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Bełchatów udekorowany w biało-czerwone barwy świętował 102. rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada pod pomnikiem Marszałka  
Józefa  Piłsudskiego oraz poległych w walce o niepodległość symboliczne kwiaty złożyli wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz oraz  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie Piotr Wysocki

dzieje się w mieście

Barbórka inna niż dotychczas
Tegoroczna bełcha-
towska Barbórka 
będzie inna niż do-
tychczas. Jak po-
daje PGE GiEK nie 
odbędą się karczmy, 
combry, akademia 
i górnicza pobud-
ka. Powodem jest 

trwająca epidemia. 4 grudnia odprawiona 
zostanie jedynie msza św. w intencji gór-
ników i ich rodzin w parafii na os. Dolno-
śląskim.

13 grudnia 1981 – pamiętamy! 
Zbliża się 39. roczni-
ca wprowadzenia w 
Polsce stanu wojen-
nego. Bełchatowianie 
tradycyjnie uczczą 
pamięć ofiar – opozy-
cjonistów oraz osób 
aresztowanych i in-

ternowanych w grudniu 1981 roku. Przez 
wzgląd na epidemię miejskie obchody będą 
ograniczone do minimum, szczegóły na bel-
chatow.pl. 

www.facebook.pl/belchatow

„Małe Gwiazdy” poszukiwane
Do 4 grudnia MCK 
czeka na nagrania 
p r z e d s z ko l a kó w  
i uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, 
którzy chcą spró-
bować swoich sił  
w konkursie wokal-

nym „Małe Gwiazdy”. Spośród przesłanych 
filmików jury wybierze najlepsze wykonania. 
Laureatów poznamy 14 grudnia, szczegóły na 
mckbelchatow.pl.

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow
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#BełchatówNaDowóz to pomoc lokalnym przedsiębiorcom
Decyzją rządu restauracje, kawiarnie  
i bary są zamknięte. Mogą one jedynie 
serwować jedzenie na wynos i na dowóz.  
W tym trudnym dla branży gastrono-
micznej momencie prezydent Mariola 
Czechowska wyszła z kolejną inicjatywą 
wsparcia lokalnego biznesu. Mowa o ak-
cji #BełchatówNaDowóz. - Brak klientów 
w lokalach sprawia, że sytuacja finansowa 
bełchatowskich restauratorów jest bardzo 
trudna. Obecnie, kiedy wiele firm boi się  
o swoją przyszłość, staramy się je wes-
przeć. Nasza akcja to szansa, by dotarli oni 
ze swoją ofertą do większej liczby klientów 
– mówi Mariola Czechowska, prezydent 
Bełchatowa.

Magistrat przygotował listę lokali, któ-
re realizują zamówienia z dowozem lub na 
wynos. Na stronie belchatow.pl znaleźć 
można restauracje specjalizujące się m.in. 
w tradycyjnej kuchni polskiej, włoskiej, ja-
pońskiej czy chińskiej. Wybór jest spory. 
Aby było łatwiej przy każdym lokalu po-
dane są  numery telefonów, adresy stron 
internetowych oraz informacje, czy reali-
zują zamówienia telefoniczne z odbiorem 

własnym, czy zamówienia z dowozem.
Baza jest na bieżąco aktualizowana, 

bowiem każdego dnia dołączają do niej ko-
lejne restauracje. Jak zgłosić swój lokal do 
miejskiej akcji? Wystarczy napisać do Wy-
działu Promocji Kultury i Sportu na adres: 
promocja@um.belchatow.pl. Więcej infor-
macji można także uzyskać telefonicznie 

pod numerem 44 733 51 09.
- Pamiętajmy o swoich ulubionych re-

stauracjach i wspierajmy je w tym trudnym 
czasie. Zamawiając jedzenie na wynos po-
magamy lokalnym przedsiębiorcom, ale też 
chronimy wiele miejsc pracy - dodaje pre-
zydent Czechowska.

AP

W miejskiej akcji udział bierze kilkanaście restauracji oferujących jedzenie na dowóz

Szanowni Mieszkańcy, 

za kilka miesięcy ruszy długo wyczekiwana inwestycja. Mowa o przebudowie ulicy 
Kwiatowej, która przejdzie kompleksowy remont. Wszystko ma kosztować ponad 6 mln 
zł, ale tylko połowę tych kosztów pokryje miasto. Na realizację zadania pozyskałam  
bowiem środki zewnętrzne, pieniądze dołoży także powiat bełchatowski. Robimy 
wszystko, by Bełchatów był dobrze skomunikowany, z utrzymanymi w należytym stanie 
drogami.  

Mimo trwającej epidemii nie zwalniamy inwestycyjnego tempa. Właśnie zakończyła 
się przebudowa ulicy Dalekiej. Teraz łączy się ona z planowaną obwodnicą wschodnią. 

W przyszłości będziemy więc mogli się z niej włączyć we wspomnianą obwodnicę.  
W ostatnim czasie uczestniczyłam w wideokonferencji zespołu ds. sprawiedliwej transformacji powołanego przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego. Ustaliliśmy plan działań dla naszego regionu, teraz pracujemy nad projektem 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. To ogromna szansa dla Bełchatowa, dlatego tak mocno angażujemy 
się w każdą inicjatywę w tym zakresie. 

Drodzy Mieszkańcy wciąż walczymy z koronawirusem. Dbajcie o siebie, zakrywajcie usta i nos, unikajcie zatłoczo-
nych miejsc. Przestrzegając tych prostych zasad możemy pokonać epidemię. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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Województwo łódzkie wraz z Bełchatowem oraz innymi gminami będą walczyć o unijne miliardy z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Wsparcie ma pomóc regionom górniczym dostosować się do zmian,  jakie wynikać 
będą ze zmniejszonego wydobycia węgla

Sprawiedliwa Transformacja dla regionu  
Nawet 45 mld zł z funduszy europejskich 
może trafić do województwa łódzkiego,  
z czego 3 mld zł z Mechanizmu Sprawiedli-
wej Transformacji. By tak się stało, Bruk-
sela stawia dwa podstawowe warunki. Po 
pierwsze - akceptacja celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Po drugie – wo-
jewództwo musi mieć opracowany Tery-
torialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. 
Region łódzki już szykuje taki dokument. 
Pracuje nad nim specjalny zespół pod 
przewodnictwem marszałka Grzegorza 
Schreibera, w którym jest także prezydent 
Mariola Czechowska. 

- Bełchatów jest jednym z tych miejsc, 
do których powinny zostać skierowane 
pieniądze przeznaczone na sprawiedli-
wą transformację. Jestem przekonana, 
że przy wspólnej pracy tego zespołu, jak  
i przy współpracy z przedsiębiorcami zrze-
szonymi chociażby w RIG, uda się wypra-
cować odpowiednie dla miasta rozwią-
zania – podkreśla prezydent Bełchatowa 
Mariola Czechowska. - Wierzę, że w puli 
województw objętych transformacją znaj-
dzie się też nasze. Będzie to dla nas olbrzy-
mia szansa. Dlatego mocno angażujemy się  
w każdą inicjatywę, która daje możliwość 
pozyskania środków na efektywną trans-
formację gospodarczą, społeczną i środo-
wiskową Bełchatowa – dodaje Czechowska. 

Swoje uwagi i wnioski do założeń pla-

nu terytorialnego mogą także zgłaszać beł-
chatowianie. Konsultacje wśród mieszkań-
ców województwa prowadzone są do 30 
listopada. Szczegóły wraz z potrzebnymi 
formularzami i informacjami, gdzie kiero-
wać pisma można znaleźć na stronach wo-
jewództwa – rpo.lodzkie.pl oraz bip.lodzkie.
pl. Piszemy także o tym na miejskiej stronie 
belchatow.pl. 

Środki unijne, o które chce się starać 

województwo, mają pomóc w łagodzeniu 
gospodarczych, społecznych i środowisko-
wych skutków transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu. Można 
je będzie zainwestować m.in. w rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, ochronę 
środowiska, walkę z niską emisją i zanie-
czyszczeniami przemysłowymi. 

AP/ADA

Jesteśmy „Miastem z klimatem”
Bełchatów został laureatem prestiżowego 
konkursu „Miasto z klimatem” organizo-
wanego przez Ministerstwo Klimatu. - Re-
sort docenił działania, jakie podejmujemy 
w zakresie zrównoważonej mobilności  
i uznał Bełchatów za lidera właśnie w tej 
kategorii – mówi Marcin Nowak, dyrektor 
Wydziału Rozwoju Miasta w bełchatow-
skim magistracie. – Kapituła konkursowa 
zauważyła, że stawiamy na ekologiczny 
transport publiczny oraz inwestujemy  
w nowoczesny tabor, w tym autobusy elek-

tryczne. Doceniła rozbudowę sieci dróg 
rowerowych oraz decyzję o darmowej 
komunikacji miejskiej oraz. Podejmowa-
ne przez miasto rozwiązania mają wpływ 
nie tylko na poprawę warunków życia, ale 
również na jakość powietrza i adaptację 
Bełchatowa do zmian klimatu – dodaje dy-
rektor Nowak. 

W ministerialnym konkursie miasta 
oceniane były pod względem działań, ja-
kie podejmują, by osiągnąć neutralność 
klimatyczną. To znaczy, co robią, aby mak-

symalnie ograniczyć emisję CO2. Wiosną 
pod tym kątem ministerstwo przebadało 
ponad 270 polskich gmin w dwóch kate-
goriach – miasta powyżej 100 tys. miesz-
kańców oraz do 100 tys. mieszkańców.  
W każdej z nich przyznano pięć nagród, za 
postępy w dziedzinach: gospodarka od-
padami, jakość powietrza, tereny zieleni, 
gospodarki wodno-ściekowej i zrówno-
ważona mobilność. Tytuł „Miasto z klima-
tem” przypadł Bełchatowowi właśnie w tej 
ostatniej dziedzinie. 

