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Nie tylko my tęsknimy za wiosną.... W parku przy Dworku Olszewskich

dzieje się w mieście

Żołnierzom Wyklętym
1 marca będziemy 
wspominać Żołnie-
rzy Wyklętych. W 
muzeum odbędzie 
się konkurs wiedzy o 
niezłomnych, a w SP 
nr 8 uroczystość pa-
triotyczna. O 18:45 
mieszkańcy złoż 

kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Bełchatowian 
w parafii farnej, kwadrans później rozpocznie 
się msza św. 4 marca wystartuje bieg Tropem 
Wilczym, 7 marca turniej w SP 12.

O rodzinie Kaczkowskich
W Muzeum Re-
gionalnym można 
oglądać wystawę 
„Kaczkowscy – nie-
pokorni patrioci”. 
Ekspozycja pokazuje, 
jaki wpływ na rozwój 
miasta mieli Kacz-
kowscy, czyli założy-

ciele pierwszej manufaktury włókienniczej 
w Bełchatowie. Przedstawia walkę rodziny  
o bełchatowski handel i pomoc walczącym 
w powstaniu. 

polub nas 

www.facebook.com/belchatow

Legenda popu w MCK
8 marca w Gigantach 
Mocy wystąpi Kasia 
Stankiewicz i Varius 
Manx. Wspólnie za-
śpiewają zarówno 
te stare, jak i nowe 
przeboje.  Publicz-
ność z pewnością 
więc usłyszy „Orła 

cień”, „Piosenkę księżycową” czy „Piątek”. 
Koncert rozpocznie się o godz. 18, bilety 
można kupić m.in. na www.mck.belcha-
tow.pl.
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Zaprosiliśmy Państwa na informacyjno-edukacyjną akcję pod hasłem ,,Stop smog.  
Oddech dla Bełchatowa”. Przyszliście i bawiliście się razem z nami, za co serdecznie dzię-
kuję. Kampania ma uświadomić nam wszystkim, że kwestia czystości powietrza w mieście, 
zależy od nas samych. Opublikowany właśnie raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycz-
nej na temat smogu mówi, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada nie przemysł czy 
elektrownie, ale  tzw. niska emisja, czyli stare, domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie 
węglowe. Ten sektor wytwarza ponad 40 proc. całkowitych emisji pyłu PM10 w Polsce.  
To, czym ogrzewamy nasze domy, ma kluczowe znaczenie. 

Drugim nie mniej ważnym czynnikiem powstawania smogu są spaliny samochodo-
we, a w Bełchatowie liczba aut jest większa niż w innych miastach. Dlatego też podczas naszej akcji przekonywaliśmy  
 Państwa do zmaniany smochodu na rower albo miejską komunikację. W końcu Bełchatów ma to, co w innych miastach 
dostępne jest tylko w przypadku najwyższych, smogowych alertów – przejazdy za darmo. Zapraszamy też do skorzysta-
nia z dotacji na wymianę pieców. 

Choć smog nie jest w Bełchatowie poważnym problemem, szukamy wciąż nowych rozwiązań. Chcemy jednocześnie 
edukować i informować. Bo to, jakim powietrzem oddychamy, zależy od nas wszystkich.

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Spotkają się na wielkanocnym śniadaniu
Święconka, tradycyjne potrawy i rodzin-
na atmosfera będą czekać na tych, którzy 
skorzystają z zaproszenia na Śniadanie 
Wielkanocne. W Bełchatowie spotkania 
przy świątecznym stole stały się tradycją. 
Już po raz czwarty prezydent Mariola Cze-
chowska podzieli się z mieszkańcami świę-
conym jajkiem. Śniadanie organizowane 
jest przede wszystkim z myślą o osobach 
samotnych i będących w trudnej sytuacji 
materialnej, ale przyjść może każdy. 

Świąteczne spotkanie zaplanowa-
ne jest na Niedzielę Wielkanocną, czyli  
1 kwietnia. I tym razem odbędzie się ono 
w Oratorium Jana Pawła II o godz. 8:30, 
czyli tuż po mszy rezurekcyjnej. Będą ży-
czenia, nie zabraknie też tradycyjnych po-
traw, m.in. barszczu, jajka, kiełbas czy ba-
bek i mazurków. – Tradycja świątecznych 
spotkań z mieszkańcami jest mi bardzo 
bliska – podkreśla prezydent Czechowska. 
– Zapraszam wszystkich bełchatowian,  
a szczególnie osoby samotne. W święta ta 
samotność jest szczególnie trudna.

Z kolei wieczorem 23 marca, czyli ty-

dzień przed Wielkim Piątkiem, wyruszy 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej uczest-
nicy, w zależności od tego jaką wybiorą 
trasę, będą mieć do przejścia 40, 43 lub 
56 kilometrów. Dwie trasy kończą się  
w Bełchatowie, jedna w Kamieńsku. Or-
ganizatorzy – sztab działający przy parafii 
NMP Matki Kościoła i św. Barbary - sza-

cują, że przejście najdłuższej drogi zajmie 
około piętnastu godzin. Uczestnicy wyru-
szą zaraz po mszy św., która odprawiona 
zostanie w parafii w Parznie o godz. 18:30. 

Udział w EDK jest bezpłatny, a zapisy 
już trwają. Szczegóły na stronie www.edk.
org.pl. 

AD-A

Wspólne, wielkanocne śniadania stały się w Bełchatowie tradycją
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Kolejne rondo jeszcze w tym roku
Rondo na Staszica i 1 Maja niedawno zostało otwarte. Miasto już planuje przebudowę 
kolejnego skrzyżowania Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. kardynała Stefana  
Wyszyńskiego. Tam również wprowadzony zostanie ruch okrężny

Przebudowa krzyżówki na rondo spowo-
dowała upłynnienie ruchu. Pierwsi kierow-
cy po nowym rondzie pojechali w poło-
wie grudnia, kiedy do ruchu dopuszczona 
została nitka prowadząca ulicą Staszica. 
Na początku lutego otwarty został wjazd  
w ul. 1 Maja. Prace na korkującym się 
skrzyżowaniu w pobliżu dwóch dużych 
marketów rozpoczęły się w październiku. 
Przez utrudniony skręt w lewo z ul. 1 Maja 
w Staszica, tamten rejon miasta mocno się 
korkował.

Do połowy lipca zostanie jeszcze wy-
budowany odcinek drogi przy markecie 
budowlanym. Przypomnijmy, że prace na 
skrzyżowaniu Staszica i 1 Maja kosztowały 
3 mln 930 tys. złotych. Część kosztów po-
kryło bełchatowskie starostwo ( 1 mln 300 
tys. zł) i market Majster (250 tys. zł).

To nie koniec dobrych wiadomości dla 
kierowców. W tym roku miasto planu-
ję budowę kolejnego ronda. Tym razem 
przebudowane zostanie strategiczne dla 
komunikacji w Bełchatowie skrzyżowanie 

ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak po-
kazują policyjne statystyki, rocznie w tym 
miejscu dochodzi do kilku wypadków i kil-
kunastu kolizji. 

- Bardzo nam zależy na poprawie 
bezpieczeństwa i usprawnieniu ruchu. 
Wojska Polskiego należy do najbardziej 
obciążonych ulic w mieście, przebudowa 
skrzyżowania bardzo poprawi sytuację – 
podkreśla Mariola Czechowska, prezydent 
Bełchatowa.

Przetarg na budowę ronda na Wojska 
Polskiego zostanie ogłoszony w pierw-
szym kwartale 2018 roku. Przebudowa 
skrzyżowania będzie kosztować około  
5 mln zł. Podobnie, jak w przypadku Sta-
szica, miasto dogadało się ze starostwem, 
które do inwestycji dołoży 1,5 miliona zł. 
Zgodnie z projektem, rondo będzie miało 
zwykłą geometrię, jedynie od strony ulicy 
Armii Krajowej w Wojska Polskiego zjeż-
dżać się będzie oddzielonym od ronda 
prawoskrętem. Na czas prac związanych 

z budową, mieszkańcy muszą liczyć się ze 
zmianą organizacji ruchu. 

- Oczywiście, to o wiele bardziej skom-
plikowana inwestycja niż Staszica, ale jeśli 
dobrze opracujemy projekt, nie powinno 
być większych utrudnień i po kilku miesią-
cach będziemy się cieszyć z nowego ronda 
– wyjaśnia Ireneusz Owczarek, wiceprezy-
dent Bełchatowa.

Inwestycja rozpocznie się, jak tylko za-
kończy się budowa ul. Kopeckiego, która 
zgodnie z planami powinna być gotowa  
w sierpniu. Miasto planuje, aby po nowym 
rondzie kierowcy pojechali jeszcze w tym 
roku.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o infra-
strukturę, w tegorocznym budżecie na bu-
dowę dróg (m.in. na os. Binków, Ludwików 
i Olsztyńskim) i parkingów (np. w okolicach 
bloku 137 na os. Dolnośląskim) miasto za-
planowało ponad 11 mln zł.

AP

Rondo zdecydowanie poprawiło komunikację na skrzyżowaniu ulic Staszica i 1 Maja
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Od 2016 roku miasto zdobyło 21,4 mln zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na siedem projektów – m.in. 
rewitalizację, niskoemisyjne autobusy, miejską zieleń i szlaki turystyczne

Na rewitalizację będzie 9 mln zł
Ponad 9 mln zł trafi do Bełchatowa na 
rewitalizację śródmieścia. To o 3 mln 
zł więcej niż przyznał wcześniej łódzki 
Urząd Marszałkowski. Pieniądze, które 
zasilą miejski budżet, to pełna kwota 
unijnego dofinansowania, o jaką ubiegał 
się magistrat.

Rewitalizację śródmieścia, czyli 
przebudowę Placu Wolności i dziesię-
ciu miejskich kamienic, miasto wyceni-
ło na 14,5 mln zł. Aby odciążyć miejski 
portfel, magistrat ubiegał się o środki 
zewnętrzne. W październiku była mowa 
o 6 mln zł unijnego dofinansowania, ale 
zwolniły się kolejne środki i Bełchatów 
otrzyma pełną kwotę, o jaką aplikował.

– To bardzo dobra informacja. Każde 
środki zewnętrzne to ogromne odciąże-
nie dla miejskiego budżetu, szczególnie 
przy tak dużych inwestycjach – mówi 
Mariola Czechowska, prezydent Beł-
chatowa. - Dzięki unijnemu wsparciu 
rewitalizacja będzie kosztować mia-
sto 5,5 mln zł, a nie 14,5 mln zł.

Umowa na większe dofinansowanie 
ma być podpisana w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni.

W sumie ze źródeł zewnętrznych od 
2016 roku miasto dostało 21,4 mln zł. 
Ponad 382 tys. zł dotacji na różne pro-
jekty, m.in. ekologiczne,  trafiło w ostat-
nich dwóch latach do miejskich szkół  
i przedszkoli. Rekordzistami w zdoby-
waniu zewnętrznych pieniędzy są nie-
wątpliwie miejskie spółki. PEC i Wod.-
-Kan w ostatnim czasie dostały w sumie 
ponad 40 mln zł na inwestycje.

