez pierwsze dwa lata wojny 
zajmowała się dziewiarstwem ręcznym 
w rodzinnym Bełchatowie, prowadząc 
jednocześnie tajne nauczanie dzieci, na-
stępnie – aby uniknąć wywózki na roboty 
przymusowe w Niemczech – wyjechała 
do Łodzi. Pracowała jako ekspedientka w 
sklepie z pieczywem, organizując pomoc 
żywnościową dla potrzebujących Polaków. 

Po zakończeniu wojny, w poszuki-
waniu członków rodziny, wyjechała do 
Ostrowi Mazowieckiej, gdzie pozostała  
11 lat. Zdobyte tam doświadczenie w ad-
ministracji powiatowej służby zdrowia, 
mogła wykorzystać w Bełchatowie. Powró-
ciła tu w roku 1956. Pracowała w Wydzia-
le Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej,  
w 1977 r. zdecydowała się przejść na 
wcześniejszą emeryturę i poświęcić opie-
ce nad chorą matką. W 1982 r. ponownie 
podjęła jednak czynne życie zawodowe  
i przez kolejnych 10 lat pracowała w Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej. 

Jadwiga Nadana była niezwykle za-
angażowaną społeczniczką. Działała  
w wielu organizacjach: Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci, Związku Zawodowym 
Pracowników Służby Zdrowia, Lidze Ko-
biet, Związku Legionistów czy Polskim 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Przez lata wspierała Związek Strze-
lecki ,,Strzelec”, będąc jego honorowym 
członkiem. Jej ojciec Janusz Kępiński, 
społecznik z okresu przedwojennego, 
był współzałożycielem przedwojennego 

,,Strzelca" w Bełchatowie. Jadwiga Nada-
na 1991 roku pomagała reaktywować jed-
nostkę. 13 lat później Komenda Główna 
Związku w Warszawie nadała jej stopień 

starszego inspektora. 
Bełchatów zapamięta Jadwigę Nadano-

wą jako osobę, która całe życie zabiegała  
o zachowanie historii miasta. W 1990 
podarowała miastu tablicę z nazwiskami 
poległych w latach 1918-1920 członków 
POW w Bełchatowie, którą jej rodzina 
przechowywała podczas okupacji. 

Wiele wysiłku i pasji poświęciła dzia-
łalności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Beł-
chatowa, przez 10 lat kierowała pracami 
Komisji Historycznej. Zbierała informacje 
o przeszłości miasta, wspomnienia star-
szych mieszkańców, tworzyła biogramy 
zasłużonych bełchatowian. W paździer-
niku 2002 roku na wniosek Stowarzysze-
nia Przyjaciół Bełchatowa Rada Miejska  
w Bełchatowie nadała jej tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Bełchatowa.

Była także współzałożycielką Re-
gionalnego Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego. To z jej inicjatywy  
w 2004 roku odbył się w Bełchatowie 
światowy zjazd rodziny Hellwigów. 

Za pracę zawodową w służbie zdrowia  
i zaangażowanie społeczne uzyskała wie-

le wyróżnień, odznaczeń i orderów, m.in. 
Złotą Odznakę Przyjaciół Dziecka (1959), 
Honorową Odznakę Działacz Wojewódz-
twa Łódzkiego (1971), Srebrną Odznakę 
Związku Pracowników Służby Zdrowia 
(1968), Honorową Odznakę Ligi Kobiet 
(1974), odznakę Za Zasługi dla Woje-
wództwa Piotrkowskiego (1978), Złoty 
Krzyż Zasługi (1978), Medal Jubileuszu 
250-lecia praw miejskich Bełchatowa 
za wkład pracy w rozwój miasta (1987), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1987), Medal im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego (1998) oraz nagrodę austra-
lijskiej Polcul Fundation za działalność 
społeczną na terenie Bełchatowa. 

W ostatnich latach życia Jadwiga 
Nadana zmagała się z ciężką chorobą. 
Jej godne podziwu dokonania, a także 
wspaniałe świadectwo życia pozostaną  
w sercach bełchatowian i wszystkich lu-
dzi, którzy mieli zaszczyt ją poznać. 

Piękne i wzruszające słowa Hanny Hel-
lwig-Stańczuk, również Honorowego Oby-
watela Miasta Bełchatowa, są tego naj-
lepszym dowodem: „Wiadomość o śmierci 
pani Jadwigi Nadanowej bardzo mnie za-
smuciła. Była osobą zaprzyjaźnioną przez 
długie lata z Zofią Hellwig, ciotką mego 
taty i jego siostrą, Janiną Strachalską.  
Ja także wymieniałam z nią koresponden-
cję świadczącą o jej wielkiej serdeczno-
ści dla Rodziny Hellwigów. Odszedł Czło-
wiek o ogromnym patriotycznym sercu  
i niezliczonych zasługach dla Bełchatowa. 
Ślę wyrazy współczucia dla rodziny pani 
Jadwigi i jej przyjaciół. Dla mnie pozo-
stanie we wdzięcznej pamięci”.

Tekst przygotowano na podstawie biogra-
mu zamieszczonego w książce „Bełchato-
wianie. Historia miasta i regionu”. Publi-
kacja wydana została w roku 2008 przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa.

Arkadiusz Kowalczyk
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Jolanta Pawlikowska
Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej

Józef Wodziński
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Sebastian Brózda Adam Czechowski Józef Dżugaj Radosław Herudziński Joanna Janicka

Paweł Koszek Karol Kowalski Tadeusz Markiewicz Zdzisław Markiewicz Dariusz Matyśkiewicz

Grzegorz Muskała Małgorzata Pagieła Krzysztof Pierzchała Dorota Pytlewska

Ewa Skorupa Krzysztof Wata Michał Wyczachowski Piotr Wysocki Dariusz Wyszyński

Elżbieta Naturalna 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Monika Selerowicz