AP/ADA

Prezydent Czechowska uczestniczyła w wideokonferencji zespołu ds. transformacji
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Zakończyła się przebudowa Dalekiej. Dzięki inwestycji ulica połączyła się z planowaną obwodnicą wschodnią. 
Ma też nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie. Zadanie pochłonęło ponad 1,1 mln zł, ale dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu miasto zapłaci tylko połowę tych kosztów 

Daleka łączy się już z planowaną obowodnicą
Nową jakość ulica Daleka zyskała na od-
cinku od Budryka do planowanej obwodni-
cy wschodniej. Zakres przeprowadzonych 
robót jest spory. Na ponad 300 metrach 
drogi wybudowane zostały odwodnienie, 
odejścia kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej oraz oświetlenie. Do tego nowa na-
wierzchnia, chodniki po obu stronach ulicy 
i zjazdy do posesji.

– Przebudowa ulicy Dalekiej ważna jest 
z kilku powodów. Przede wszystkim bę-
dzie bezpieczniej zarówno dla kierowców, 
jak i pieszych. Zdecydowanie poprawi się 
też komfort jazdy w tej okolicy. Co równie 
ważne – teraz Daleka łączy się z planowa-
ną obwodnicą wschodnią. W przyszłości 
będzie więc można z tej części miasta włą-
czyć się w obwodnicę. To pierwszy z takich 
dojazdów, drugi ma powstać przy ulicy 
Przemysłowej – tłumaczy Matyśkiewicz.

Przebudowa Dalekiej to koszt ponad 
1,1 mln zł. Miasto realizuje jednak tę in-
westycję w oparciu o środki zewnętrzne. 
Oznacza to, że tylko połowę tej kwoty 
trzeba będzie zapłacić z miejskich środ-
ków. Pozostałą część, tj. 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych – obejmujących roboty 

drogowe, odwodnienie i oświetlenie – bę-
dzie sfinansowane z środków pozyskanych 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Inwestycja na Dalekiej to tylko jedno 
z trzech zadań, na które prezydent Ma-
riola Czechowska pozyskała pieniądze 
właśnie z FDS. Przy rządowym wsparciu 

miasto przebuduje jeszcze ulicę Zamoście 
na odcinku od Jana Pawła II do torów ko-
lejowych, a także zrealizuje pierwszy etap 
budowy drogi i oświetlania w strefie prze-
mysłowej B2 przy ul. Czaplinieckiej.

ADA

W przyszłości ulicą Daleką będzie się można włączyć w planowaną obwodnicę wschodnią

Nowe kładki na Binkowie
Mocno wyeksploatowane konstrukcje 
drewnianych kładek w okolicach ulic 
Szmaragdowej i Diamentowej spowodo-
wały, że dalsze korzystanie z nich było 
niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. 
Dlatego magistrat podjął decyzję o moder-
nizacji dwóch mostków na Binkowie. Prace 
właśnie się zakończyły.

Remont rozpoczął się od zdemonto-
wania starych kładek i montażu nowych 
przyczółków, czyli podpór betonowych. 
Następnie umocowano na nich metalowe 
mostki. Dzięki temu kładki nie tylko zy-
skały na wyglądzie, ale przede wszystkim 
umożliwią bezpieczne i wygodne przejście 
przez rzekę.  

Dodatkowo w ramach prac wykonane 

zostały glinkowo-żwirkowe ścieżki pro-
wadzące do mostków. Taka technologia 
doskonale harmonizuje z zielenią, ale nie 
tylko. Dodatkowo stanowi ona warstwę 
przepuszczalną dla wody i nie wymaga tak 
rozbudowanych odwodnień, jakie tworzy 
się przy tradycyjnej kostce kamiennej czy 
betonowej.

Prace na skwerze Honorowych Daw-
ców Krwi objęły również czyszczenie ko-
ryta Rakówki. Odmulanie dna, regulacja 
zboczy oraz czyszczenie wylotów z miej-
skiej kanalizacji deszczowej zapobiega-
ją tworzeniu się wylewów czy zastojów. 
Kompleksowy remont kładek kosztował 
magistrat 75 tys. zł.

APKładki mają teraz konstrukcję metalową
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Ta informacja ucieszy wielu mieszkańców. Już za kilka miesięcy ruszy gruntowny remont ulicy Kwiatowej. Ponad 
połowa potrzebnych na ten cel pieniędzy pochodzić będzie z puli rządowych projektów, wspierających lokalne 
inwestycje. Pozostałą część pokryje ze środków własnych miasto oraz powiat

Kwiatowa do kompleksowej przebudowy
Ulica Kwiatowa choć, jest w zarządzie dróg 
powiatowych, biegnie przez centrum mia-
sta i wymaga gruntownego remontu.

- Porozumieliśmy się z powiatem  
i podjęliśmy decyzję, że dotacja, którą nam 
przyznano, wydamy właśnie na ten cel. 
Chcemy, by Bełchatów był dobrze skomu-
nikowany, z utrzymanymi w należytym sta-
nie drogami. Otrzymaliśmy już zezwolenia 
na przeprowadzenie tej inwestycji i przy-
gotowujemy się do ogłoszenia przetargu – 
mówi prezydent Mariola Czechowska. 

Całość kosztować będzie ponad  
6 mln. zł. Miasto z wkładu własnego do-
łoży  1 mln 380 tys. zł, powiat 750 tys. zł. 
Reszta pochodzić będzie z funduszy lokal-
nych przekazanych przez rząd.  Remont 
przeprowadzony będzie na odcinku od 
ronda Józefa Wybickiego do skrzyżowania 
z 1-go Maja.

Kompleksowa przebudowa ulicy Kwia-
towej prowadzona będzie w dwóch eta-
pach. W 2021 roku wykonane zostaną 
wszystkie prace związane z instalacjami. 
Zrobione będą między innymi kanalizacje 
wodna i deszczowa, sieć wodociągowa i 
ciepłownicza oraz rozwiązane zostaną koli-
zje elektro-energetyczne.

- To bardzo ważna inwestycja dla infra-
struktury drogowej w mieście. Cieszę się, że 
będziemy mogli ją przeprowadzić - podkre-

śla wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Na 2022 rok zaplanowano przebudo-

wę samej drogi. Zakres prac będzie duży. 
Oprócz nawierzchni wylanej na wykoryto-
wanym i utwardzonym podłożu, Kwiato-
wa zyska też nowy chodnik, a po stronie 
wschodniej ścieżkę rowerową.

- Chcemy przy okazji tak dużej inwe-
stycji ułatwić komunikację, by rozładować 

ruch w godzinach szczytu. Dlatego skrzy-
żowanie zostanie przebudowane, a z ulicy 
Kwiatowej w 1-go Maja wydzielony zo-
stanie prawoskręt – informuje wiceprezy-
dent  Matyśkiewicz.

Obecnie miasto przygotowuje przetarg, 
który wyłoni wykonawcę tego ważnego 
dla Bełchatowa projektu.  

KR

Remont ulicy Kwiatowej ma ruszyć już w przyszłym roku

Planujesz zakup działki? Sprawdź ofertę miasta
Miasto wystawiło na sprzedaż dziesięć 
działek budowlanych. Wszystkie są uzbro-
jone, mają też dogodną lokalizację i różne 
powierzchnie. Większość z nich – głównie 
te pod domki jednorodzinne – położona 
jest w cichej i spokojnej okolicy. Kupując 
od miasta nieruchomość nie trzeba płacić 
podatku od wzbogacenia. 

Wystawione, w drodze ustnych prze-
targów nieograniczonych, na sprzedaż 
nieruchomości położone są przy ulicach: 
Wichrowej, Zakątek, Iglastej, Tęczowej, 

Górniczej, a także Powstańców Śląskich  
i Goetla. W ofercie są również tereny przy 
al. Włókniarzy.

Szczegółowe informacje, dotyczą-
ce m.in. ich przeznaczenia, powierzch-
niczy ceny wywoławczej można znaleźć  
w ogłoszeniach, które dostępne są w za-
kładce „przetargi - nieruchomości” na 
miejskiej stronie belchatow.pl. Można też 
sprawdzić  dokładną lokalizację każdej  
z proponowanych działek na geoportalu, 
to znaczy stronie gis.belchatow.pl. Rozwi-

jając z lewej strony portalu zakładkę WMS 
Starostwo Powiatowe, można sprawdzić 
między innymi przebieg infrastruktury 
technicznej w interesującym nas obszarze.

Wszystkie przetargi odbędą się  
w czwartek, 10 grudnia, w magistracie. Do-
kładne godziny podane są w każdym ogło-
szeniu. Mogą w nich uczestniczyć osoby 
fizyczne i prawne po wpłaceniu w wyzna-
czonym terminie wadium w wysokości  
10 proc. ceny wywoławczej działki.

ADA
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Dwie miejskie podstawówki - Jedynka i Dwunastka, będą płacić mniejsze rachunki za prąd. Wszystko  
dzięki zamontowaniu na ich dachach paneli fotowoltaicznych. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dotację  
z bełchatowskiego starostwa

Jedynka i Dwunastka to szkoły z zieloną energią
Głównym celem zakończonego właśnie 
projektu jest zwiększenie udziału energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii oraz poprawa efektywności 
energetycznej budynków. Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej nr 12 
składa się ze 151 monokrystalicznych pa-
neli o mocy 330 Wp, co daje sumaryczną 
moc 49,830 kWp. Druga z mikroinstalacji 
zamontowana została w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Każdy ze 147 paneli monokrysta-
licznych ma moc 335 Wp, łącznie generują 
one 49,245 kWp energii. 

Całkowity koszt obu instalacji to nieco 
ponad 418 tys. zł. Do inwestycji dołożyło 
się bełchatowskie Starostwo Powiatowe. 
Pozyskana przez miasto dotacja wynosi 
80 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli 
ponad 385 tys. zł. - Można powiedzieć, że 
to długofalowa inwestycja, która pozwoli 
zredukować emisję CO2. Chodzi również 
o zmniejszenie kosztów zakupu energii 
elektrycznej. Należy pamiętać, że szkoły 
w zależności od swojej wielkości, zużywają 
przeciętnie kilkadziesiąt tysięcy kWh rocz-
nie, czyli tyle, co średniej wielkości firma. 
Oznacza to, że każda, nawet niewielka 
podwyżka cen prądu, powoduje wzrost ra-
chunków o kilka tysięcy złotych. Wierzymy, 
że ten projekt przyniesie znakomite efek-
ty, nie tylko finansowe dla samych szkół, 
ale również edukacyjne dla uczniów oraz 

ekologiczne dla całej naszej społeczności – 
mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz 
Matyśkiewicz.