Większość unijnych projektów bę-
dzie realizowana w tym roku. W kwestii 
transportu to budowa węzła przesiad-
kowego w pobliżu szpitala z budynkiem 
pasywnym, na który miasto zdobyło 2 
mln zł dotacji oraz zakup autobusów 
niskoemisyjnych - 4,2 mln zł dofinanso-
wania. Ekologiczne emzetki na ulicach 
Bełchatowa pojawić się mogą na prze-
łomie 2018 i 2019 roku. 

Przybędzie miejsc do wypoczynku 
dzięki projektowi „Bełchatów w zieleni”, 
na który samorząd ma 3,6 mln zł dotacji,  

a projekt „Energia, natura i tradycja - na 
bełchatowskim szlaku” uczyni miasto 
bardziej przyjaznym dla turystów. Do-
finansowanie na trzy szlaki turystycz-
ne i Jabłoniowy Sad wynosi 1,2 mln zł.  
I wreszcie najważniejsza inwestycja naj-
bliższych lat – rewitalizacja, która roz-
pocznie się od Placu Wolności. Miasto 
ma także 1,1 mln dotacji z WFOŚiGW 
na wymianę pieców i 240 tys. zł na 
modernizację infrastruktury sportowej 
GKS Bełchatów. 

Na rozstrzygnięcie czeka projekt na 
termomodernizację budynku Odry na 
4,9 mln zł. Powstanie także pumptrack, 
choć ten projekt na dotację się nie zała-
pał. Nowoczesny tor do jazdy rowerem 
miasto wybuduje na osiedlu Binków.

Pumptrack to tor z asfaltową na-
wierzchnią i muldami, pozwalający na 
jazdę na rowerze bez pedałowania. Bę-
dzie uzupełnieniem otwartego w 2016 

roku skateparku, który okazał się strza-
łem w dziesiątkę, przyciągając tłumy 
deskorolkarzy i rowerzystów.

- Będziemy budować tor rowero-
wy w ramach środków, które mamy  
w budżecie – mówi prezydent Mariola 
Czechowska. – Przetarg na tor razem  
z infrastrukturą chcemy ogłosić jak naj-
szybciej. To serce tego projektu. Boiska 
i ścieżka zdrowia powstaną w kolejnych 
latach.

W tym roku w miejskim budżecie 
na tę inwestycję jest 1 mln 700 tys. zł. 
Pumptrack to część projektu, zakłada-
jącego budowę obiektów sportowych 
wzdłuż ulicy Turkusowej aż do placu 
zabaw przy ulicy Kredowej. Oprócz 
dwóch torów rowerowych o różnym 
stopniu trudności w jego skład wchodzi 
m.in. pełnometrażowe boisko, siłownia 
zewnętrzna i ścieżka zdrowia. 

Al
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Otwarty w 2016 roku skatepark okazał się strzałem w dziesiątkę, teraz w jego  
pobliżu powstanie pumptrack



Do końca kwietnia powstanie w mieście kolejna zatoczka dla rodziców odwożących dzieci do szkoły.  
W ramach budżetu obywatelskiego miasto wybuduje ją przy Szkole Podstawowej nr 13

Trzynastka też będzie mieć zatoczkę
Pierwsza w mieście zatoczka postojowa 
typu K+R, czyli „Pocałuj i jedź”, powstała 
w 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 
1 przy ul. Dąbrowskiego. Rodzice uczą-
cych się w niej dzieci szybko przekonali się  
o zaletach takiej strefy. Jej idea polega bo-
wiem na tym, że kierowca zatrzymuje się, 
by pożegnać i pozostawić pasażera, w tym 
przypadku dziecko przywożone do szkoły. 
W strefie nie wolno parkować – samochód 
może stać tu nie dłużej niż 1 minutę.

Teraz z podobnego rozwiązania będą 
mogli korzystać rodzice uczniów trzynast-
ki. Zdaniem wnioskodawców jednego ze 
zwycięskich projektów ostatniej edycji bu-
dżetu obywatelskiego, dzieci uczęszczają-
ce do szkoły na os. Przytorze będą mogły 
swobodnie i bezpiecznie wysiąść z samo-
chodu.  

W pełni oznakowana zatoczka wybu-
dowana zostanie na ul. Słowackiego, jed-
nocześnie zaparkować będą w niej mogły 
cztery auta. Chodnik będzie zwężony,  
a w okolicach strefy  umieszczone zostaną 
progi zwalniające. Dodatkowo w ramach 
projektu zamontowane będą bariery łań-
cuchowe, natomiast monitoring szkolny 
zostanie rozbudowany o dwie kamery.

Prace przy budowie rozpoczną się  
w marcu, planowany termin ich zakończenia 

to koniec kwietnia. Oznacza to, że na po-
czątku maja zatoczka zostanie oddana do 
użytku. Na realizację inwestycji w budżecie 
zapisanych jest 100 tys. zł, ostatecznie koszt 
wyniesie niecałe 85 tys. zł.

Warto wspomnieć, że oprócz zatoczki 
„Pocałuj i jedź” w ramach budżetu oby-

watelskiego miasto zrealizuje w tym roku  
7 projektów twardych i 2 miękkie, których 
łączny koszt to 1 mln 280 tys. złotych. 
Przypomnijmy, że w ostatniej edycji budże-
tu swój głos oddało 4343 bełchatowian, 
czyli blisko 2 tys. więcej niż w poprzedniej. 

AP

Zatoczka przy trzynastce będzie drugą w mieście

W wakacje zrobi się jaśniej na dwudziestu „zebrach”
Miasto wyłoniło wykonawcę projektu do-
świetlenia przejść dla pieszych, będzie to 
bełchatowska firma PROTiM. Dokumen-
tacja projektowo-techniczna ma być goto-
wa do końca kwietnia i będzie kosztować 
nieco ponad 45 tys. złotych. „Bezpieczne 
– doświetlone przejścia dla pieszych" to 
jeden ze zwycięskich projektów V edycji 
budżetu obywatelskiego.

Pierwsze, demonstracyjne przejście 
zostało już doświetlone, mowa o „zebrze” 
na ul. Wojska Polskiego w okolicach tar-
gowiska miejskiego. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych opraw z tzw. asymetrycz-
nym rozproszeniem światła, pieszy oświe-
tlany jest nie tylko z góry, ale także z boku. 

Dodatkowo poza rozwidnieniem samego 
przejścia, jaśniej jest także w strefie ocze-
kiwania. Takie rozwiązanie kosztowało 15 
tys. złotych.

Magistrat wspólnie z policją wyty-

pował dwadzieścia lokalizacji, w których 
trzeba poprawić widoczność. - Na słabo 
oświetlonym przejściu pieszy jest widoczny 
przez nadjeżdżających kierowców dopiero 
z odległości około 30 – 40 metrów, dlate-
go doświetlenie przejść jest tak ważne dla 
bezpieczeństwa mieszkańców - przekonuje 
kom. Marcin Kucner, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie.

Prace rozpoczną się na początku drugie-
go półrocza, a ich planowany koszt to 200 
tys. zł. Przypomnijmy, że zgodnie z regula-
minem budżetu obywatelskiego, doświetla-
ne będą tylko te przejścia, które znajdują się 
w ciągu dróg zarządzanych przez miasto.

AP

Doświetlenie poprawi bezpieczeństwo
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Miasto odnowi bazę sportową
Zaplecze sportowe, z którego korzysta GKS Bełchatów, zostanie wyremontowane,  
a boiska treningowe będą mieć nowe ogrodzenie. To część modernizacji miejskich  
obiektów przy ul. Sportowej. Na prace w budżecie miasta zapisanych jest  
blisko 840 tysięcy złotych

Prace powinny potrwać do końca lipca. 
Remont będzie obejmować odnowienie 
pomieszczeń zaplecza sportowego oraz 
wymianę ogrodzenia wokół boisk trenin-
gowych. Zmodernizowany też zostanie 
węzeł cieplny, wymienione grzejniki, po-
jawi się wentylacja mechaniczna i ciepła 
technologicznego.

Trwa przetarg, który wyłonić ma wyko-
nawcę „Modernizacji infrastruktury spor-
towej GKS Bełchatów”.  Na prace w budże-
cie miasta zapisanych jest blisko 840 tys. 
zł. Dodatkowo na remont obiektów miasto 
pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Mowa tutaj o 239 tys. 
zł, które zasilą miejską kasę ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
ramach programu Modernizacja Infra-
struktury Sportowej – Edycja 2017. Środki 
trafią do miasta, kiedy zakończą się roboty 
związane z modernizacją.

- Pieniądze, które dostaliśmy z mini-
sterstwa, razem z tymi zapisanymi w na-
szym budżecie, pozwolą na przeprowadze-
nie najważniejszych prac remontowych na 
stadionie – zapewnia Ireneusz Owczarek, 
wiceprezydent Bełchatowa.

Warto przypomnieć, że stadion przy 

ul. Sportowej jest administrowany przez  
Miejskie Centrum Sportu od 2017 roku, 
co zdecydowanie odciążyło finansowo lo-
kalny klub piłkarski. Od tego czasu obiekty  
w całości są utrzymywane przez miasto. 
We wrześniu wyremontowany został dach 
trybuny północnej miejskiego stadionu. 
Modernizację przeszła także środkowa 
część dachu budynku głównego. Na po-
wierzchni ponad 330 m.kw. Założono 
papę termozgrzewalną, a rynny zostały 
naprawione. Na te prace miasto wydało 
ponad 45 tys. zł.

AP

Boiska treningowe, na których ćwiczy GKS Bełchatów, będą mieć niebawem nowe ogrodzenie
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Makaron, ryż, konserwy mięsne – to tylko część produktów, jakie trafią do ponad trzech tysięcy potrzebujących  
bełchatowian. Każdy z nich otrzyma 50-kilogramową paczkę

Paczki dla potrzebujących
Pomoc, jaką otrzymują mieszkańcy to 
efekt współpracy miasta, MOPS-u i Sto-
warzyszenia Monar Schronisko dla Osób 
Bezdomnych Markot z łódzkim Bankiem 
Żywności.  

Pierwsze transporty z jedzeniem przy-
jechały w lutym, następne będą na przeło-
mie kwietnia i maja. Każdy z nich po około 
22 tony, co w sumie daje ponad 130 ton. 

– Żywność pobierana i przekazywana 
jest bezpłatnie. Trzeba jedynie zapłacić 
za jej przywóz z Łodzi. Prezydent Mario-
la Czechowska zdecydowała, że miasto 
ponownie weźmie na siebie koszty z tym 
związane. W tym roku magistrat zapłaci 
ponad 7 ty. zł – mówi Iwona Nowak, ko-
ordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej 
i Zdrowie Urzędu Miasta w Bełchatowie.

– Większość naszych klientów jest bar-
dzo zadowolona z pomocy. Podkreślają, że  
jedzenie jest smaczne i zróżnicowane, dzięki 
czemu mogą przygotowywać różne posiłki - 
mówi Patrycja Dulla z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bełchatowie, który 
zajmuje się dystrybucją produktów. 

O wszystkie sprawy związane z ko-

ordynowaniem transportu, a także jego 
rozładunkiem i przechowywaniem dba 
stowarzyszenie Monar. - Cieszy nas, że 
kolejny rok z rzędu wspólnymi siłami uda-
ło się zorganizować pomoc żywnościową 

- zaznacza Michalina Rutkowska, dyrektor 
ośrodka. - To duże przedsięwzięcie, ale dla 
potrzebujących to ogromne wsparcie. Dla-
tego cieszy nas, że tak wiele osób z niego 
korzysta. 

AD-A

W sumie do bełchatowian trafi prawie 180 ton żywności

Cafe Senior Raj, czyli miejsce dla aktywnych
Wiosną zostanie otwarte Centrum Aktyw-
ności Seniora – Cafe Senior Raj, jeden ze 
zwycięskich projektów ostatniej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Dzięki współpracy 
piętnastu bełchatowskich klubów seniora, 
przy ul. Energetyków powstaje miejsce, 
które umożliwi starszym mieszkańcom na-
wiązywanie kontaktów towarzyskich przy 
słodkim poczęstunku i kawie oraz korzy-
stanie z różnych form aktywności.

Oferta Centrum Aktywności Seniora 
będzie bogata. Wybierać będzie można 
chociażby spośród kursów obsługi kom-
putera, warsztatów plastycznych, muzycz-
nych i florystycznych, nie zabraknie także 
zajęć teatralnych i sportowych. Ponadto 
seniorzy będą mogli współtworzyć różne 
grupy samopomocowe. Wszyscy chętni 
będą też mogli brać udział w organizowa-
nych w Cafe Senior Raj spotkaniach z wy-
jątkowymi osobami, które mimo upływu 

lat pielęgnują swoje pasje.
Na realizację projektu miasto podpisa-

ło umowę z Regionalnym Towarzystwem 
Społeczno- Kulturalnym „ERSKA” i przeka-
zało dotację w wysokości 50 tys. zł, które 
pozwolą na twórczą realizację pasji i talen-
tów starszych mieszkańców Bełchatowa, 
świadczenie usług kosmetyczno-fryzjer-
skich, prowadzenie profilaktyki prozdro-
wotnej czy kawiarenki internetowej.

Trwają prace adaptacyjne w siedzibie, 

która będzie się mieścić przy ul. Energe-
tyków 6 (dawny Ośrodek Wsparcia Rodzi-
ny). W ramach budżetu obywatelskiego 
na wyposażenie centrum przeznaczonych 
zostało 80 tys. zł, za które kupione będą 
m.in. krzesła, stoły oraz sprzęt RTV i AGD. 
Przypomnijmy, że poza tym w 2018 roku 
miasto zrealizuje w sumie 7 obywatelskich 
projektów, których łączny koszt to 1 mln 
280 tys. złotych.

AP
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Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić przez internet. Aby skorzystać z większości e-usług potrzebny 
jest Profil Zaufany, który założysz bezpłatnie

Szybko, wygodnie i bez kolejek
Potrzebujesz nowego dowodu osobiste-
go albo odpisu aktu urodzenia? A może 
chcesz się zameldować, dopisać do spi-
su wyborców, otrzymać zezwolenie na 
usunięcie drzew lub zawiadomić o zbyciu 
samochodu? Te i wiele innych spraw urzę-
dowych możesz załatwić bez wychodze-
nia z domu. Potrzebny jest internet oraz 
w większości przypadków potwierdzony 
Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis 
elektroniczny, dzięki którym można swo-
bodnie korzystać z ePUAP, czyli bezpłatnej 
platformy do kontaktu z różnymi urzędami: 
epuap.gov.pl.  

Profil Zaufany działa jak odręczny pod-
pis. Posiadając go można wysyłać przez 
internet – a dokładnie za pośrednictwem 
wspomnianej Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej – doku-
menty i wnioski np. do Urzędu Skarbo-
wego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Stanu Cywilnego czy urzędów 
miejskich. Założenie profilu jest proste  
i bezpłatne. Co ważne nie wystarczy tyl-
ko się zarejestrować. Każde konto, aby 
było aktywne, trzeba jeszcze potwierdzić 
– można to zrobić tylko osobiście w Urzę-
dzie Skarbowym, ZUS lub w ambasadzie  
i konsulacie, jeśli mieszkamy poza granica-
mi naszego kraju. Lista wszystkich miejsc 

podana jest na stronie: epuap.gov.pl. 
Profil Zaufany to wygoda, oszczędność 

czasu i łatwiejszy dostęp do różnych pla-
cówek administracji publicznej. Dzięki nie-
mu każdy może załatwić dziesiątki różnych 
spraw elektronicznie, w wybranym przez 
siebie czasie i w dowolnym miejscu. Warto 
przypomnieć, że nie działa on wyłącznie 
przy załatwianiu spraw w naszych lokal-
nych placówkach, ale w każdej na terenie 
Polski. 

Korzystanie z platformy ePUAP staje 
coraz bardziej pomocne. Szczególnie te-
raz, kiedy Ministerstwo Cyfryzacji wciąż 

uruchamia nowe usługi. Od stycznia nie 
musimy już osobiście odwiedzać urzędu, 
aby się zameldować na pobyt stały lub 
czasowy. Można to zrobić właśnie elektro-
nicznie. Dzięki e-meldunkowi możliwe jest 
także zameldowanie lub przemeldowanie 
niepełnoletniego dziecka czy też innej 
osoby, jeśli mamy stosowne pełnomocnic-
two. Profil Zaufany pomocny jest również 
przedsiębiorcom. Niezbędny jest on np. do 
wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego 
(JPK VAT). 

AD-A

Online sprawdzisz czy dokumenty są gotowe

Wypełnij ankietę. Twoje zdanie jest dla nas ważne 
Korzystasz z usług bełchatowskiego urzędu miasta? Pamiętaj, 
że możesz wypełnić anonimową ankietę, w której wyrazisz swo-
je oczekiwania. Znając twoją opinię możemy doskonalić obsługę 
naszych klientów oraz podnosić jakość załatwiania urzędowych 
spraw. Dlatego twoje zdanie jest dla nas tak ważne. 

To właśnie dzięki ankietom wiemy m.in., gdzie poszukiwane 
są informacje o tym, jak załatwić daną sprawę, z jakich powodów 
nie udaje się jej zrealizować czy jak oceniana jest pomoc udzielona 
przez urzędników. 

Ankietę można wypełnić dwojako. Tradycyjnie, na papie-
rowym formularzu, który znajduje się w kilku miejscach w ma-
gistracie, uzupełnioną wrzuca się do specjalnych skrzynek lub 
elektronicznie – dostępna jest na oficjalnej stronie miasta,  
tj. www.belchatow.pl.

AD-A Dzięki ankietom wiadomo, co należy zmienić w pracy urzędu
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Już we wrześniu najzdolniejsze dzieci rozpoczną naukę i treningi w „IV S”  
- klasie sportowo-językowej, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 1

Trenuj z Wlazłym

Klasa sportowo-językowa ma liczyć dwu-
dziestu uczniów, dzięki czemu, jak zapew-
nia Beata Piwowarska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1, łatwiej będzie reali-
zować program nauczania. - Zależy nam, 
aby nasi uczniowie rozwijali się nie tylko 
intelektualnie, ale także fizycznie. Równie 
ważne jest dla nas, żeby dzieci nabiera-
ły umiejętności funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej oraz uczyły się właściwych 
postaw społecznych. Sport, a szczególnie 
dyscypliny drużynowe, pomagają osiągnąć 
właśnie te cele – dodaje dyrektor Piwo-
warska. 

Dodatkową korzyścią, wynikającą z na-
uki w klasie sportowo-językowej będzie z 
pewnością to, że rodzice nie będą musieli 
po lekcjach dowozić dzieci na różne zajęcia 
dodatkowe, ponieważ zostaną one zapew-
nione na terenie szkoły w ramach godzin 
lekcyjnych. 

Oprócz podstawowego programu na-
uczania, klasa będzie realizować dodatko-
we lekcje z języka angielskiego, wycho-
wania fizycznego, oraz zajęcia z zakresu 
dietetyki i treningu mentalnego. 

- Chcemy przygotować dzieci do wy-
zwań czekających w przyszłości. Waż-

ne jest nie tylko nabycie umiejętności 
sportowych, ale i nauka samodzielności, 
odpowiedzialności oraz pracy w grupie – 
wyjaśnia Mariusz Wlazły, pomysłodawca 
projektu. 

Patronat honorowy nad innowacyjną 
klasą objęli Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa oraz Mariusz Wlazły, co 
gwarantuje przyszłym uczniom wysoki po-
ziom nauczania, udział w zawodach spor-
towych, nowoczesny system motywacyjny 
oraz współpracę ze Skrą Bełchatów. 

Więcej informacji będzie można uzy-
skać podczas Dni Otwartych dla uczniów 
klas III oraz ich rodziców w sobotę  
10 marca o godz. 10:00 w sali 16B w Szko-
le Podstawowej nr 1, drugie spotkanie od-
będzie się podczas treningu pokazowego 
zaplanowanego na 18 marca (niedziela). 
Nabór do klasy sportowo-językowej nato-
miast zostanie przeprowadzony w niedzie-
lę 8 kwietnia o godz. 9.00 w hali Energia 
przy ul. Dąbrowskiego 11. Tego dnia odbę-
dzie się egzamin z języka angielskiego oraz 
ogólnorozwojowy test sprawnościowy.

AP

Stypendia dla 
uzdolnionych 
bełchatowian
Artyści i sportowcy, łącznie dwudziestu 
dziewięciu uzdolnionych bełchatowian, 
otrzymało specjalne stypendia. W su-
mie powędruje do nich ponad 76 tys. zł. 
Dzięki wsparciu ze strony miasta młodzież 
będzie mogła rozwijać swoje pasje, szlifo-
wać umiejętności czy realizować kolejne 
projekty. W gronie nagrodzonych artystów 
znalazły się osoby związane z teatrem 
oraz plastycy, muzycy i tancerze. Wśród 
sportowców dominują lekkoatleci, ale nie 
brakuje też tych, którzy wyróżniają się w 
tenisie ziemnym, kickboxingu, piłce nożnej 
oraz taekwon-do, trójboju i zapasach. 

– Jestem niezwykle dumny ze wszyst-
kich nagrodzonych, bo wiem, że te wszyst-
kie osiągnięcia to nie tylko ich talent, ale 
przede wszystkim ciężka praca. Mam na-
dzieję, że przyznane stypendia posłużą na 
realizację ich pasji i rozwojowi, ale również 
na codzienne przyjemności – mówi Łukasz 
Politański, wiceprezydent Bełchatowa. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów sty-
pendialnych odbyło się 22 lutego przed 
obradami sesji Rady Miejskiej.