Panele, które zamontowane zostały  
SP 1 i SP 12, to nie jedyna inwestycja foto-
woltaiczna prowadzona w mieście. Podob-
na instalacja w najbliższym czasie ukoń-
czona zostanie także w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji, o czym szerzej piszemy na 
str. 14 biuletynu. – Naszą strategię walki  
o czyste powietrze realizujemy konse-
kwentnie od lat. Bezpłatna komunikacja 

miejska, zakup sześciu nowoczesnych 
emzetek, termomodernizacja budynków 
komunalnych czy rozbudowa sieci PEC, to 
tylko niektóre z naszych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i środowiska. 
Duży nacisk kładziemy również na elimi-
nację starych kotłów węglowych, które są 
głównym źródłem smogu. Dlatego też po 
raz kolejny realizujemy miejski program 
dopłat do wymiany pieców – dodaje wice-
prezydent Matyśkiewicz. 

AP

Na Ludwikowskiej poćwiczysz pod chmurką

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy ulicy Ludwikowskiej  
(w okolicach zjazdu w Aleję Jana Pawła II). W efekcie powstał tam liczący ponad 200 m 

 nowy ciąg pieszo-rowerowy. Ale nie tylko. Mieszkańcy zyskali także nową siłownię 
zewnętrzną. Do ich dyspozycji jest sześć urządzeń: wahadło/twister, a także jeździec, 

orbitrek, biegacz, wioślarz oraz ławka prosta. Te profesjonalne i w pełni bezpieczne 
przyrządy pozwalają wykonać kilka urozmaiconych jednostek treningowych. Ułatwie-

niem dla osób początkujących z pewnością będą instrukcje opisujące prawidłowy spo-
sób korzystania ze sprzętu. W pobliżu siłowni plenerowej zamontowano także stojak na 
rowery. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną ostatnie, drobne prace związane 

z zagospodarowaniem terenu w okolicach siłowni– mowa tutaj m.in. o posianiu trawy.
Przypomnijmy, że wszystkie prace wykonane zostały w ramach umowy offse-

towej między miastem a firmą, która w tej okolicy wybuduje nowy market.
AP

Na dachach dwóch podstawówek zamontowano łącznie blisko 300 paneli 
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Zmiana stawek podatku od nieruchomości

O około 4 zł dla właścicieli mieszkań własnościowych o powierzchni 60 mkw i 22 zł 
 dla właścicieli domów wielkości 130 mkw i działce 600 mkw, wzrosną od nowego 

 roku stawki za podatek od nieruchomości. Za obiekty o powierzchni 100 mkw  
z terenem około 6 tys. mkw, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 
zwiększy się o około 110 zł. Taką uchwałę na październikowej sesji podjęli radni. 

Decyzja ta była spowodowana przede wszystkim mniejszymi wpływami do budżetu 
miasta z podatków PIT i CIT. Przypomnijmy, że zwolnienia z podatku osób do 26. roku 

życia, zmniejszenie o 1 proc. najniższego progu podatkowego i zwiększenie kwoty
 wolnej od podatku bezpośrednio przekłada się na samorządy, do których

 trafia ok 40 proc. z podatków płaconych przez mieszkańców. Dodatkowe wpływy
 do budżetu z podatku od nieruchomości wykorzystane zostaną między innymi

 na walkę ze skutkami pandemii i pomoc lokalnym przedsiębiorcom.
KR

Wniosek, jaki Marszałek Województwa złożył w porozumieniu z Bełchatowem oraz gminą Kleszczów do rządo-
wego programu Kolej Plus został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru. Oznacza to, że jest duża szansa, 
aby do Bełchatowa powrócił ruch kolejowy  

Sukces w walce o powrót kolei do Bełchatowa
Sprawa powrotu kolei do Bełchatowa na-
biera rozpędu. Prezydent Bełchatowa Ma-
riola Czechowska podpisała w tej sprawie 
umowę o partnerstwie z Marszałkiem Wo-
jewództwa Łódzkiego oraz wójtem gminy 
Kleszczów dotyczącą wspólnego aplikowa-
nia do programu Kolej Plus. Wpólny wnio-
sek dotyczący modernizacji i elektryfikacji 
linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków 
Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do 
Bogumiłowa, przeszedł pozytywnie wery-
fikacje i został zakwalifikowany do drugie-
go etapu naboru. 

-  Modernizacja i wydłużenie linii  
w kierunku zachodnim pozwoli na większe 
otwarcie Bełchatowa na ruch kolejowy,  
a w konsekwencji ściągnięcie do naszego 
miasta nowych inwestorów i turystów – 
podkreśla prezydent Bełchatowa Mario-
la Czechowska. – Bez wątpienia to także 
jeden z ważniejszych elementów zrów-
noważonego transportu, który świadczy 
o nowoczesności i właściwym kierunku 
rozwoju naszego województwa. Przede 
wszystkim jednak przywrócenie kolei do 
Bełchatowa oznacza szybki rozwój nie 
tylko naszego miasta, ale i całego regionu – 
dodaje prezydent Czechowska.

W etapie drugim samorządy będą mia-

ły 12 miesięcy na opracowanie wstępnego 
studium planistyczno-prognostycznego. 
Budowa wspomnianej linii jest wyszcze-
gólniona na liście warunkowej w Kontr-
akcie Terytorialnym dla Województwa 
Łódzkiego, a w wojewódzkim Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego wskazano 
ją jako ważną dla wzmocnienia powiązań 
międzyregionalnych i regionalnych.

Przypomnijmy, że powrót kolejowych 

połączeń zapewnia 85-procentowe dofi-
nansowanie ze środków programu Kolej 
Plus. Pozostałą część kosztów stanowić 
będą środki własne samorządów. Budżet 
rządowego programu wynosi 5,6 mld zł, 
co przy 15 proc. udziale samorządów daje 
możliwość zrealizowania inwestycji o war-
tości 6,6 mld zł. 

AP

O modernizację linii nr 24 prezydent Czechowska walczy wspólnie z Marszałkiem  
Województwa oraz gminą Kleszczów; fot./sierpień 2020
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Podczas listopadowej sesji radni obradowali nad zasadami i stawkami za odbiór śmieci. Od nowego roku, na pod-
stawie oferty złożonej przez Firmę Eko-Region wyniesie ona 26 zł/os. Maksymalna stawka, jaką mogą uchwalić 
rady gmin na 2021 rok, wynosi 36 zł/os

Będą nowe stawki za odbiór odpadów
Gospodarstwa domowe, także te w Beł-
chatowie produkują coraz więcej śmieci. 
W 2019 roku z miasta odebranych zostało 
prawie 18 tys. ton odpadów, w 2020 bę-
dzie ich o ponad 3 tys. ton więcej. Więk-
sza ilość produkowanych śmieci, to je-
den z głównych czynników wpływający 
na wzrost ceny ich odbioru. Bełchatów,  
w przeciwieństwie do innych samorządów, 
nie minimalizuje zakresu świadczonych  
w tym zakresie usług.

- Zależy nam na tym, żeby śmieci trafiały 
w miejsca do tego przeznaczone, a nie do 
lasów czy na dzikie wysypiska. Mieszkań-
cy bez dodatkowych opłat mogą wywozić 
duże odpady do PSZOK-u, który czynny 
jest przez 5 dni w tygodniu oraz w wybra-
ne soboty - mówi wiceprezydent Dariusz 
Matyśkiewicz. - Z osiedli raz w tygodniu 
odbierane są wielkogabaryty, z zabudowy 
jednorodzinnej dwa razy w roku. Śmieci 
z pergoli osiedlowych wywożone są dwa 
razy w tygodniu. Dodatkowo wyposaża-
my wszystkich w pojemniki, które są myte 
i dezynfekowane - dodaje wiceprezydent.

Inne miasta, które mają uchwalone 
wyższe stawki za wywóz śmieci ogranicza-
ją działalność PSZOK-ów. W Piotrkowie, 
gdzie na przyszły rok uchwalono opłatę na 

29 zł/os, czy w Pabianicach lub Zduńskiej 
Woli, gdzie ta stawka wynosi 28 zł, punkty 
te czynne są tylko 3 dni w tygodniu.

- Każda podwyżka jest odczuwalna  
w budżetach domowych, z czego zdaje-
my sobie sprawę. Opłaty za wywóz śmieci 
ustalone zostały na najniższym możliwym 
poziomie, wynikającym z ponoszonych 
kosztów - mówi wiceprezydent.

- Dużym problemem dla systemu bi-
lansowania kosztów odbioru odpadów, 

są nieruchomości niezamieszkałe czyli te,  
w których prowadzona jest działalność go-
spodarcza. Tu stawki są zaniżone i nie ma 
aktualnie możliwości prawnej ich podnie-
sienia - podkreśla Matyśkiewicz. Bełcha-
tów jako jedno z nielicznych miast wlicza 
nieruchomości niezamieszkałe do systemu. 
Daje to gwarancję utrzymania porządku  
i czystości na terenie miasta.

W przetargu wystartowała tylko jedna 
firma - Eko-Region. Kwota, jaką zapropo-
nowała spółka,  to blisko 15,5 mln zł. Jest 
ona o 2,5 mln zł wyższa od ubiegłorocznej.

- Koszty odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów rosną i, zdaniem ekspertów, 
w kolejnych latach nadal będą wzrastać. 
Składa się na to wiele czynników. Wśród 
nich przeważają te związane ściśle z odbio-
rem, które stanowią nawet 80 proc. cało-
ści. Niestety większość z nich nie zależy od 
nas czy od miasta, jak chociażby wysokość 
opłaty marszałkowskiej - mówi Joanna 
Wlaźlak, dyrektor eksploatacji spółki Eko-
-Region. 

Koszt odbioru tony odpadów wyliczo-
ny został dla Bełchatowa na 757,08 zł. 
W ubiegłym roku spółka wyceniła go na 
656,64 zł.

KR

Odbiór odpadów zdrożał niemal w całym kraju

W czasie zimy schronią się w kontenerach
Miasto uruchomiło dodatkową pomoc dla 
osób bezdomnych. Na placu PGM-u przy 
ul. Rodziewicza stanęły dwa ogrzewane 
kontenery. Wyposażone są one także w ener-
gię elektryczną oraz  stolik i krzesła. Obok 
nich ustawione są toj-toj i kosz na śmieci. 
Każdy, kto będzie chciał skorzystać z tej for-
my pomocy, będzie miał również dostęp do 
maseczek oraz środków do dezynfekcji rąk. 