AD-A

Program przewiduje między innymi dodatkowy wf oraz język angielski

Joanna Osowska to jedna z nagrodzonych 
sportowców
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Trwa rekrutacja do miejskich przedszkoli. Na maluchy czeka ponad czterysta miejsc w dziewięciu publicznych 
placówkach. Każda z nich oferuje wiele dodatkowych zajęć i kół

Przedszkola czekają na dzieci
Najpierw deklaracje składali rodzice dzieci, 
które już korzystają z opieki przedszkolnej. 
Teraz czas na przyszłe przedszkolaki. Zapi-
sy trwają do 2 marca. Potrzebne dokumen-
ty można pobrać ze strony internetowej 
danej placówki. Dostępne są także w każ-
dym przedszkolu. 

– W tym roku wcześniej ruszyliśmy  
z naborem, żeby jak najszybciej wiedzieć, 
czy jest potrzeba utworzenia dodatkowych 
oddziałów – mówi Elwira Antońska, dyrek-
tor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Beł-
chatowa. 

Zgodnie z ustawą rekrutacja jest dwu-
etapowa. - Pierwszeństwo w przyjęciu do 
przedszkola ustawodawca daje maluchom 
pochodzącym z rodzin wielodzietnych, 
gdzie występuje niepełnosprawność, ob-
jętych pieczą zastępczą i dzieciom wycho-
wywanym przez samotnych rodziców - do-
daje dyrektor Antońska. 

Jeśli kandydatów będzie więcej niż 
miejsc, w drugim etapie komisje będą sto-
sować kryteria lokalne: miejsce zamiesz-
kania, fakt czy starsze rodzeństwo uczęsz-
czało do tej placówki, czy rodzice pracują 
lub uczą się. Ważne jest, aby składając 
dokumenty, załączyć wszystkie zaświad-
czenia potwierdzające określone kryteria.

Listy przyjętych będą ogłoszone  
w połowie marca. - Z miejscami nie po-

winno być problemów. Prezydent Mariola 
Czechowska zaakceptowała utrzymanie  
w miejskich przedszkolach 61 grup, do 
których uczęszcza teraz blisko 1400 dzieci 
– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent 
Bełchatowa. 

Do dyspozycji małych bełchatowian są 
również oddziały wychowania przedszkol-
nego w podstawówkach. Tysiącem miejsc 
dysponują placówki niepubliczne dotowa-

ne przez miejski samorząd.   
Każde z dziewięciu miejskich przed-

szkoli proponuje dodatkowe zajęcia i kół-
ka zainteresowań - od matematycznych, 
artystyczno-plastycznych po ekologicz-
ne i kulinarne. Jest też pomoc logopedy, 
psychologa i pedagoga. Miasto zapewnia 
bezpłatne zajęcia z języków obcych dla 
najstarszych grup. 

AD-A

Młodzi żacy bawili się na balu międzysemestralnym
47 studentów Uniwersytetu Pierwszego 
Wieku zakończyło semestr zimowy, w cza-
sie którego zgłębiali tajniki języka polskie-
go i historii. Podczas balu karnawałowego 
w Miejskim Centrum Kultury odebrali legi-
tymacje studenckie, ale przede wszystkim 
dobrze się bawili. Motywem przewodnim 
tegorocznej zabawy był świat bajek, nie 
brakowało więc kolorowych strojów i po-
kazu mody, były także gry i zabawy pro-
wadzone przez studentki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Dodatkową atrakcją był 
pokaz tańca w wykonaniu działających 
przy MCK-u grup hip-hopowej i Progress. 

Gośćmi studentów byli dr hab. Jacek 
Bonarek, dziekan Wydziału Filologiczno-

-Historycznego Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Łukasz Politański, wice-
prezydent Bełchatowa. 

- Cieszy mnie Wasza chęć rozwijania za-
interesowań i dociekliwość w zdobywaniu 
wiedzy – mówił wiceprezydent Politański.

Studenci kształcą się na dwóch kie-
runkach: filologii polskiej i historii. Tego-
roczną nowością jest wprowadzona na 
polonistyce specjalizacja dziennikarska.  
W marcu studenci rozpoczną semestr letni. 
Zajęcia są prowadzone w Muzeum Regio-
nalnym oraz Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej.

AP
Koniec semestru to okazja to oddechu od 
studiów

Miejskie przedszkola to wykwalifikowana kadra, przestronne sale i nowoczesne pomoce
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Do wspólnego dbania o czyste powietrze przekonywała bełchatowian miejska akcja antysmogowa pod hasłem ,,Stop smog! Oddech dla Bełchatowa”. Można było otrzymać informacje na 
temat dotacji na wymianę źródeł ciepła, pojeździć wirtualnie po bełchatowskich ścieżkach rowerowych, dostać rozkład jazdy MZK

Ekomiasto: Przesiądź się do emzetki, ogrzewaj dom ekologicznie

W supermarkecie Leroy Merlin, który 
był partnerem przedsięwzięcia, powsta-
ło pięć Stref Czystego Powietrza. Jedną 
z najbardziej obleganych była ta przygo-
towana przez Miejskie Centrum Sportu, 
pod hasłem ,,Przesiądź się z samochodu 
na rower”. Bełchatowianie na stacjonar-
nym rowerze przejechali w sumie około 
stu kilometrów. Każdy z ochotników miał 
do pokonania dwa kilometry, nagrodą był 
kwiatek. Dystans zaznaczany był na ma-
pie miejskich ścieżek rowerowych. Tych w 
Bełchatowie jest 26 kilometrów, co ozna-
cza, że podczas trwania smogowej akcji 
chętni przejechali je niemal czterokrotnie. 

Emisja spalin jest jednym ze źródeł 
smogu. W przypadku Bełchatowa, który 
ma jeden z najwyższych w kraju wskaź-
nik liczby aut przypadających na jednego 
mieszkańca, to jedna z przyczyn zanie-
czyszczenia powietrza. Generalny pomiar 
ruchu prowadzony przez Wojewódzki 
Zarząd Dróg w 2015 roku pokazał, że 
Bełchatów jest na pierwszym miejscu  
w województwie pod względem liczby 
przejeżdżających samochodów na dobę. 
Mówiła o tym Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa, podkreślając, że miasto 
cały czas prowadzi proekologiczną gospo-
darkę. 

- Choć Bełchatów nie jest w tak złej 

sytuacji, jak choćby jego sąsiedzi – To-
maszów, Opoczno, czy Radomsko, mamy 
świadomość, że działania antysmogowe 
są konieczne - mówi prezydent Mariola 
Czechowska. – Ważna jest też informacja 
i edukacja, bo jakość powietrza zależy od 
działań nas wszystkich. Od dwóch i pół 
roku mamy w Bełchatowie darmowe em-
zetki. Warto zostawić czasami auto i sko-
rzystać z miejskiej komunikacji – dodaje 
prezydent.

Do korzystania z miejskich autobu-
sów przekonywali przedstawiciele MZK 
w strefie ,,Zamień wóz na autobus”, gdzie 
można było dostać rozkłady jazdy.  Atrakcji 
nie brakowało w strefie PEC ,,Miasto bez 
smogu”, tam najmłodsi malowali wspólne 
wielką kolorowankę. Podczas akcji można 
było także zdobyć informacje o dotacji na 
wymianę pieców czy podłączenie do miej-
skiej sieci. Ekoregion przekonywał do wła-
ściwego segregowania śmieci.

Na scenie w ekologicznych programach 
występowały dzieci z miejskich przedszkoli 
– ósemki, szóstki i piątki. Bajkę ,,Czerwony 
Kapturek w mieście. Misja czarny smog” 
odczytała najmłodszym prezydent Mariola 
Czechowska.

Akcja miała przede wszystkim charak-
ter informacyjny i edukacyjny. Świadomość 
i zachowania mieszkańców, m.in. sposób 

ogrzewania domów, mają znaczący wpływ 
na to, jakim powietrzem oddychamy.

Bełchatowianin Kazimierz Nowak, 
mówi, że segreguje śmieci i nigdy by mu 
nie przyszło do głowy, żeby je palić w pie-
cu. - Bardzo się tego trzymamy, mamy na-
wet swój kompostownik.  - Należy wycią-
gać konsekwencje wobiec osób, które palą 
w piecach czym popadnie. W Bełchatowie 
nie jest może tak źle, ale już w okolicznych 
miejscowościach tak. Jest strasznie. Gdy 
widzimy te czarne dymy… - dodaje jego 
żona.

W Bełchatowie sytuacja jest dobra, 
bo około 92 proc. gospodarstw domo-
wych korzysta z sieci PEC. W ubiegłym 
roku spółka pozyskała na inwestycje, m.in. 
rozbudowę i modernizację sieci ciepłowni-

Pracownicy PEC uczyli dzieci jak powstaje ciepło

Podczas miejskiej akcji „Stop smog - oddech dla Bełchatowa" na rodziny czekało wiele atrakcji
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Do wspólnego dbania o czyste powietrze przekonywała bełchatowian miejska akcja antysmogowa pod hasłem ,,Stop smog! Oddech dla Bełchatowa”. Można było otrzymać informacje na 
temat dotacji na wymianę źródeł ciepła, pojeździć wirtualnie po bełchatowskich ścieżkach rowerowych, dostać rozkład jazdy MZK

Ekomiasto: Przesiądź się do emzetki, ogrzewaj dom ekologicznie

czej, 10 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. 
W Grocholicach, gdzie ze względów eko-
nomicznych nie zostanie doprowadzo-
ne ogrzewanie systemowe, powstanie 
sieć gazowa. Polska Spółka Gazownic-

twa – Oddział w Łodzi na razie zbiera od 
mieszkańców podpisane wnioski i umowy. 
Budowa przyłączy miałaby się rozpocząć  
w 2019 roku.

Miasto oferuje także dotacje w ramach 
programu Ograniczania Niskiej Emisji, na 

który dostało pieniądze z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 
ale szuka także nowych rozwiązań.

Jeszcze w tym roku uruchomiony zo-
stanie miejski program przyznawania do-
tacji na wymianę starych pieców. Zapla-
nowany jest na trzy lata, na marcowej sesji 
miejskim radnym przedstawiony zostanie 
jego regulamin. 

- Rozmawialiśmy niedawno z Politech-
niką Śląską. Jej naukowcy opracowali no-
watorski elektrofiltr, który zainstalowany 
na kominie może obniżyć emisję szkodli-
wych substancji – mówi Mariola Czechow-
ska. - Takie urządzenia testowane są w tej 
chwili na Śląsku, ale być może, w przyszło-
ści, mogłyby być zastosowane także u nas.

Al

Weź dotację, wymień piec na eko

Nadal można skorzystać z dopłaty do 
wymiany pieców w ramach PONE, czyli 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 
Przystąpienie do niego zadeklarowało 
ponad 170 mieszkańców Bełchatowa, 
którzy z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej otrzymają do 40 procent do-
finansowania, czyli nawet kilka tys. zł.
Program  umożliwia likwidację in-
dywidualnych kotłowni lub palenisk 
węglowych, kotłowni zasilających kilka 
budynków lub kotłowni osiedlowych 
oraz zastąpienie ich źródłem o wyższej 
niż dotychczas sprawności wytwarza-
nia ciepła. Dofinansowaniem może 
zostać objęte także podłączenie do 
sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła 
cieplnego. 
Warunkiem, który musi spełnić wnio-
skodawca, jest wykonanie inwestycji 
do 30 sierpnia 2018 roku. Po jej 
zakończeniu należy złożyć w bełcha-
towskim Urzędzie Miasta komplet 
poświadczających to dokumentów. 
Pierwsze wypłaty dofinansowań 
ruszyły w listopadzie 2017 roku.

1 mln 593 tys. osób 
skorzystało z miejskiej 
komunikacji w 2017 r.

Podczas miejskiej akcji „Stop smog - oddech dla Bełchatowa" na rodziny czekało wiele atrakcji

Najmłodsi podczas akcji malowali ekologiczne miasto

Prezydent miasta czytała dzieciom bajkę
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Czy od razu wiedzieliśmy, że to jest miłość? Oj, nie tak od razu, ale po trzech miesiącach był ślub – z sentymentem 
wspominają państwo Wiesława i Jerzy Popławscy, razem z nimi złote i szmaragdowe gody świętowały jeszcze dwie pary

Znają przepis na szczęście

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu człowieka. 
Złożona przysięga zobowiązuje do bycia 
ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i cho-
robie, chociaż przeciwności w życiu bywa 
wiele: i tych rodzinnych, i materialnych, a 
często i zdrowotnych. 

Pół wieku temu przed kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności 
świadków wypowiedzieli słowa przysięgi 
składanej przez młode pary do dziś, czy-
li: „Świadomi praw i obowiązków, wyni-
kających z założenia rodziny, uroczyście 
oświadczamy, że wstępujemy w związek 
małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, 
aby nasze małżeństwo było zgodne, szczę-
śliwe i trwałe”. Te chwile sprzed kilkudzie-
sięciu lat ze wzruszeniem przypomniały 
sobie trzy bełchatowskie pary: Wiesława 
i Jerzy Popławscy (50 lat małżeństwa), 
Elżbieta i Andrzej Domagalscy (50 lat po 
ślubie) oraz Wiesława i Jan Polityło (55 lat 
związku małżeńskiego).

Wszyscy świętujący małżonkowie, za-
pytani o receptę na wieloletnie szczęście, 

zgodnie odpowiadają: miłość, wyrozumia-
łość i pokora. Chociaż, jak przyznaje pani 
Elżbieta Domagalska puszczając oko do 
swojego męża, Andrzeja, wszystko roz-
strzyga się już w dniu ślubu.  - Jak się do-
brze w kółeczko kawalerem zakręci przy 
ołtarzu, to się będzie dobrze żyło – mówi. 
Równie istotne, zdaniem świętujących 
par, są umiejętność wybaczania i słucha-
nia siebie nawzajem. - Bez miłości nie ma 
życia, zgody, niczego się nie zbuduje. Nie 
raz trzeba ustąpić, innym razem na swoim 
postawić - ważne, żeby tworzyć wspólnotę 
– podsumowują przepis na udane małżeń-
stwo państwo Wiesława i Jan Polityło. 

Dostojni jubilaci nagrodzeni zostali 
medalem przyznawanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. 
Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w 
środku której z jednej strony widnieje na-
pis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże. Mał-
żonkom medale wręczył Ireneusz Owcza-
rek, wiceprezydent Bełchatowa. - Zawsze 
z szacunkiem patrzę na pary, które przez 

Medal od prezydenta

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 
minimum 50 lat, mogą złożyć w USC 
wniosek o przyznanie przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie.  
Następnie wnioski są przesyłane do 
urzędu wojewódzkiego, który po 
weryfikacji dokumentów przekazuje 
sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. 
Procedura trwa od 6 do 8 miesięcy. 
Więcej informacji pod numerem 
tel. 44 733 99 33.

tyle lat trwają w związku wspierając się 
w dobrych i złych chwilach oraz pokonu-
jąc wszelkie trudności zsyłane przez los – 
podkreśla wiceprezydent Owczarek.

AP

Elżbieta i Andrzej Domagalscy oraz pozostałe pary odebrały medale prezydenta RP Wiesława i Jerzy Popławscy 

Wiesława i Jan Polityło
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Od styczniowego zrywu minęło 155 lat. Szlak powstańców z 1863 roku upamiętnia marsz, w którym co roku 
idzie wielu mieszkańców, a teraz także pomnik na cmentarzu w Grocholicach

Kilkaset osób przeszło szlakiem 
powstańczych oddziałów 
Chętnych, by wspólnie przejść w Regio-
nalnym Marszu Szlakiem Powstańców 
Styczniowych, nie brakowało. W sumie 
wzięło w nim udział blisko trzysta osób. 
Część z nich ubrana w kożuchy i wełnia-
ne czapki. Inni z bronią zarówno palną, jak  
i białą. – To już osiemnasta edycja marszu. 
Frekwencja dopisała, co nas bardzo ucie-
szyło – mówi Łukasz Kwiecień, prezes Re-
gionalnego Towarzystwa Społeczno-Kul-
turalnego "ERSKA", które zorganizowało 
marsz. Honorowym patronatem objęła go 
prezydent Bełchatowa. 

Po raz pierwszy pochód miał dwie tra-
sy. Jedna prowadziła przez Parzno – Kluki 

– Kaszewice – Borki – Kurnos Drugi. 14-ki-
lometrowy odcinek przeszło 150 osób. 
Nieco krótszy dystans, bo 10-kilometrowy 
czekał na tych, którzy wybrali drugi z pro-
ponowanych szlaków. Również prowadził 
on na Kurnos Drugi, ale przez Bełcha-
tów, Grocholice i Oleśnik. Maszerowało 
nim około 120 uczestników. – Jego trasa 
została tak zaplanowana, abyśmy mogli 
przejść przez Grocholice i wziąć udział 
w miejskich obchodach 155. rocznicy wy-
buchu powstania z 1863 roku – dodaje Łu-
kasz Kwiecień.

Głównym punktem uroczystości było 
odsłonięcie Pomnika Powstańców Stycz-
niowych wybudowanego na cmentarzu 
w Grocholicach. O nowym monumencie 
mówiło się od dawna, zaś o jego powsta-
nie zabiegał specjalnie powołany komitet. 
Przewodniczył mu proboszcz parafii pw. 
Wszystkich Świętych, wspierała m.in. pre-
zydent Mariola Czechowska.

Jego umiejscowienie nie jest przypad-
kowe – od lat znajduje się tam tablica 
pamięci walczących w 1863, później po-
stawiono również grób. W źródłach histo-
rycznych można przeczytać, że w Grocho-
licach pochowanych jest sześciu powstań-
ców. Nigdzie nie ma jednak wzmianki, jak 
się nazywali. Prawdopodobnie walczyli  
w potyczkach, które rozegrały się w okoli-

cach Wólki Łękawskiej lub Kaszewic. 
Po odsłonięciu pomnika i złoże-

niu kwiatów wszyscy przeszli do parafii 
Wszystkich Świętych, gdzie odprawiona 
została msza św. Później uczestnicy mar-
szu ruszyli w dalszą drogę. Obydwie grupy 
spotkały się na Kurnosie Drugim, gdzie za-

kończył się pochód. Każdy, kto go ukończył 
otrzymał potwierdzenie. Po trzech i pięciu 
kolejno zaliczonych marszach przysługuje 
brązowa i srebrna odznaka, stylizowana na 
znakach powstańczych. Złotą otrzymuje 
się po przejściu 10 marszów. 

AD-A

Szlakiem walczących w 1863 roku maszerowało blisko trzysta osób

Pomnik Powstańców Styczniowych wybudowano na cmentarzu w Grocholicach
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Historia widokówkami pisana
Muzeum Regionalne zaprasza wszystkich na sentymentalny spacer po mieście.  
Wertując kolejne strony wydanego właśnie albumu „Bełchatów na karcie pocztowej”  
można zobaczyć budynki,  kościoły i ulice sprzed kilkudziesięciu lat oraz sprawdzić,  
jak wyglądały chociażby ul. Kościuszki, plac Narutowicza czy Wolności

Pomysł wydania albumu z bełchatowskimi 
pocztówkami pojawił się już kilka lat temu.  
W tym czasie pracownicy muzeum wyszu-
kiwali karty, także w zbiorach prywatnych 
mieszkańców Bełchatowa. W efekcie po-
wstało wydawnictwo przedstawiające hi-
storię miasta od lat 20. ubiegłego wieku 
po czasy współczesne. 

- Książka nie powstałaby, gdyby nie 
kolekcjonerzy, którzy chętnie dzielili się 
swoimi zbiorami. Najciekawsze wydają się 
pocztówki z okresu międzywojennego, ich 
zachowało się zaledwie kilka – wyjaśnia 
Marek Tokarek, dyrektor Muzeum Regio-
nalnego. 

Cztery z widokówek międzywojen-
nych wydane były nakładem Mieczysława 
Mytke, który w latach 30. angażował się  
w życie polityczne i społeczne Bełchatowa. 
Wiele wskazuje, że zatrudnił on fotografa, 
który zrobił zdjęcia najważniejszym miej-
skim budynkom, a później wydał je jako wi-
dokówki. Była to zresztą dość powszechna 
praktyka w tamtych latach. Robiono np. 
zdjęcia portretowe, które następnie dru-
kowano na papierze pocztówkowym ze 
strefą adresową i korespondencyjną i wy-
syłano chociażby daleko mieszkającej ro-
dzinie. Tak prawdopodobnie było z cztere-
ma zamieszczonymi w albumie kartami. Na 
dwóch z nich pokazany jest dwór Olszew-
skich, jedna przedstawia Plac Wolności 
(ówczesny Józefa Piłsudskiego), natomiast 
czwarta to zdjęcie remizy strażackiej.

To nie wszystkie perełki pokazane  
w albumie. Jest też, pochodząca prawdo-
podobnie z okresu międzywojennego, pry-
watnie wydana karta pocztowa, na której 
można zobaczyć procesję Bożego Ciała. 
Pokazuje ona dzień z życia Bełchatowa  
i uroczystość na pustym jeszcze Placu Wol-
ności, który w tamtych czasach służył do 
różnego rodzaju pochodów i celebrowania 
świąt kościelnych. Na karcie widać także 
część starej zabudowy Bełchatowa. Dru-
ga z bardziej interesujących to widokówka  
z okresu II wojny światowej, a dokładnie 
z jej początku (na karcie widnieje data  

X 1939 r.), która przedstawia żołnierzy nie-
mieckich na dziedzińcu kościoła farnego 
przy ul. Kościuszki. Zdaniem pracowników 
muzeum, jest to unikatowa karta poczto-
wa, bo wydana w jednym egzemplarzu. 
Tak, jak w przypadku widokówki z Bożego 
Ciała, ta również pochodzi ze zbiorów pry-
watnych.