- Kontenery, to miejsca przeznaczone 
dla osób bezdomnych, które nie korzystają 
ze schroniska. Z tej formy pomocy, 
w okresie zimowym w ciągu dnia, sko-
rzystać będzie mógł każdy potrzebujący. 
Niepotrzebne są żadne skierowania czy 

zaświadczenia – mówi Łukasz Politań-
ski, wiceprezydent miasta. Nad bezpie-
czeństwem przebywających w nowym 
punkcie osób czuwać będzie straż miejska 
oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Obiekty będą na bieżąco 
sprzątane i dezynfekowane. 

Z kolei w schronisku przebywają osoby 
skierowane przez MOPS, co ma im pomóc 
wyjść z bezdomności. Co ważne muszą być 
one trzeźwe i pochodzić z naszego terenu. 
Z kontenerów korzystać będą natomiast 
pozostali, tak żeby mogli bezpiecznie prze-
trwać najchłodniejsze dni – dodaje wice-
prezydent.

KRKontenery będą wyposażone w ogrzewanie
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Miasto ponownie wsparło bełchatowską lecznicę. Placówka otrzymała z miejskiego budżetu 100 tys. zł.  
Dzięki dotacji szpital zakupi środki ochrony osobistej. Korzystać z nich będzie głównie personel, który 
bezpośrednio styka się z chorymi na SARS-CoV-2

Miasto wspiera szpital w walce z COVID-19
Walka z koronawirusem trwa. Od samego 
początku pandemii bełchatowski szpital 
może liczyć na wsparcie miasta – zarówno 
rzeczowe, jak i finansowe. Na konto pla-
cówki wpłynęło właśnie 100 tys. zł.

- Sytuacja związana z epidemią wi-
rusem COVID-19 jest poważna, jednak 
wierzę, że działając wspólnie sobie z nią 
poradzimy. Żeby ułatwić walkę z korona-
wirusem uruchomiliśmy dodatkowe pie-
niądze, które pozwolą na sprawniejsze  
i efektywniejsze działania naszego szpita-
la – mówi prezydent Bełchatowa Mariola 
Czechowska.

Przekazane 100 tys. zł szpital przezna-
czy na zakup niezbędnych środków ochro-
ny osobistej. - Obecnie w maksymalnie 
szybkim czasie musimy przygotować się 
kadrowo i sprzętowo na wyzwania, jakie 
stawia przed nami każdy nadchodzący 
dzień. Sytuacja jest dynamiczna i nieprze-
widywalna. W szpitalu został powołany 
sztab kryzysowy, w ramach którego roz-
ważane są różne warianty i scenariusze. 
Podstawowym celem jest zapewnienie 
mieszkańcom całego naszego regionu wła-
ściwej i profesjonalnej opieki medycznej, 
ale jednocześnie, aby móc tego dokonać 
musimy za wszelką cenę chronić personel, 
który podejmuje działania na pierwszej li-
nii frontu w walce z zagrożeniem i choro-

bą. Środki ochrony osobistej są w tej chwili 
artykułem pierwszej potrzeby, a posiada-
ne przez szpital zasoby finansowe bardzo 
ograniczone – czytamy w piśmie dyrektora 
bełchatowskiego szpitala dr n. med. An-
drzeja Kowalskiego.

Środki przyznane przez miasto pozwolą 
na zakup m.in. kombinezonów, fartuchów 
operacyjnych, ochraniaczy na obuwie czy 
maseczek chirurgicznych i przyłbic. Szpital 
Wojewódzki chce także zakupić półmaski  
o klasie filtra FFP3 i FFP2, gogle i ręka-
wiczki. Do tego także testy antygenowe. 
- Nasze zapasy szybko topnieją, musimy je 
uzupełniać na bieżąco. Każda dotacja jest 
na wagę złota, dlatego bardzo dziękujemy 
miastu, że po raz kolejny wspiera bełcha-
towski szpital – mówi Sławomir Dobrze-
lak, kierownik sekcji inwestycji i sprzętu 
medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Jana Pawła II w Bełchatowie. Co ważne, ze 
wspomnianych środków ochrony osobistej 
korzystać mają pracownicy lecznicy, którzy 
mają bezpośredni kontakt z osobami zara-
żonymi COVID-19.

Przypomnijmy, że przelane właśnie 
na konto szpitala pieniądze, to kolejne 
już wsparcie dla tej jednostki od miasta.  
W marcu lecznica otrzymała między inny-
mi środki ochrony bezpośredniej, w tym 
jednorazowe maseczki dla personelu me-

dycznego. Mowa tu i o maskach diagno-
stycznych, i półmaskach filtrujących. Do 
placówki trafiło też kilkaset litrów płynów 
dezynfekujących – zarówno do odkażania 
rąk, jak i do dezynfekcji dużych powierzch-
ni. Magistrat pomagał szpitalowi także 
w innych działaniach, koordynował m.in. 
organizację specjalnych punktów namio-
towych – zewnętrznych izb przyjęć, które 
stanęły przed placówką.

- Pomoc szpitalowi w tym trudnym 
okresie to wyraz naszego poczucia odpo-
wiedzialności i troski o sprawy najważ-
niejsze dla naszego miasta, czyli zdrowia 
mieszkańców. W obliczu sytuacji, w jakiej 
znajdujemy się od kilku miesięcy, podej-
mujemy i nadal będziemy podejmować 
wszelkie niezbędne w tym zakresie dzia-
łania – podkreśla prezydent Mariola Cze-
chowska.  - Jednocześnie chcę przekazać 
lekarzom, ratownikom i całemu personelo-
wi medycznemu największe słowa uznania. 
To Wy jesteście na pierwszej linii frontu, 
dbacie o zdrowie i życie bełchatowian. 
Nasza wdzięczność jest ogromna i dlatego 
zrobimy wszystko, by zapewnić Wam jak 
najlepsze i najbardziej bezpieczne warunki 
pracy – dodaje prezydent Czechowska.

 ADA/AP
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Podaruj komputer potrzebującym dzieciom
Masz sprawny, ale niepotrzebny ci już 
sprzęt komputerowy? Możesz go podaro-
wać potrzebującym dzieciom – podopiecz-
nym bełchatowskiego MOPS-u. - Pro-
wadzimy zbiórkę laptopów, komputerów 
stacjonarnych, tabletów, ale też monito-
rów, klawiatur, myszek. Można również 
przekazać kamerki, zestawy słuchawkowe 
oraz inne urządzenia, które umożliwią pod-
łączenie się do Internetu i zdalną naukę. 
Szczególnie potrzebne są one uczniom 
teraz, w czasie nauki zdalnej, ale także na 
co dzień. Coraz więcej młodzieży do nauki 

wykorzystuje bowiem różne aplikacje czy 
programy. Pomóc może każdy, kto chciałby 
podarować taki sprzęt – mówi Mirosława 
Ciesielska, koordynator projektu w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Beł-
chatowie.

Wymagania sprzętowe nie są wygóro-
wane. Musi on po prostu działać i dawać 
możliwość obsługi podstawowych progra-
mów. Na zgłoszenia darczyńców MOPS 
czeka do 10 grudnia, szczegóły na mops-
belchatow.pl oraz belchatow.pl.

ADAKomputery trafiają do podopiecznych MOPS-u

Grocholice robią się coraz bardziej zielone, remontowany jest plac zabaw na osiedlu Przytorze, a za kilka miesięcy na 
miejskim lodowisku będzie można jeździć na… rolkach. Jednocześnie trwa nabór wniosków do darmowej kastracji 
zwierząt. Wszystko to zwycięskie projekty ostatniej edycji budżetu obywatelskiego

Realizujemy pomysły mieszkańców
- Budżet obywatelski to możliwość bez-
pośredniego decydowania, na co wydane 
zostaną pieniądze w ramach małych miej-
skich inwestycji. W ostatniej edycji do roz-
dysponowania było 1,5 mln zł. W drodze 
głosowania wyłonione zostały trzy tzw. 
zadania twarde oraz dwa miękkie, które 
właśnie realizujemy - mówi wiceprezydent 
Bełchatowa Łukasz Politański.

Trwający remont placu zabaw przy  
ul. Paderewskiego położenie nawierzchni 
syntetycznej, budowę ogrodzenia, pielę-
gnację zieleni oraz montaż elementów ma-
łej architektury. Ale najważniejsze to oczy-
wiście montaż nowych zabawek. Wszystko 
ma być gotowe w grudniu.

Kolejna realizowana obywatelska inwe-
stycja to „Zielone Grocholice”. Jej pierwszy 
etap obejmujący pielęgnację drzewostanu, 
przeprowadzony został wiosną. W naj-
bliższych dniach miasto podpisze umowę 
z wykonawcą kolejnego etapu. Zgodnie  
z projektem, teren po byłym base-
nie strażackim na skwerze w Rynku 
Grocholskim zostanie uporządkowa-
ny, na budynku filii MCK zamonto-
wany zostanie monitoring. Z kolei  
w parku im. Józefa Markiewicza stanie 
zadaszona scena, w głębi powstanie mała 
siłownia zewnętrzna. Trzecia część projek-
tu to odnowienie skweru i placu zabaw przy 

ul. Tkackiej. W najbliższych tygodniach ruszą 
prace rozbiórkowe, reszta prowadzona będzie  
w przyszłym roku. Miasto stara się o dofinan-
sowanie inwestycji z WFOŚiGW w Łodzi. 

Z kolei na os. Dolnośląskim ekipy pra-
cują nad trzecim projektem – dostoso-
waniem miejskiego lodowiska do jazdy 
na rolkach. Piasek, na którym dotychczas 
tworzona była tafla, zostanie zastąpiony 
płytą betonową. Wymienione zostaną tak-
że bandy. Z rolkowiska będzie można ko-
rzystać już wiosną.

Jednocześnie miasto realizuje zwycię-

ski projekt miękki, czyli bezpłatną kastrację 
i sterylizację zwierząt. Mieszkańcy Bełcha-
towa mogą zgłaszać swoich czworonoż-
nych pupili do 18 grudnia bądź wyczerpa-
nia miejsc. Formularz zgłoszeniowy oraz 
wszystkie informacje na temat programu 
znaleźć można na miejskiej stronie bel-
chatow.pl. Z kolei realizacja ostatniego ze 
zwycięskich projektów, czyli „Zdrowia na 
Plus”  została wstrzymana ze względu na 
panującą w kraju epidemię koronawirusa.  