Warto także wspomnieć o dwóch wido-
kówkach z II wojny światowej, na których 
uwiecznione zostały ważniejsze punkty 
na stworzonej przez Niemców mapie Beł-
chatowa, czyli kościół ewangelicko-augs-
burski, Arbeitsamt (budynek urzędu pracy  
w miejscu dzisiejszej Szkoły Muzycznej  
I st. przy Pl. Wolności) oraz siedziba ów-
czesnej żandarmerii (budynek, w którym 
dziś mieści się Centrum Informacji Tury-
stycznej przy ul. Kościuszki 15) i poczta.

W sumie w albumie „Bełchatów na kar-
cie pocztowej” pokazanych jest 300 wido-
kówek, ale dyrektor Muzeum Regionalne-
go liczy, że na tym nie koniec. 

- Mam nadzieję, że teraz po ukazaniu 

się naszego wydawnictwa, zgłoszą się do 
nas kolejni kolekcjonerzy i powiedzą, że 
mają karty pocztowe, jakich jeszcze nie wi-
dzieliśmy – dodaje Marek Tokarek. 

Album w cenie 35 zł można kupić  
w Muzeum Regionalnym przy ul. Rodziny 
Hellwigów 11.

AP

Album z pocztówkami to niezwykła lekcja historii

Wśród widokówek nie zabrakło „perełek”



Ciepło systemowe z PEC Bełchatów to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście.  Dzięki pro-
dukcji ciepła w jednym wyspecjalizowanym miejscu, można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących komi-
nów emitujących trujące substancje

PEC uwalnia miasto od smogu
Zanieczyszczenie powietrza w miastach 
staje się coraz poważniejszym problemem, 
zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, 
kiedy dochodzi do przekroczenia stężeń 
substancji szkodliwych w powietrzu. Po-
wietrze, którym oddychamy, najbardziej 
zanieczyszczają spaliny emitowane na 
małej wysokości, tworzące się głównie 
wskutek ogrzewania budynków nieefek-
tywnymi piecami węglowymi, w których 
spalane są także niestety śmieci. Dlatego 
tak ważne jest, by rozwijać wiedzę o głów-
nych przyczynach powstawania smogu, by 
mieć możliwość zapobiegania mu.

Jednym ze sposobów na walkę ze 
smogiem jest właśnie ciepło systemo-
we z miejskiego systemu ciepłowniczego. 
Ogrzewa się nim większość mieszkańców 
Bełchatowa. Produkcja ciepła odbywa się 
w wyspecjalizowanych zakładach (PGE 
GiEK Elektrownia Bełchatów oraz Spalar-
nia Odpadów Medycznych ECO-ABC), co 
zapobiega powstawaniu najgroźniejszych 
zanieczyszczeń (rakotwórczy benzo(a)
piren) i znacznie ogranicza powstawanie 
pyłów. Jak podaje Instytut Certyfikacji 
Emisji Budynków, dzięki produkcji ciepła 
w elektrociepłowni możemy wyemitować 
35 razy (3500 proc.) mniej pyłów (PM10 
i PM 2,5) do atmosfery – w porównaniu 
do indywidualnego kotła na węgiel, pro-
dukującego tę samą ilość ciepła. Dzięki 
temu mieszkańcy Bełchatowa mogą czuć 
się komfortowo i bezpiecznie, nie tylko we 
własnym domu, ale także gdy wychodzą 
na spacer.

Firma na bieżąco modernizuje swoją 
infrastrukturę i podnosi sprawność urzą-
dzeń tak, żeby sprostać ostrym normom 
środowiskowym i zaspokoić rosnące po-
trzeby mieszkańców. W ostatnich latach 
firma realizuje projekty przebudowy i mo-
dernizacji sieci ciepłowniczej w Bełchato-
wie dofinansowane z NFOŚiGW. Dzięki 
realizowanym dotychczas inwestycjom 
znacznie poprawiło się bezpieczeństwo 
energetyczne zaopatrzenia w ciepło i ja-
kość dostaw ciepła dla Odbiorców miasta 
Bełchatowa. 

Obecnie firma przystępuje do proce-

su certyfikacji systemu ciepłowniczego  
w zakresie jego wpływu na jakość powie-
trza. Podstawowym celem certyfikacji jest 
wykazanie w przejrzysty sposób wpływu 
produkcji i dystrybucji ciepła systemowe-
go na środowisko w porównaniu do innych 
sposobów ogrzewania. Ciepło systemowe 
jest sposobem ogrzewania, który ma po-

zytywny wpływ na jakość życia w mieście, 
m.in. poprzez likwidację niskiej emisji. Cer-
tyfikat Redukcji Emisji ma w jasny sposób 
uświadomić mieszkańcom miasta, że dzię-
ki temu, iż korzystają z ciepła systemowe-
go, żyją w budynkach, które nie emitują 
szkodliwych substancji do ich bezpośred-
niego otoczenia. 

To jednak nie wystarczy, by powstrzy-
mać zjawisko smogu. Aby aktywnie przy-
czynić się do redukcji niskiej emisji, wszy-
scy musimy zmienić nastawienie do tego 
ważnego problemu i skorygować nasze 
codzienne nawyki. Dlatego Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie 
prowadzi od lat szereg działań edukacyj-
nych w szkołach i przedszkolach, ucząc 
dzieci, jak dbać o środowisko naturalne. 
Największym zainteresowaniem cieszą się 

"Lekcje ciepła" prowadzone we wszystkich 
szkołach podstawowych w Bełchatowie, 
w trakcie których uczniowie dowiadują się, 
w jaki sposób powstaje ciepło oraz jak tra-
fia ono do kaloryferów mieszkań. Ponad-
to uczą się oszczędzać ciepło na co dzień. 
Wiedza o cieple dostarczanym z miej-
skiego systemu ciepłowniczego zdobyta  
w okresie, kiedy dzieci kształtują swoje po-
stawy, może przyczynić się do racjonalne-
go i oszczędnego korzystania z jego zalet, 
a w przyszłości pozwoli wybrać właściwe  
i najkorzystniejsze źródło ciepła.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat 
smogu, jego wpływie na zdrowie oraz 
związanych z nim zagrożeń, zajrzyj do 
MIASTA BEZ SMOGU (link: http://cieplo-
systemowe.pl/cieplo-systemowe/miasta-

-bez-smogu/skad-bierze-sie-smog/ ).
PEC

Jak powstaje smog?

Smog powstaje w wyniku mieszania 
się powietrza ze spalinami przy bez-
wietrznej pogodzie i dużej wilgotności. 
Zjawisko powstaje wskutek inwersji 
temperaturowej – to znaczy, że war-
stwa chłodniejszego powietrza, znajdu-
jąca się niżej, zatrzymywana jest przez 
znajdującą się nad nią warstwę ciepłe-
go powietrza. Dzieje się tak najczęściej 
podczas wyżu atmosferycznego.
W skład smogu wchodzą szkodliwe 
substancje chemiczne, takie jak pyły 
zawieszone, wodorotlenki, tlenki 
azotu i siarki. Do najgroźniejszych 
substancji zaliczane są pyły zawie-
szone (PM 10 i PM 2,5), benzo(a)
piren oraz tlenki azotu. Źródłem 
pochodzenia tych substancji jest dzia-
łalność człowieka, a główną przyczy-
ną zanieczyszczenia powietrza tymi 
substancjami jest tzw. niska emisja.
Niska emisja to, najprościej ujmując, 
wszelkie spaliny przedostające się do 
powietrza na niskiej wysokości (przyj-
muje się do 40 m). Większość spalin 
odpowiedzialnych za niską emisję 
uwalniana jest na wysokości do 20 m.
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Centrum Informacji Turystycznej 
44 733 51 00
Kancelaria Prezydenta 
44 733 51 66 
Punkt Obsługi Klienta  44 733 51 16
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  
44 733 51 91
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta 
44 733 52 34
Wydział Organizacyjny 44 733 51 75
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 69

Archiwum zakładowe 44 733 51 92
Kadry 44 733 51 94
System Zarządzania Jakością 44 733 51 96
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
Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45
Działalność gospodarcza 44 733 51 60,
44 733 51 89

TELEPRZEWODNIK UM

SPÓŁKI MIEJSKIE
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W jaki sposób powstaje ciepło i jak dbać o środowisko naturalne – tego dowiedzieli się uczniowie klas pierwszych 
bełchatowskich szkół podstawowych na specjalnych lekcjach ciepła przeprowadzonych przez spółkę PEC

Uczą najmłodszych o cieple
To już kolejna odsłona akcji. W poprzednich 
latach PEC przeszkolił ponad 700 uczniów 
klas pierwszych. Tym razem również od-
wiedził wszystkie szkoły w Bełchatowie. Na 
dzieci czekały nowe przygody "Czerwone-
go kapturka w mieście", który już na dobre 
zadomowił się w Bełchatowie. Teraz do 
znanej i lubianej bajki o Czerwonym Kap-
turku został dopisany ciąg dalszy i dzieci 
mogły poznać jego kolejne perypetie.

Akcję swoim patronatem objęła Pre-
zydent Miasta Bełchatowa, Mariola Cze-
chowska, która kolejny raz wcieliła się  
w rolę Czerwonego Kapturka, żeby ra-
zem z pozostałymi bohaterami książecz-
ki - Babcią i Kotem Kluchą przeprowadzić 
dzieci przez tę pouczającą historię i odkryć 
tajniki powstawania ciepła. 

Podczas nietypowej lekcji ciepła dzieci 
dowiedziały się między innymi, jak ogrze-
wali się ludzie pierwotni, próbowały roz-
palić ogień za pomocą dwóch kawałków 
drewna czy krzemieni – co okazało się nie-
zwykle trudne, a także mogły posłuchać  
i obejrzeć, co robili ludzie, żeby mieć ciepło, 
gdy mieszkali w zamkach, zanim wymyślo-
no grzejniki.  Dowiedziały się także, skąd 
wzięło się powiedzenie „ognisko domowe”. 
Natomiast dla lepszego zrozumienia pro-
cesu przekazywania ciepła dzieci trzyma-
jąc się za ręce, przekazywały sobie ciepło 
z rąk do rąk. Pracownicy PEC opowiedzieli 
także, jak wytwarzane i przesyłane jest cie-
pło, które trafia do ich domów. Po zakoń-
czeniu lekcji dzieci otrzymały pamiątkowy 
dyplom oraz czytankę do wspólnej lektury  
z rodzicami, a ulubieniec milusińskich – Kot 

Klucha, maskotka PEC, rozdawał łakocie.
Spółka PEC w Bełchatowie od wielu 

lat promuje zalety racjonalnego korzysta-
nia z ciepła systemowego. Wiedza o cie-
ple dostarczanym z miejskiego systemu 
ciepłowniczego zdobyta w okresie, kiedy 
dzieci kształtują swoje postawy, na pewno 
przyczyni się do racjonalnego i oszczęd-
nego korzystania z jego zalet oraz pozwoli  
w przyszłości wybrać właściwe i najko-
rzystniejsze  źródło ciepła.