AP

Remont placu zabaw na os. Przytorze to jeden z realizowanych obywatelskich projektów
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Niemarnowanie ciepła powinno być tak samo naturalne jak niemarnowanie wody, prądu czy nawet jedzenia. 
Wydaje się to rozsądne, jednak – jak pokazują badania – większość z nas przegrzewa mieszkania

Nie marnujmy ciepła. Zmieńmy nawyki na dobre

Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z po-
koju i zakręcasz kurek, gdy nie korzystasz  
z wody? To dość oczywiste działania, dzię-
ki którym oszczędzasz na rachunkach i nie 
marnujesz zasobów planety. Trudniej jest 
być uważnym, gdy mowa o cieple. Ciepła 
przecież nie widać, łatwo więc korzystać  
z niego nieroztropnie. W efekcie, jak poka-
zują badania, żyjemy w przegrzanych po-
mieszczeniach. Marnujemy nie tylko ciepło 
i pieniądze, ale też zasoby naturalne. Mo-
żemy to łatwo zmienić.

Nie trzeba marznąć, żeby korzystać  
z ciepła rozsądniej. Wystarczy zastoso-
wać te same metody, które sprawdzają się 
przy używaniu wody czy prądu – korzystać  
z ciepła wtedy, kiedy jest ono potrzebne 
i w takim zakresie, by odczuwać komfort 
cieplny. Obniżenie temperatury w miesz-
kaniach ma nie tylko dobry wpływ na zdro-
wie – co potwierdzają eksperci z Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego, lecz także 
pozwala obniżyć nasze rachunki – jeden 
stopień mniej to oszczędność około 5-8 
proc. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że nie marnując ciepła, dbamy o środowi-
sko. Dlatego warto znaleźć w swoim co-
dziennym życiu sposoby i możliwości na 
niemarnowanie ciepła. 

Zmieniaj nawyki

Nie istnieje jedyna słuszna wartość tem-
peratury w pomieszczeniach. Każdy po-
winien znaleźć swój poziom komfortu. Na 
początek wystarczy zacząć od regulowania 

temperatury w pomieszczeniach, w któ-
rych przebywamy. W nieużywanym poko-
ju w zupełności wystarczy temperatura 18 
stopni. Pamiętajmy o tym, zanim wyjdzie-
my z domu czy pracy lub wyjedziemy na 
dłużej. Korzystajmy z ciepła tak, jak tego 
potrzebujemy, jednak bądźmy czujni. Wi-
dząc otwarte okna lub drzwi, przez które 
niepotrzebnie ulatuje ciepło, reagujmy. Po-
mieszczenia wietrzmy krótko i intensyw-
nie przy przykręconym kaloryferze, by po 
chwili znów cieszyć się ciepłem w zdrowej 
atmosferze.

20 stopni? Na zdrowie!

Przekonanie, że bardzo ciepłe mieszka-
nie jest najlepszym antidotum na zimno  
i niepogodę za oknem, niestety sprzyja za-
chorowaniom. Częste zmiany temperatury 
i wilgotności powietrza obniżają naszą ba-
rierę immunologiczną, sprawiając, że jeste-
śmy bardziej narażeni na infekcje. Nie dba-
jąc o mikroklimat w mieszkaniu, otwieramy 
drogę wszelkim jesienno-zimowym choro-
botwórczym drobnoustrojom i patogenom.
 – Warstwę ochronną dróg oddechowych 
stanowi błona śluzowa, która pełni funk-
cję termoregulacyjną, oczyszczającą oraz 
ochronną przed zanieczyszczeniami, wi-
rusami czy bakteriami. Błona śluzowa jest 
szczególnie wrażliwa na poziom wilgot-
ności w pomieszczaniach. Jeśli wilgotność 
spada poniżej 40 proc., błona wysycha  
i dochodzi do zakłóceń jej podstawowych 
funkcji, co objawia się drapaniem w gar-
dle, katarem, zatkanym nosem, a w re-
zultacie może prowadzić do zapaleń dróg 
oddechowych. Optymalnej wilgotności  
w pomieszczeniu sprzyja obniżenie tempe-
ratury – doradza prof. Bolesław Smoliński, 
kierownik Katedry Zdrowia Publicznego  
i Środowiskowego oraz Zakładu Profilakty-
ki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 
WUM.

Najzdrowsza temperatura w mieszka-
niu to 20 stopni.  Dla takiej temperatury 
projektowane są instalacje ogrzewające 
budynki mieszkalne. To także wystar-
czająca wartość do komfortowego życia. 
Przy takim poziomie temperatury z jednej 

strony nie przeziębiasz się, a z drugiej nie 
przegrzewasz mieszkania. Inaczej odczu-
wają temperaturę otoczenia osoby star-
sze, dlatego też do uzyskania komfortu 
termicznego potrzebują one nieco wyższej 
temperatury. 

Każdy inaczej odczuwa komfort ciepl-
ny, więc nie chodzi o to, byśmy wszyscy 
nagle przykręcili kaloryfery, ale żebyśmy 
używali ogrzewania mądrze. 

Z korzyścią dla środowiska

Dodatkowym argumentem przemawiają-
cym za obniżeniem temperatury w domach 
jest aspekt środowiskowy. Jeśli wszyscy 
obniżymy temperaturę, mamy szansę po-
prawić stan powietrza, jakim na co dzień 
oddychamy.

Gdyby we wszystkich mieszkaniach  
w Polsce panowała temperatura 20 stop-
ni, obniżylibyśmy emisję CO2 wynikającą  
z produkcji ciepła o 2 mln ton rocznie, czyli  
o 10 proc. Do pochłonięcia takiej ilości dwu-
tlenku węgla potrzeba 30 mln drzew – wyli-
czyli eksperci Politechniki Warszawskiej.

Zmieniajmy się razem dla dobra śro-
dowiska, w którym żyjemy i ograniczajmy 
emisję dwutlenku węgla. Już teraz może-
my zmienić nasze nawyki, aby ogrzewać 
mieszkania, nie świat.

Wejdź na stronę www.20stopni.pl  
i sprawdź, jak mądrze korzystać z ciepła.

PEC

SPÓŁKI MIEJSKIE

12



Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

PSIOdpowiedzialni, czyli Schronisko od kuchni
Wiemy, że nawet najlepsze schronisko nie 
zastąpi naszym podopiecznym prawdziwe-
go domu, dlatego codziennie dokładamy 
wszelkich starań, aby roztaczać nad nimi 
najlepszą opiekę, na jaką zasługują. Two-
rzymy im komfortową przystań, gdzie będą 
mogli przeczekać czas na znalezienie no-
wego dobrego domu – w końcu to nasze 
credo funkcjonowania.

Boksy

Każdy pies przebywający w schronisku 
posiada własną budę lub legowisko oraz 
miski. Nasi podopieczni ulokowani są  
w boksach z dostępem do części zadaszo-
nej lub wyposażonych w ocieplane budy  
z wybiegiem na powietrze. Kojce specjal-
nego przeznaczenia tj. dla zwierząt w trak-
cie leczenia, seniorów i matek z młodymi 
są ogrzewane, a duża ich część dodatkowo 
posiada podgrzewane legowiska. Psy nie-
tolerujące innych czworonogów posiadają 

własne boksy zabezpieczone przed ewen-
tualną ucieczką. Oddzielny budynek prze-
znaczyliśmy dla szczeniaków oraz matek  
z młodymi.

Pawilon dla kotów

Wszędobylskie koty mają wiele ścieżek, 
gałęzi, przystanków, huśtawek, schodków, 
kryjówek etc., by móc obrać własną drogę 
do zawsze pełnej miski kocich przysmaków. 
Podobnie zaaranżowana została kociarnia 
dla młodych kotów. Koty posiadają również 
dostęp do wybiegów zewnętrznych.

Wybiegi spacerowe

Wybieg spacerowy to miejsce szczególne 
dla naszych psów. Tu mogą poznać się bli-
żej z potencjalnymi adoptującymi lub zażyć 
większej swobody podczas spacerów poza 
boksami.

Schronisko dla zwierząt Bełchatów

W listopadzie 2020 roku w siedzibie Spół-
ki „WOD. - KAN." został rozstrzygnięty 
Konkurs Fotograficzny pn.: "Ciekawost-
ki przyrodnicze Bełchatowa i okolic". Do 
konkursu swój udział zgłosiły dzieci i mło-
dzież z bełchatowskich szkół i przedszkoli 
przesyłając po trzy zdjęcia, w określonym 
formacie.

Komisja Konkursowa po długiej i burz-
liwej dyskusji wypracowała następujące 
rozstrzygnięcie:

I miejsce  -  Wojciech Chudzik 
II miejsce -  Martyna Liszewska
III miejsce - Oliwier  Żurek
Wyróżnienie - Natalia Zaborowska

Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie 
Fotograficznym pn.: "Ciekawostki przy-
rodnicze Bełchatowa i okolic"  otrzymają 
pamiątkowe dyplomy oraz cenne i przy-
datne nagrody. Wszystkie nadesłane prace,  
z uwagi na wysoki poziom artystyczny, po-
zytywnie zaskoczyły członków komisji kon-
kursowej i nie ułatwiły wyboru laureatów. 

To już kolejna edycja konkursu fotograficz-
nego realizowanego w ramach autorskiego 
projektu ekologicznego pn. „Woda- natu-
ralne bogactwo świata ludzi, zwierząt i ro-
ślin” organizowanego przez Spółkę „WOD. 
- KAN." pod patronatem Prezydent Bełcha-
towa oraz  przy współudziale Starostwa 
Powiatowego w Bełchatowie - fundatora 

nagród. Prezes spółki - Piotr Pierzchała 
składa gratulacje laureatom, a wszystkim 
młodym uczestnikom dziękuje za zaanga-
żowanie, ujęcie i utrwalenie  w obiektywie 
ciekawostek przyrodniczych naszego tere-
nu i zaprasza już dzisiaj na następną edycję 
konkursu.

WOD.-KAN.