PEC

Zrozumieć ciepło pomaga dzieciom Czerwony Kapturek

Dzieci chętnie uczą się o cieple



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 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
Rewidenci 44 733 52 65
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 80
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
Audytor Wewnętrzny 44 733 52 66 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 44 733 52 39

SPÓŁKI MIEJSKIE

Nero to sympatyczny psiak w typie 
boksera. Mimo tego, że ma już 10 
lat to nadal uwielbia bawić się i bie-
gać. Jest pełen energii i wigoru. Po-
szukiwany jest dla niego ciepły dom 
bez żadnych kojców, łańcuchów czy 
bud. Niestety nie akceptuje też innych 
zwierząt, ale przyjaźnie nastawiony 
jest do dzieci. 

Przygarnij zwierzaka
www.schronisko.sanikom.pl

Przyjazny Gryf potrzebuje przytulne-
go domu lub mieszkania w bloku, ale 
z windą, aby jak najmniej obciążać 
jego stawy. Piesek ma bowiem wadę 
wrodzoną – postawę iksowatą tylnych 
kończyn, która w przyszłości może u 
niego spowodować dyskomfort przy 
chodzeniu. Gryf nie nadaje się na łań-
cuch ani do kojca. 

Około stu osób jest zainteresowanych mieszkaniem w nowym, planowanym 
bloku BTBS. Budynek ma stanąć przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. Zgodnie 
z planami, budowa powinna się rozpocząć w pierwszym półroczu 2018 roku

Wybudują nowy blok
Budynek ma stanąć obok dwóch blo-
ków przy ul. św. Alberta Chmielowskiego. 
Mieszkanie w Bełchatowskim Towarzy-
stwie Budownictwa Społecznego to do-
bre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą 
wiązać się na wiele lat kredytami hipotecz-
nymi i niepokoić się, czy wystarczy im na 
ratę. Do BTBS zgłosiło już ponad trzydzie-
ści osób, które chciałby zamieszkać przy  
ul. Chmielowskiego. To właśnie od zainte-
resowania przyszłych najemców miejska 
spółka uzależniała budowę. Jej rozpoczęcie 
planowane jest na pierwszą połowę 2018 
roku, a nowe mieszkania zostałyby oddane 
do użytku pod koniec 2019 roku. Koszty 
inwestycji szacowane są na nieco ponad  
6 mln zł.

W bloku ma być 39 mieszkań - dwa-
naście trzypokojowych, osiemnaście dwu-
pokojowych z kuchnią oraz dwa dwupo-
kojowe z aneksem kuchennym. Do tego 
siedem kawalerek. Metraż mieszkań waha 
się od 50 do 66 m kw. Szczepan Chrzęst, 
prezes BTBS, zwraca uwagę, że bełcha-
towianie najczęściej pytają o mieszkania 
dwupokojowe. - Są one zwyczajnie tań-
sze od tych większych metrażowo. A dla 
młodych, rozwojowych małżeństw takie 
mieszkanie zapewnia dostateczny komfort 
przy jednym czy dwójce dzieci - dodaje 
prezes Chrzęst.

Mieszkania BTBS są czynszowe, to 
znaczy, że nie można ich wykupić na wła-
sność, ale można dziedziczyć prawo najmu. 
Najemca ponosi pewne koszty budowy 
(tzw. partycypację), która zazwyczaj nie 

przekracza 30 proc. wartości mieszkania. 
Jak przekonuje prezes Chrzęst, w przy-
padku nowego bloku, partycypacja będzie 
jednak niższa. - Aby uzyskać kredyt z Ban-
ku Gospodarki Krajowej partycypacja nie 
może przekroczyć 25 procent i dokładnie 
o takim udziale mówimy - podkreśla prezes.

Oznacza to, że zainteresowani naj-
mniejszymi mieszkaniami będą musieli 
wpłacić nieco ponad 24 tys. zł, a za naj-
większymi około 53 tys. zł. Dodatkowo na-
jemcy przed zamieszkaniem muszą wpła-
cić kaucję w wysokości rocznego czynszu. 
Spółka planuje, aby w nowym bloku wyno-
sił on 10,80 zł za m kw., a więc będzie się 
wahał od 333 zł za kawalerkę do 721 zł za 
mieszkanie trzypokojowe.

Nowy blok będzie siódmym budyn-
kiem mieszkalnym BTBS. Spółka postawi-
ła już bloki przy ul. Fabrycznej, Targowej, 
Czyżewskiego, kard. S. Wyszyńskiego  
i dwa przy Chmielowskiego, w których  
w sumie mieszkania otrzymało 237 rodzin.

BTBS

Na Chmielowskiego zamieszka 39 rodzin
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchato-
wie ogłosił przetarg na budowę ZKF. Listę firm chętnych do wybudowania instalacji poznamy 30 marca 2018 r. 
Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2020 r

Przetarg na budowę Zamkniętych Komór 
Fermentacyjnych ogłoszony!
W dniu 16 lutego 2018r. „WOD.-KAN.” 
Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony  
dla zamówienia pn.: Kontrakt 01 - „Budowa 
instalacji stabilizacji osadów ściekowych w  
Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych 
na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.  
Jest to pierwsza z czterech inwestycji 
Spółki „WOD.-KAN.”, realizowanych w ra-
mach opiewającego na kwotę 31 milionów 
złotych Projektu pn.: „Budowa i moderni-
zacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, 
dofinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. To z punktu wi-
dzenia mieszkańców Bełchatowa najważ-
niejsza inwestycja najbliższych lat, która 
ma wpłynąć na dalszą poprawę jakości 
powietrza oraz minimalizację odczuwal-
nych odorów, będących konsekwencją 
pracy urządzeń na oczyszczalni. Takie dzia-
łania obiecywaliśmy mieszkańcom i teraz 
je realizujemy – powiedział prezes Spółki 
„WOD.-KAN.” Piotr Kopek

Przedmiotowa inwestycja ma priory-
tetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ 
prowadzony obecnie proces fermentacji 
w dwóch Otwartych Basenach Fermen-
tacyjnych (OBF) jest procesem przesta-
rzałym, nie zapewniającym optymalnej 
stabilizacji osadu, powodującym emisję  
i rozprzestrzenianie się odorów. Obecnie 
realizowany proces fermentacji psychrofi-
lowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony no-
woczesnym w pełni zautomatyzowanym i 
zhermetyzowanym  procesem fermentacji 
mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komo-
rach Fermentacyjnych (ZKF),  który prze-
biegać będzie w temperaturze ok. 36 °C. 
Tak prowadzony proces stabilizacji osadów 
metodą beztlenową pozwoli na ujęcie po-
wstającego biogazu i skierowanie go do 
dalszej przeróbki w celu odzysku energii, 
zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która 
będzie wykorzystana na potrzeby własne 

oczyszczalni. Ponadto znacznie ograni-
czy powstawanie związków złowonnych 
i zmniejszy uciążliwość odorową oczysz-
czalni ścieków odczuwalną przez miesz-
kańców naszego miasta. Taki efekt był od-
notowany we wszystkich miastach, które 
zrealizowały takie inwestycje – powiedział 
wiceprezes Spółki „WOD.-KAN.” Piotr 
Pierzchała. 

Oprócz budowy nowoczesnej instalacji 
obejmującej Zamknięte Komory Fermenta-
cyjne. Projekt zakłada również moderniza-
cję metodą bezwykopową  głównego ko-
lektora sanitarnego Bełchatowa o długości 
ok. 3 km na odcinku od ul. W. Pileckiego 
do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na 
ul. Piotrkowskiej oraz  modernizację rów-
nież metodą bezwykopową  głównej ma-
gistrali wodociągowej o długości 2,5 km 
na odcinku od Ujęcia Wody na Myszakach 
do ul. Sienkiewicza. Głównymi  korzyścia-
mi wynikającymi z realizacji tych dwóch 
zadań inwestycyjnych będzie ochrona 
wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, 

ograniczenie strat wody w sieci wodocią-
gowej oraz zmniejszenie awaryjności sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Zadania te są bar-
dzo istotne z punktu widzenia poprawy 
stanu technicznego sieci, stanowiących 
podstawę bezpieczeństwa dostaw wody 
i odbioru ścieków na terenie Bełchatowa 
- powiedział prezes Spółki „Wod. – Kan.” 
Piotr Kopek.

Uzupełnieniem całego projektu jest 
budowa nowych odcinków sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Jasińskiego, Mo-
krej, Kolejowej i Groszkowskiego. Reali-
zacja tego zadania umożliwi mieszkańcom 
Aglomeracji Bełchatów podłączenie się do 
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Projekt, którego realizację przewi-
dziano do końca czerwca 2020r. – zgod-
nie z polityką ekologiczną kreowaną przez 
Ministerstwo Środowiska – przyczyni się 
do polepszenia warunków życia i zdrowia 
mieszkańców Bełchatowa.

WOD.-KAN.

„WOD.-KAN.” niebawem rozpocznie budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych
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Bełchatowska biblioteka powiększyła swój księgozbiór. Na półki trafiło sporo nowości popularno-naukowych,  
a także z literatury pięknej i beletrystyki. Wszystkie książki można już wypożyczać

Nowości na bibliotecznych półkach
Dokładnie o 2 257 książek wzbogaciła się 
miejska i powiatowa biblioteka. Wśród 
nich jest blisko 1400 pozycji dla dorosłych, 
ponad 500 dla dzieci i prawie 400 z lite-
ratury popularno-naukowej. Do zbiorów 
trafiły głównie nowości, ale też bestselery, 
tytuły poczytnych autorów czy kontynu-
acje serii. Nie brakuje woluminów, o które 
prosili czytelnicy. Książki są już na półkach 
zarówno biblioteki głównej, jak i jej filii. 
Co za tym idzie, można już je wypożyczać  
i czytać. 

Zakupione tytuły kosztowały prawie 
47 tys. zł. Za wszystko zapłaciło Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
od którego bełchatowska biblioteka pozy-
skała dofinansowanie. Jak podkreśla Mag-
dalena Forusińska, dyrektor MiPBP, zbiory 
placówki odnawiane są systematycznie. 

- Wraz z poszerzającą się ofertą ryn-
kową rosną oczekiwania czytelników, 
dlatego biblioteka starając się zadowolić 
wszystkich swoich klientów systematycz-
nie uzupełnia zbiory o nowe publikacje - 
mówi dyrektor bełchatowskiej biblioteki. - 
Zakup nowości książkowych przekłada się 
na liczbę wypożyczeń, dlatego staramy się 
wszechstronnie i racjonalnie uzupełniać 
nasz księgozbiór. W tych staraniach wyko-
rzystujemy wszelkie możliwe sposoby. 

Placówka próbuje więc powiększać 

swoje zbiory różnymi metodami. - Zachę-
camy mieszkańców miasta do darowizn 
używanych, ale wartościowych książek. 
Zapraszamy również na kiermasze „sta-
rych”, tanich książek – fundusze uzyskane 
z ich sprzedaży umożliwiają zakupu nowo-
ści wydawniczych – dodaje Magdalena Fo-
rusińska, dyrektor MiPBP. 

Wzbogacenie i odnowienie księgo-

zbioru jest możliwe m.in. dzięki dotacji, 
jaką placówka otrzymuje od miasta. Ponad  
1 mln 900 tys. zł – to kwota, jaką w 2017 
roku prezydent Bełchatowa przeznaczyła 
na działalność biblioteki. Podobna dotacja, 
przekazana przez samorząd w ubiegłych 
latach, pozwoliła placówce m.in. wzboga-
cić i odnowi księgozbiór.

AD-A

Lubisz tańczyć? Wystartuj w konkursie
Soliści, grupy i teatry mogą sprawdzić swoje taneczne umiejętności. 
Miejskie Centrum Kultury organizuje Ogólnopolskie Spotkania Ta-
neczne (Re)akcje Bełchatów 2018. To już dziesiąta edycja konkursu. 
Jubileuszowe zmagania potrwają dwa dni, 10 i 11 marca. Na par-
kiecie będzie rządzić taniec współczesny i nowoczesny. Pierwsze-
go dnia, od godz. 11 będą prezentowane formy krótkie. Z kolei w 
niedzielę konkursowe zmagania rozpoczną się o godz. 13:00. Tym 
razem tancerze pokażą formy długie, które zazwyczaj przeznaczone 
są dla teatrów tańca, prezentujących formy spektaklowe. 

Taneczne zmagania uczestników, szczególnie technikę i chore-
ografię, będzie oceniać jury. Do najlepszych trafią nagrody, w tym 
Grand Prix Prezydenta Bełchatowa. 

Ogólnopolskie Spotkania Taneczne (Re)akcje są otwarte. Każdy 
mieszkaniec może przyjść i popatrzeć, wstęp bezpłatny.

AD-A

Prawie 2300 nowych książek trafiło na półki bełchatowskiej biblioteki

Do najlepszych tancerzy trafią nagrody, fot. MCK



„Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych” po raz pierwszy zawita do Bełchatowa. Stu siedemdziesięciu 
uczestników pobiegnie na dystansie 1963 metrów lub 5 km w parku przy Muzeum Regionalnym

Tropem Wilczym zaczynamy triadę
To największy w Polsce bieg pamięci.  
W tegorocznej, szóstej edycji, do grona 
oficjalnych organizatorów lokalnych do-
łączył Bełchatów. Bieg Tropem Wilczym 
będzie pierwszym z trzech wchodzących  
w skład Triady Bełchatowskiej.

- Chciałbym zaprosić mieszkańców 
do wzięcia udziału w tym dużym przed-
sięwzięciu, gdzie każdy bieg będzie miał 
swojego zwycięzcę, ale przy okazji sumu-
jąc wszystkie czasy wyłonimy najlepszych 
biegaczy naszego miasta - wyjaśnia Marcin 
Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum 
Sportu w Bełchatowie.

W niedzielę, 4 marca, uczestnicy biegu 
Tropem Wilczym przebiegną 1963 metry, 
które  symbolizują datę śmierci ostatniego 
z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka 
ps. „Lalek” (został zastrzelony przez żołnie-
rzy ZOMO). – Dystans ten określamy jako 
rodzinny, przeznaczony jest dla osób bez 
specjalnego przygotowania biegowego, co 
ma tylko ułatwić możliwość startu i wzię-
cia udziału w tym wyjątkowym projekcie – 
wyjaśniają organizatorzy. 

Bieg na 1963 metry jest wspólny 
dla wszystkich miast, dodatkowo każdy 
z lokalnych partnerów uzupełni scena-
riusz o kolejne dystanse. W Bełchatowie 
uczestnicy będą mieli możliwość konty-
nuacji biegu na dystansie 5 km, które-
go czas będzie umożliwiał klasyfikację  
w Triadzie.

Start przewidziano na godz. 12.00. 
Trasę biegu stanowić będą błonia przy 
Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. 

Wystartuje w nim 170 biegaczy, tyle bo-
wiem pakietów startowych (m.in. koszulka 
i medal) przewidzieli organizatorzy. Zainte-
resowanie było tak duże, że lista startowa 
zapełniła się w niespełna tydzień.

W pierwszej edycji biegu, w 2013 roku, 
w okolicy Zalewu Zegrzyńskiego pobie-
gło zaledwie pięćdziesięciu pasjonatów. 
Rok później, w warszawskim Parku Ska-
ryszewskim, na linii startu stawiło się już 
1500 biegaczy. Dzięki zaangażowaniu or-
ganizatorów, czyli Fundacji Wolność i De-
mokracja, od 2015 roku bieg ma charakter 
ogólnopolski. Jego głównym celem jest 
oddanie hołdu żołnierzom polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego i antysowiec-
kiego działającego w latach 1944-1964 na 

Miasto planuje utworzenie strefy kibica
Czy bełchatowianie będą mogli wspólnie 
oglądać polską reprezentację na Mistrzo-
stwach Świata w Piłce Nożnej FIFA 2018? 
Miasto czeka na informację od Telewizji 
Polskiej S.A w sprawie utworzenia strefy 
kibica. Pismo w tej sprawie Miejskie Cen-
trum Sportu wysłało 23 stycznia. 

Utworzenie strefy kibica wiąże się z 
wykupieniem stosownych licencji umożli-
wiających transmisję meczów w przestrze-

ni publicznej. MCS czeka na finał rozmów 
pomiędzy stronami organizatorów, właści-
cieli stosownych praw oraz przedstawicieli 
technicznych. W chwili ich zakończenia Te-
lewizja Polska S.A. ma rozpocząć przyjmo-
wanie zgłoszeń w sprawie stref. Nie ma na 
razie informacji, jakie będą zasady i koszty 
ich powstania. Prawdopodobnie utworzo-
na zostanie strona internetowa, gdzie takie 

Bełchatowska Triada

- 4 marca - Tropem Wilczym. Bieg 
Żołnierzy Wyklętych (5 km)
- 28 kwietnia – II Bełchatowski  
Bieg Nocny (10 km)
- 4 listopada – XXII Bełchatowska  
Piętnastka (15 km)
Zwycięzca triady zostanie wybrany 
przez zszumowanie czasów net-
to wszystkich trzech biegów

terenach przedwojennych granic Polski,  
a także popularyzacja wiedzy na ten temat. 

AP 

deklaracje będzie można składać.
Wspólne oglądanie występów polskiej 

drużyny mogłoby się odbywać na placu 
Narutowicza.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
FIFA 2018 odbędą się w Rosji. Polska re-
prezentacja swój pierwszy mecz rozegra z 
Senegalem w Moskwie, 19 czerwca.

Al

Bieg nocny to jeden z trzech pierwszej, bełchatowskiej triady
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12 lutego zmarł Franciszek Zochniak, ostatni z mieszkających w naszym mieście żołnierzy Armii Krajowej. Całe 
życie dbał, aby nie zginęła pamięć o tamtych wydarzeniach i tamtych ludziach

Pożegnaliśmy por. Zochniaka
Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa, 
szczery patriota, bezinteresownie oddany 
lokalnej społeczności. Franciszek Zochniak 
23 marca obchodziłby 95 urodziny.

Do Armii Krajowej wstąpił, gdy miał 
20 lat, dokładnie 10 października 1943 
r., składając przysięgę na ręce Eugeniusza 
Szuberta ps. „Krępy” w obecności Stefana 
Lewińskiego ps. „Sten”. Pracował w skła-
dzie aptecznym, po wschodniej stronie 
ulicy Kościuszki, w kamienicy graniczącej  
z ogrodami parafialnymi, i zapewne dlatego 
otrzymał pseudonim „Medyk”. Naprzeciw 
swoje siedziby miały niemieckie władze 
okupacyjne, w budynku obecnego Urzędu 
Gminy Bełchatów, wybudowanego zresztą 
przez Niemców, w dużej części z materia-
łów pozostałych po zniszczonych w czasie 
działań wojennych zabudowań centrum 
miasta. Obok rezydowała niemiecka żan-
darmeria. 

Zadaniem „Medyka”, wykonywanym aż 
do chwili wkroczenia do miasta Armii Czer-
wonej (przypomnijmy – 19 stycznia 1945 
r.), była obserwacja obu obiektów i meldo-
wanie o ruchach okupanta. Zasługi Fran-
ciszka Zochniaka docenione zostały dopie-
ro w niepodległej Polsce. 8 maja 1997 r.  
otrzymał awans na stopień kaprala, 17 li-
stopada 2000 r. został podporucznikiem, 
natomiast 8 stycznia 2003 r. porucznikiem. 

Od chwili powstania Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej (9 paź-
dziernika 1990 r.) był członkiem jego Komi-
sji Rewizyjnej, 7 lat później został prezesem 
bełchatowskiego Koła tej organizacji. Dzię-
ki Jego staraniom ukazała się cenna publi-
kacja pt. „Dla Ciebie Polsko, Ojczyzno moja, 
Armia Krajowa. Historia bełchatowskiej 
konspiracji w relacjach i wspomnieniach 
świadków 1939-1945” (wydana w roku 
2012). Przyczynił się do powstania Pomni-
ka Pamięci Bełchatowian przy kościele far-
nym oraz pomnika czterech żołnierzy Armii 
Krajowej na bełchatowskim cmentarzu.  
Z jego inicjatywy ufundowano sztandar 
Koła AK w Bełchatowie. Ludzie, którzy z 
nim pracowali, wspominają, że był zawsze 
gotowy do działania, niezwykle skrupulat-
ny i sumienny.

W 2001 r. Prezes Rady Ministrów 

przyznał mu tytuł „Weterana Walk o Wol-
ność i Niepodległość Ojczyzny”, otrzymał 
też Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Armii 
Krajowej. 24 października 2013 r. Rada 
Miejska jednogłośnie nadała Franciszkowi 
Zochniakowi tytuł Honorowego Obywate-
la Miasta Bełchatowa, rok później został 
także Zasłużonym dla Powiatu Bełcha-
towskiego. W uzasadnieniu do uchwały 
przyznającej Franciszkowi Zochniakowi 
Honorowe Obywatelstwo zapisano coś, co 
może posłużyć jako epitafium, podsumo-
wujące jego życie (użyty oryginalnie czas 
teraźniejszy ze smutkiem zmieniamy na 

przeszły): „Swoją postawą Pan Franciszek 
Zochniak kultywował pamięć o bohate-
rach, którzy oddali swoje życie i zdrowie 
w imię miłości do Ojczyzny, uczył tym sa-
mym młode pokolenia bycia prawdziwym, 
oddanym patriotą”. 

Opracował Arkadiusz Kowalczyk na podstawie bio-
gramu zamieszczonego w wymienionej w tekście 
publikacji pt. „Dla Ciebie Polsko, Ojczyzno moja, 
Armia Krajowa. Historia bełchatowskiej konspiracji  
w relacjach i wspomnieniach świadków 1939-
1945”, Bełchatów 2012.

Porucznik Zochniak uczył młode pokolenia bycia prawdziwym patriotą
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