Prace nadesłane do konkursu pozwalaj odkryć piękno przyrody okolic Bechatowa
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Miejski Zakład Komunikacji podpisał umowę na montaż paneli fotowoltaicznych. Instalacja powinna być goto-
wa za kilka tygodni. Do tej kolejnej "zielonej" inwestycji w mieście, spółka pozyskała dofinansowanie Starostwa  
Powiatowego w Bełchatowie

Panele fotowoltaiczne w bełchatowskim MZK
Ekologia to jeden z ważniejszych obszarów, 
w których miasto prowadzi wielotorowe 
działania. Termomodernizacja budynków 
komunalnych, miejski program dopłat do 
wymiany pieców czy bezpłatna komu-
nikacja miejska - to tylko niektóre z nich. 
Ważną inwestycją był zakup sześciu no-
woczesnych i niskoemisyjnych autobusów 
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Trzy 
z nowych emzetek mają napęd elektrycz-
ny. Teraz będą one jeszcze bardziej ekolo-
giczne, a to za sprawą instalacji fotowolta-
icznej, która wytwarzać będzie czystą, tzw. 
zieloną energię. Dzięki temu, że do pro-
dukcji prądu wykorzystują promieniowanie 
słoneczne, nie zanieczyszczają środowiska 
oraz nie wywołują innych negatywnych 
skutków ubocznych, jak chociażby nie ge-
nerują hałasu.

Instalacja, na którą złoży się 280 paneli 
fotowoltaicznych, będzie mieć moc 89,6 
kWp. Obecnie w siedzibie Miejskiego Za-
kładu Komunikacji przy ul. Przemysłowej 
trwają prace przygotowawcze. Obejmują 
one m.in. uzupełnienie instalacji przyłą-
czeniowych oraz montaż samych paneli 
na dachu stacji obsługi. Pozyskany w ten 
sposób prąd pozwoli na energetyczną sa-
mowystarczalność spółki. Wszystko bę-
dzie działać na zasadach zbliżonych do 
prosumenckich. Oznacza to, że zakład 
będzie jednocześnie produkował energię 
i ją zużywał, m.in.  w budynku biurowym, 
warsztacie, stacji paliw oraz ładowarkach 
dla autobusów. Jeśli produkcja przekroczy 
120 proc. zużycia, wówczas kozty powinny 
się zbilansować. Na inwestycję, która kosz-
tować będzie nieco ponad 400 tys. zł, MZK 
pozyskał dotację z powiatu. Dofinanso-
wanie z bełchatowskiego starostwa sięgać 
będzie do 316 tys. zł.

– Inwestycja w transport ekologiczny to 
naprawdę duże pieniądze. Za jeden auto-
bus elektryczny trzeba zapłacić dwa razy 
tyle, co za nowoczesnego diesla. Sześć au-
tobusów, które mamy od 2019 roku, kosz-
towało ponad 11 mln zł. Bez pozyskanej 
przez miasto dotacji unijnej w wysokości 
7,5 mln zł byłoby to niemożliwe. Teraz 

możemy poszczycić się jedną z najnowo-
cześniejszych flot w całym regionie i speł-
niamy normy ustawy o elektromobilności.  
O zakupie nowego autobusu, elektryczne-
go bądź hybrydowego, będziemy musieli 
pomyśleć dopiero za 2-3 lata – mówi Ire-
neusz Owczarek, prezes Miejskiego Zakła-
du Komunikacji.

Przypomnijmy, że obok nowych solari-
sów, na bełchatowskich ulicach krążą tak-
że sprawdzone many i autosany. Wszyst-
kie pojazdy są dostosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych, dużym ułatwie-
niem dla podróżujących jest z pewnością 
głosowy system informujący o przystan-
kach. Z myślą o pasażerach spółka uru-
chomiła także bezpłatną aplikację mobilną, 
dzięki której mogą oni sprawdzić, kiedy 
na dany przystanek przyjedzie emzetka.  

– Aplikacja pomaga nam także monitoro-
wać sytuację w autobusach. Wiemy do-
kładnie ilu pasażerów wsiada na poszcze-
gólnych przystankach, ilu wysiada, oraz ilu 
jednocześnie podróżuje autobusem. Jest 

to ważne szczególnie teraz, kiedy zgodnie 
z zaleceniami bezpieczeństwa sanitarnego, 
w pojazdach komunikacji publicznej zaję-
tych może być połowa miejsc siedzących 
lub 30 procent wszystkich – dodaje prezes 
Owczarek.

AP

Na dachu stacji obsługi MZK montowanych jest 280 paneli fotowoltaicznych

Panele zasilą m.in. ładowarki dla emzetek
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O ponad 800 nowych książek wzbogaciła się szkolna biblioteka w Mickiewiczu. Wśród nich nowości, lektury i 
tytuły obcojęzyczne. Aby zachęcić do czytania w III LO zorganizowano plebiscyt „Książka z koroną”, cyklicznie 
obchodzone są również „urodziny biblioteki”

„Książka z koroną” - III LO promuje czytelnictwo
Uczniowie Mickiewicza mogą już wypoży-
czać nowości książkowe, o które wzboga-
ciła się ich szkolna biblioteka. Do ich dys-
pozycji są lektury, ale też tytuły, jakie sami 
wybrali. – Zanim zakupiliśmy woluminy, 
przeprowadziliśmy wśród uczniów, rodzi-
ców oraz nauczycieli ankietę, jakie książki 
chcieliby przeczytać. Zależało nam na tych 
opiniach, bowiem biblioteka jest właśnie 
dla nich – mówi Izabela Łuczak, nauczyciel 
bibliotekarz z III LO. – Na ich prośbę na 
nasze półki trafiły m.in. seria książek Kata-
rzyny Bereniki Miszczuk, dzieła Dostojew-
skiego czy Cortes’a. W sporej części udało 
się również odświeżyć dział lektur i zakupić 
takie pozycje, które powinny znaleźć się  
w każdej biblioteczce  – dodaje Łuczak. 

Na zakup nowych tytułów III LO pozy-
skało dofinansowanie z łódzkiego urzędu 
wojewódzkiego. W ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” Mickie-
wicz otrzymał 12 tys. zł, kolejne 3 tys. zł 
dołożyło miasto. – Placówka już po raz 
drugi korzysta z tego projektu. Cieszę się, 
że miejskie szkoły tak aktywnie i skutecz-
nie sięgają po środki zewnętrzne. Dzięki 
temu można zrobić znacznie więcej i szyb-
ciej dla naszych uczniów – tłumaczy Łukasz 

Politański, wiceprezydent Bełchatowa. 
Zadowolenia z pozyskanej dotacji nie 

kryje również dyrekcja Mickiewicza. – Aby 
zainteresować młodzież czytaniem trzeba 
wzbogacać księgozbiór biblioteki o no-
wości. To właśnie po nie najczęściej chcą 
sięgać nasi uczniowie – mówi Małgorzata 
Załęczna, wicedyrektor III LO. By popula-
ryzować czytanie szkoła sięgnęła po kilka 
nowatorskich pomysłów. W czasie pierw-
szej fali pandemii placówka zorganizował 
akcję „książka z koroną”. To znaczy ucznio-

wie wymieniali się tytułami, jakie przeczy-
tali w tym czasie. Później stworzyli listę be-
stsellerów, które polecają innym. Planowa-
na jest akcja „książkobrania”, czyli wypoży-
czania woluminów. Z kolei w październiku, 
kiedy przypada Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych – obchodzą urodziny 
biblioteki. W ramach prezentu klasy kupują 
dla niej książki. A tytuły wybierają ze spe-
cjalnego wykazu stworzonego przez sa-
mych uczniów i nauczyciela bibliotekarza. 

ADA

O tym, jakie książki mają trafić na półki szkolnej biblioteki zdecydowali m.in. uczniowie

Miasto uruchomiło świetlice dla najmłodszych
Epidemia koronawirusa nie odpuszcza. 
Dlatego na początku listopada rząd zde-
cydował, że zdalnie będą się uczyć także 
najmłodsze dzieci. Mowa o uczniach z klas 
1-3. W Bełchatowie jest ich ponad 1700. 
Są rodziny, w których dwoje opiekunów 
pracuje i nie mają oni możliwości zostania 
w domu z dzieckiem lub zorganizowania 
mu innej opieki. Dlatego, by im pomóc, 
prezydent Mariola Czechowska zdecydo-
wała, że we wszystkich miejskich podsta-
wówkach będą działać szkolne świetlice.  
Z zajęć opiekuńczych korzystać mogą wła-
śnie uczniowie najmłodszych klas. Trzeba 

dodać, że pierwszeństwo w objęciu opie-
ką mają dzieci rodziców bezpośrednio za-
angażowanych w walkę z pandemią CO-
VID-19.

Nauka online przedłużona została do 
23 grudnia. Dodatkowo rząd wprowadził 
zmiany w harmonogramie ferii zimowych. 
Dotychczas były one podzielone na kilka 
tur. Tym razem odbędą się w jednym ter-
minie dla wszystkich. Zostały one zaplano-
wane od 4 do 17 stycznia. Premier Mate-
usz Morawiecki zaapelował także, aby nie 
planować zimowych wyjazdów, tylko spę-
dzić je w domu. 

ADANauka zdalna ma trwać do 23 grudnia

EDUKACJA
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W związku z pandemią i dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy  
w tym roku nie zawita na Plac Narutowicza. Miasto dla wystawców przygotowało jego wirtualną edycję

Zgłoś się na e-Jarmark Bożonarodzeniowy
Bożonarodzeniowe ozdoby, rękodzieło  
i różnorodne smakołyki, a do tego warsz-
taty dekorowania bombek, iluminacja 
miejskiej choinki i wizyta św. Mikoła-
ja – tak co roku w Bełchatowie wyglądał 
Jarmark Świąteczny. W tym roku będzie 
inaczej. Sytuacja epidemiczna w kraju spo-
wodowała, że zorganizowanie jarmarku  
w jego tradycyjnej formie jest niemożliwe. 
W trosce o zdrowie bezpieczeństwo wy-
stawców oraz uczestników, miasto przy-
gotowało jednak jego internetową odsło-
nę. – Zdajemy sobie sprawę, że przez wiele 
miesięcy wystawcy przygotowywali się 
do jarmarku. Zależy nam, by, mimo trud-
nej sytuacji epidemicznej, mieli możliwość 
zaprezentowania swojej wyjątkowej oferty 
świątecznej. Dlatego zapraszamy do udzia-
łu w e-Jarmarku. Jestem przekonana, że 
dzięki temu wszyscy poczujemy tę świą-
teczną atmosferę, która towarzyszyła nam 
co roku – mówi prezydent Bełchatowa 
Mariola Czechowska.

Udział w wydarzeniu może wziąć każdy, 
kto chce zaprezentować m.in. rękodzieło, 
dekoracje świąteczne, biżuterię czy wyro-
by drewniane. Lista wystawców wraz z opi-

sem i galerią ich wyrobów będzie dostępna 
w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie 
miasta oraz na facebookowym profilu. Pre-
zentacje pojawiać się będą przez cały gru-
dzień. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli 
obejrzeć asortyment i otrzymają dane kon-
taktowe wystawców.

Aby zgłosić chęć udziału w e-Jarmar-
ku, wystarczy do 30 grudnia przesłać for-

mularz zgłoszeniowy dostępny na belcha-
tow.pl wraz ze zdjęciami asortymentu na 
adres mailowy: promocja@um.belchatow.
pl.  Więcej informacji na temat e-Jarmar-
ku można uzyskać w Wydziale Promocji 
Kultury i Sportu bełchatowskiego magi-
stratu pod numerem tel. 44 733 51 63.

AP

Zrób świąteczny wieniec i weź udział w konkursie
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi kroka-
mi. Najwyższa więc pora na przygotowa-
nie świątecznych ozdób. Dlatego Miejskie 
Centrum Kultury proponuje najmłodszym 
udział w konkursie plastycznym „Wieniec 
Bożonarodzeniowy”. Skierowany jest on 
do  uczniów klas I-III z bełchatowskich 
szkół. Ale w przygotowaniu ozdoby tak 
naprawdę może zaangażować się cała ro-
dzina - rodzice, rodzeństwo czy dziadko-
wie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 
jedną pracę. Wieniec musi być wykonany 
z takich materiałów, które pozwolą go za-
wiesić, a także przenieść czy przetrans-
portować. Wszystkie ozdoby powinny być 
wykonane własnoręcznie. Co ważne jej 
średnica nie powinna przekraczać 40 cen-
tymetrów. Prace należy oznaczyć specjalną 

informacją i kartą zgłoszeniową. Wszystkie 
potrzebne szczegóły dostępne są w regu-
laminie zamieszczonym na belchatow.pl 
oraz mckbelchatow.pl. 

Na prace MCK czeka do 4 grudnia 
do godz. 18:00. Trzeba je dostarczyć do 
szatni w budynku Gigantów Mocy. Roz-
strzygnięcie konkursu, a także wręczenie 
nagród połączone z otwarciem wystawy 
zaplanowane jest na 10 grudnia. Ekspozy-
cję będzie można oglądać do 31 grudnia. 
Przez wzgląd na epidemię i zmieniające się 
obostrzenia najlepiej śledzić stronę Miej-
skiego Centrum Kultury, gdzie na bieżąco 
zamieszczane będą wszystkie zmiany doty-
czące konkursu. 

ADANa prace MCK czeka do 4 grudnia
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Prezydent Mariola Czechowska nagrodziła sportowców, trenerów i działaczy. Wyróżnienie otrzymali również  
artyści, animatorzy i osoby upowszechniające kulturę. Na gratyfikacje magistrat przeznaczy łącznie blisko 60 tys. zł

Miasto nagrodziło sportowców i artystów
Tradycją jest, że co roku miasto przyzna-
je sportowe Nagrody Prezydenta Mia-
sta. Otrzymują je najlepsi zawodnicy, a tak-
że wyróżniający się trenerzy, szkoleniowcy 
i działacze. W ten sposób miasto docenia 
ich dotychczasowe osiągnięcia oraz dzię-
kuje za reprezentowanie Bełchatowa  
w różnych zakątkach Polski, a nawet Europy.

– Cieszę się, że po raz kolejny mo-
gliśmy nagrodzić i wesprzeć finansowo 
naszych młodych sportowców. Bełcha-
tów ma coraz więcej utalentowanych  
i niezwykle zdolnych zawodników, w któ-
rych warto inwestować. Jestem pewna, że 
wielokrotnie będzie o nich głośno w spor-
towym świecie. Gratuluję Wam sukcesów, 
zapału i determinacji szczególnie teraz, 
kiedy epidemia zmieniła wasze sportowe 
plany – mówi Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa. – Te sukcesy nie byłyby 
możliwe, gdyby nie znakomici trenerzy  
i szkoleniowcy. Dziękuję za trud i wysiłek, 
jaki wkładacie Państwo w wychowanie na-
szej sportowej młodzieży. Bełchatowski 
sport to także działacze, którzy populary-
zują wśród bełchatowian różne dyscypliny, 
a także rozwijają kluby od najmłodszych 
grup po seniorów – dodaje prezydent Cze-
chowska.

W tym roku Nagrodę Prezydenta Beł-
chatowa za osiągnięcia w minionym roku 
otrzyma 27 sportowców. Wśród nich naj-
więcej – bo aż 16 – jest lekkoatletów. Wy-
różnienie trafiło do wielokrotnych medali-
stów: Mateusza Górnego, Adama Patrzyka, 
Filipa Chrosty, Jakuba Brackiego, Joanny 
Mazur, Mai Matyśkiewicz, a także Marii 
Kołodziejczuk, Amelii Zochniak, Sylwii Ha-
łaczkiewicz, Oliwii Malinowskiej. Miasto 
doceniło także sukcesy w lekkiej atletyce 
Julii Grochulskiej, Zuzanny Mielczarek, Ma-
teusza Markowiaka, Anny Olczyk, Małgo-
rzaty Domagały i Julii Jończyk.

Natomiast za znakomite wyniki w trój-
boju siłowym prezydent Mariola Czechow-
ska wyróżniła Daniela Wasilewskiego, Idę 
Lis oraz Sebastiana Kwiatkowskiego. Gra-
tyfikację przyznano również zapaśnikom: 
Filipowi Kazimierczakowi i Bartoszowi 
Włodarczykowi. Doceniono także Piotra 
Niźnika, który trenuje wspinaczkę sporto-

wą, tenisistkę Martę Dudek oraz Tomasza 
Dyderskiego, Tomasza Kijankę i Andrzeja 
Jędrzejczyka trenujących curling. Nagroda 
powędrowała też do Julii Wengrzyńskiej 
uprawiającej wakeboard.

Łącznie do sportowców trafi 24 tys. zł, 
kolejne 16 tys. zł otrzymają trenerzy, szko-
leniowcy i działacze. Za sukcesy trenerskie 
w lekkiej atletyce miasto wyróżniło Łukasza 
Mantyka oraz Michała Stawickiego. Nagro-
dę przyznano również Krystianowi Gorta-
towi, który szkoli w zakresie kicboxingu, 
Arkadiuszowi Żurawskiemu przygotowu-
jącego zawodników boksu olimpijskiego, 
Andrzejowi Olczykowi zajmującemu się za-
pasami oraz Michałowi Tyborze znanemu  
z trójboju siłowego.

Prezydent Mariola Czechowska wyróż-
niła także działaczy sportowych. Gratyfi-
kację, za krzewienie wśród bełchatowian 
sportu, otrzymali: Adrian Teodorczyk (piłka 
nożna), Piotr Dudek (tenis ziemny), Tade-
usz Książczyk (tenis stołowy) oraz Janusz 
Włastowski (zapasy).

Co roku magistrat nagradza również za 
dotychczasową pracę artystów, pracowni-
ków miejskich placówek kulturalnych i ani-
matorów. Wśród nagrodzonych są również 

działacze, którzy  upowszechniają czytel-
nictwo, popularyzują kulturę, historię mia-
sta i regionu, a także zajmują się organiza-
cją różnorodnych wydarzeń.

- Pandemia sprawiła, że ostatnie mie-
siące były dla kultury trudne. Wraz z za-
mknięciem drzwi dla publiczności placów-
ki musiały znaleźć nowe sposoby dotarcia 
do odbiorców. W efekcie powstała bo-
gata oferta wydarzeń, ale też warsztatów 
i zajęć online. Za co serdecznie dziękuję 

– mówi Mariola Czechowska, prezydent 
Bełchatowa. - Wszystkim pracownikom 
bełchatowskich placówek kultury, a także 
działaczom, artystom i animatorom dzię-
kuję również za całoroczną, ciężką pracę. 
Życzę Państwu zdrowia, wielu sukcesów, 
inwencji twórczej oraz pasji, bo kultura za-
wsze jest ważna i potrzebna – dodaje pre-
zydent Czechowska.

Wśród nagrodzonych znalazło się sie-
dem osób. Za działania na rzecz promocji 
działalności biblioteki, propagowanie czy-
telnictwa i tworzenie bibliografii regional-
nej wyróżnienie otrzymała Dorota Małec-
ka. Katarzyna Leśniak doceniona została za 
wkład w tworzenie wydarzeń kulturalnych, 
podobnie Mariola Biniek, która dodatkowo 
od lat pracuje nad popularyzacją teatru. 
Nagrodę otrzymał również bełchatowski 
artysta – Przemysław Obarski. Doceniona 
została jego działalność promująca sztuki 
wizualne. Z kolei za krzewienie historii oraz 
kultury miasta i regionu gratyfikację przy-
znano Krystynie Członce. Wyróżnienie za 
całokształt pracy otrzymało także dwóch 
bełchatowskich fotografów Piotr Kurzy-
dlak oraz Andrzej Juchniewicz.

Zazwyczaj gratyfikacje wręczane były 
podczas oficjalnej inauguracji roku sporto-
wego oraz kulturalnego. Tym razem, przez 
wzgląd na epidemię, miasto zrezygnowało 
z organizacji uroczystej gali. Dlatego na-
grody zostały przekazane bezpośrednio na 
ich konta. 

ADA

Nagrody trafiy do uzdolnionych bełchatowian
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Mówi się, że boks to najcięższy i najbardziej samotny sport świata. Potwierdza to 18-letni bełchatowianin, Jakub 
Domurad, który na ringu mierzy się nie tylko z przeciwnikami, ale przede wszystkim z samym  sobą. W tej walce 
od kilku lat młodemu i utalentowanemu bokserowi towarzyszy jego trener, Arkadiusz Żurawski 

„Boks to taka szermierka, tylko że na pięści...”
Ma 18 lat, walkę na pięści trenuje zaledwie od trzech, a już może 
poszczycić się licznymi sukcesami. Mowa o Jakubie Domuradzie, 
ubiegłorocznym stypendyście oraz laureacie Nagrody Prezyden-
ta Miasta Bełchatowa. W ostatnim czasie zdobył tytuł Wicemi-
strza Polski juniorów w kategorii super ciężkiej powyżej 91 kg, 
reprezentował też Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w 
boksie olimpijskim. Jak sam mówi, występ w kadrze to marzenie 
wielu sportowców. - Mnie się udało zaledwie po trzech latach 
trenowania. Jestem szczęśliwy, że ciężka praca którą, wykonałem 
z trenerem, nie poszła na marne i została doceniona. To dla mnie 
ogromne wyróżnienie – mówi  Jakub. - Pasją do tego sportu za-
raził mnie mój kolega. Postanowiłem pójść na pierwszy trening  
i sprawdzić, czy to jest to. Boks fascynował mnie zresztą od dzie-
ciństwa. Kiedy śledziłem walki w telewizji, nie widziałem bójki jak 
inni, tylko piękno sportu oraz siłę i szacunek, jakim darzą się za-
wodnicy – dodaje młody pięściarz.

Sukces to ciężka praca

Receptę na sukces zna trener Jakuba, Arkadiusz Żurawski. Jego 
zdaniem to efekt połączenia olbrzymiego talentu i ciężkiej pracy. 
- Kiedy przyszedł do mnie na trening trzy lata temu, bardzo szyb-
ko zorientowałem się, że może to być bardzo ciekawy zawodnik. 
Upór, determinacja i wola walki, a do tego fantastyczne warunki 
fizyczne. Po kilku miesiącach wiedziałem, że mam pod swoimi 
skrzydłami perspektywicznego boksera. Sukcesy nie przychodzą 
jednak same. Pracujemy  na nie bardzo ciężko na każdym trenin-
gu – mówi Żurawski. - Pamiętajmy, że w jego kategorii boks wy-
maga o wiele więcej wysiłku, niż w niższych wagach. Jakub jest 
już bardzo dobry, ale może być jeszcze lepszy. Trzeba tylko czasu, 
cierpliwości i ogromu pracy.

A tej ostatniej Jakub zwyczajnie się nie boi, bo jak mówi, jedną 
z najważniejszych lekcji, które wynosi z sali treningowej, jest ta 
dotycząca determinacji i dążenia do celu. - Boks to w 80 pro-
centach głowa. Gdy ma się serce do walki i dużo samozaparcia, 
można w tym sporcie naprawdę wiele osiągnąć  – tłumaczy Jakub 
Domurad. -  A ja chcę być najlepszy. Na pewno swoją przyszłość 
wiążę z boksem. Kto wie, może za kilka lat uda mi się sięgnąć po 
tytuł mistrza świata. Mogę powiedzieć, że na sali treningowej i na 
ringu daję z siebie wszystko. Z trenerem analizujemy wszystkie 
moje walki i wyciągamy z nich wnioski, po to, by wyeliminować 
wszystkie błędy, jakie zdarza mi się jeszcze popełniać – dodaje.

Boks trzeba najpierw zrozumieć

By poznać i docenić walory boksu, który przez Anglików nazy-
wany jest „sportem dla dżentelmenów”, trzeba go zwyczajnie 
spróbować. - Wymaga on olbrzymich umiejętności, panowania 
nad własnym ciałem i umysłem. Przede wszystkim jednak inte-

ligencji. Podobnie jak w szachach, tylko tu wszyst-
ko toczy się tysiąc razy szybciej. Mówi się też, że to 
taka szermierka na pięści. Trzeba trafić rywala i zro-
bić wszystko, by jego ciosy nas nie dosięgły.  W tym 
sporcie oprócz dobrej techniki i kondycji, przydaje 
się też umiejętność antycypacji, czyli przewidywa-
nia działań przeciwnika. No i oczywiście siła. Boks 
to sport bardzo wymagający, mocny i wyczerpujący. 
Bez siły nic się w nim nie zdziała – mówi trener Żu-
rawski.

Są wyniki, są nagrody

Za wybitne osiągnięcia w boksie młody pięściarz 
w 2019 roku został uhonorowany nagrodą Prezy-
denta Miasta Bełchatowa. W tym roku zaś za upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży doce-
niony został jego trener.  

AP

Jakub Domurad to nadzieja nie tylko bełchatowskiego 
boksu olimpijskiego
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Takiego Piłsudskiego, jak go przedstawiają moi współcześni, ja nie znam. Nieraz ze zdumieniem czytam to, co o mnie róż-
ni ludzie piszą. Są to najczęściej fałsze i brednie... A ja chciałbym, aby coś z prawdy o mnie przeniknęło do potomności

Józef Piłsudski

Mało znane fakty z życia Marszałka
11 listopada wspominamy wydarzenia  
z 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli 
Polska znów pojawiła się na mapie Europy 
jako kraj wolny, suwerenny i niepodległy. 
W sposób szczególny dziękujemy tym, któ-
rzy dobro wspólne postawili ponad inte-
res prywatny, a kierując się umiłowaniem 
Ojczyzny, nie wahali się chwycić za broń. 
Mimo, że w momencie wybuchu I wojny 
światowej, to nie o wolność Rzeczypospo-
litej chodziło. „Nikt dla Polski krwi prze-
lewać nie chciał i nikt celów politycznych 
związanych z Polską w początkach wojny 
nie stawiał i stawiać nie chciał. Myśmy, le-
gioniści, zrobili ten wstęp do możliwości 
przelewania krwi za Polskę. (..) swój nie-
wielki strumień krwi, którąśmy mogli dać 
ze siebie, dać chcieliśmy dla Polski, nie dla 
czego innego. To jest nasza palma pierw-
szeństwa w pracy dla ojczyzny" - tak tamte 
dni 1914 roku wspominał uznawany za ar-
chitekta niepodległości i pierwszy Honoro-
wy Obywatel Bełchatowa. 

Józef Klemens Piłsudski, bo o nim 
mowa, odbył długą drogę z Zułowa, gdzie 
urodził się w 1867 roku, do królewskich 
grobów na Wawelu. Syberyjskie zesłanie, 
ruch socjalistyczny, Legiony Polskie, Mag-
deburg, Belweder, Sulejówek i znów Bel-
weder. Za życia owiany legendą, do dziś 
jest symbolem odrodzenia Polski. Kiedy 
myślimy o Marszałku, zazwyczaj jawi się 
nam posępna, wyprostowana postać z po-
sągu, z wypisaną na twarzy troską o przy-
szłość kraju. Mało kto zaś widzi młodzień-
ca studiującego medycynę, przystojnego 
awanturnika, który organizował napady na 
kasy powiatowe i pociągi czy poczciwego 
„Dziadka", który w jedynym zachowanym 
nagraniu mówił: „Żywiołem szczęścia jest 
śmiech. A im bardziej jest pustym i szcze-
rym, im bardziej nazywamy go dziecinnym, 
tym więcej jest w nim szczęścia, tym więcej 
jest w nim nieba na ziemi". 

Jaki był pierwszy Marszałek Polski, 
dwukrotny premier, polityk, działacz spo-
łeczny i Naczelny Wódz polskiej armii? 
Biografię tej jednej z najwybitniejszych po-

staci w historii Polski poznali niemal wszy-
scy. Zwłaszcza tę dotyczącą politycznej  
i wojskowej drogi Marszałka ku niepodle-
głej Polsce. Jednak jest w jego życiorysie 
wiele wydarzeń, które często są zapomnia-
ne lub pomijane. A często to właśnie one 
pomagają zrozumieć jego życiowe wybory. 

Był zwolennikiem skromnego i proste-
go życia – na co dzień nosił zwykłą szarą 
bluzę wojskową, bez odznak i orderów, 
podczas podróży odmawiał korzystania ze 
specjalnego wagonu kolejowego, a alkohol 
– najczęściej tokaj – spożywał w małych 
ilościach. Co ciekawe, ponoć każdego dnia 
wypijał aż 10 szklanek herbaty. Nie spo-
sób też nie wspomnieć o jego ulubionej 
rozrywce, czyli stawianiu pasjansów. Nie 
lubił za to brydża, w którego uwielbiała 
grać ówczesna kadra oficerska. Prawdziwą 

pasją Komendanta były za 
to szachy, a jego częstym 
partnerem miał być Ge-
nerał Sosnkowski, który 
w swoich wspomnieniach 
tak opisywał te spotkania: 
„Muszę przyznać, że grał 
lepiej ode mnie. Nadzwy-
czaj pomysłowo kombino-
wał, lubił ofiary i grę ryzy-
kowną". 

Mimo, że stronił od 
zabawy i nie znosił balów 
oraz rautów, Piłsudski 
miał duże poczucie hu-
moru i dystans do same-
go siebie. Ponoć uwielbiał 
śmiać się z licznych kary-
katur na swój temat. Po-
liglota, biegle posługujący 
się francuskim, rosyjskim  
i niemieckim, cechował się 
również... brakiem ostroż-
ności w trakcie przyjmo-
wania pokarmów. Jadł  
i pił nieuważnie, co moż-
na stwierdzić nawet dziś, 
oglądając zachowane po 
nim mundury. 

Nie jest tajemnicą, że Józef Piłsudski 
kochał zwierzęta, o Kasztance słyszał pew-
nie każdy z nas. Jednak szczególne miejsce 
w jego sercu zajmował pies, który wabił 
się... Pies. Ten pupil Marszałka przeszedł 
do historii nie tylko ze względu na swoje 
specyficzne imię. Jedna z anegdot mówi o 
tym, że Pies powalił na kolana słynną poet-
kę, Kazimierę Iłłakowiczównę. 

Marszałek Piłsudski to bez wątpienia 
niezwykła postać w historii Polski. Nie tyl-
ko ze względu na swoje zasługi dla kraju, 
ale również na niecodzienną i nietuzinko-
wą osobowość, którą warto poznać i zro-
zumieć. Bo jak sam mówił: „Głowa moja 
pełna jest najdzikszych sprzeczności!".
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Oglądanie swoich karykatur sprawiało Marszałkowi  
Piłsudskiemu wielką radość
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Rada Miejska w Bełchatowie
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Piotr Wysocki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Marcin RzepeckiMaria Motylska

Mateusz Broncel Katarzyna Giesko


