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Prace związane z budową łącznika między Dolnośląskim a Okrzei nabierają tempa. Po zakończeniu niezbędnych robót przygoto-
wawczych, wyznaczony został zarys przyszłej jezdni. Półkilometrowa droga prowadzić będzie przez nieużytki pomiędzy Bełchatow-
ską Spółdzielnią Mieszkaniową a placem zabaw (popularnym Statkiem Pirackim), i dalej obok boisk w pobliżu osiedla Słonecznego.
Zgodnie z umową roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2023 roku
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Poczuj świąteczny klimat na jarmarku
Pierwszy grudniowy weekend upłynie
pod znakiem zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia. 4 i 5 grudnia na pla-
cu Narutowicza z bogatą i różnorodną
ofertą czekać będzie kilkudziesięciu
wystawców. Na stoiskach znajdą się
przysmaki, ale też ozdoby świąteczne,
stroiki, bożonarodzeniowe pocztówki
i wiele innych wyrobów. Tradycyjnie

swoje wydawnictwa promować będzie Muzeum Regionalne,
a także inne placówki i stowarzyszenia. Jarmark będzie też do-
skonałą okazją do posłuchania świątecznych piosenek. Na sce-
nie pojawią się lokalni artyści oraz dzieci i młodzież z bełcha-
towskich szkół i przedszkoli. Podczas Jarmarku Świątecznego
spotkamy także samego św. Mikołaja.

Uczcimy pamięć ofiar stanu wojennego
Zbliża się 40. rocznica wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego. Bełchato-
wianie, jak co roku, wspominać będą
wydarzenia z grudnia 1981 roku. Ob-
chody rocznicowe zaplanowano na
13 grudnia. Miejscem spotkania trady-
cyjnie będzie parafia pw. Zesłania Du-
cha Świętego na os. Przytorze, przy
której znajduje się pomnik upamiętnia-

jący ofiary stanu wojennego. Pod nim przedstawiciele władz, in-
stytucji, stowarzyszeń, szkół, a także mieszkańcy złożą kwiaty.
Następnie odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny.
Tegorocznym obchodom towarzyszyć będzie przygotowane
specjalnie na tę okazję widowisko „13 grudnia”.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Drodzy Mieszkańcy,

od lat nasze miasto doceniane jest w licznych rankingach i konkursach. „Grunt na
medal”. „Eco – Miasto”, „Samorząd Przyjazny Firmom” czy „Gmina na 5!” to tylko kilka
z pres�żowych tytułów, jakimi może poszczycić się Bełchatów. Teraz możemy z dumą
powiedzieć, że jesteśmy także „Gminą dobrą do życia”. W rankingu Serwisu Samorządo-
wego Polskiej Agencji Prasowej zajęliśmy trzecie miejsce wśród gmin z siedzibą powiatu
ziemskiego. Oznacza to, że wysiłki, jakie każdego dnia podejmujemy na rzecz rozwoju
naszego miasta i poprawy jakości Państwa życia, idą w dobrym kierunku.

Do tak wysokiej oceny przyczyniły się działania, jakie prowadzimy oraz ich szeroki
zakres. Obejmują one bowiem niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Mam tu na myśli m.in. remonty dróg, inwesty-
cje w szkołach i przedszkolach, programy proekologiczne i społeczne. Wielu z nich nie moglibyśmy przeprowadzić bez
pozyskania środków zewnętrznych. Możemy się także pochwalić, że do naszego miasta trafi 18 mln zł
z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić remont głównych ulic na Binkowie.
W najbliższym czasie ruszy kolejny nabór wniosków do programu i już wiem, że weźmiemy w nim udział.

Bełchatów to dobre miejsce do życia
Miasto Bełchatów znalazło uznanie jako
miejsce dobre do życia.W rankingu przy-
gotowanym przez Serwis Samorządowy
PAP, wśród gmin z siedzibą powiatu
ziemskiego znalazło się na wysokim
3 miejscu.

– Dla nas to bardzo dobra wia-
domość i potwierdzenie, że Bełchatów
obecnie jest dobrym miejscem do życia.
Miasto posiada bazę mieszkaniową, bez-
robocie jest znikome, zapewniony jest
dostęp do edukacji i opieki nad dziećmi.
Mieszkańcy mogą korzystać z atrak-
cyjnych terenów zielonych przezna-
czonych zarówno do wypoczynku jak
i aktywności fizycznej. Możemy się po-
szczycić darmową komunikacją miejską
oraz działaniami poprawiającymi jakość
życia mieszkańców. Ogromnie się cieszę,
że wszystko to, co zostało zrobione do
tej pory, znalazło uznanie – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Beł-
chatowa.

PAP pod lupę wzięła w sumie
w różnych kategoriach aż 2477 gmin.
Sprawdzono blisko 50 czynników ma-
jących wpływ na życie lokalnej spo-
łeczności oraz działania władz samorzą-
dowych. W badaniu pod uwagę brana
była typowa rodzina posiadająca
dzieci oraz jednocześnie gospodarstwo
domowe. „Założono możliwie kom-
pleksowe podejście do kwes�i jakości

życia, obejmujące wszystkie najważ-
niejsze jego sfery: zamieszkanie, pracę
oraz spędzanie pozostałego czasu
(w miejscu zamieszkania lub często poza
nim), przeznaczanego na zakupy, kon-
sumpcję, opiekę zdrowotną, edukację,
rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Ele-
mentem integrującym wymienione ka-
tegorie są sposoby, możliwości i warunki
komunikacji, czyli transport i łączność”
– podaje w metodologii rankingu PAP.

Oceniane były takie obszary jak: śro-
dowisko naturalne, rozwój społeczno -
ekonomiczny i dobrobyt, demografia,
rynek pracy, warunki mieszkaniowe,
zdrowie, ład przestrzenny, dziedzictwo
kultura, rekreacja i wiele innych.

Honorowy patronat nad rankingiem
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki.

KR

Nagrodę podczas uroczystej gali odebrał wiceprezydent Łukasz Politański
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Skrzyżowanie ulicy Kwiatowej z 1 Maja jest zamknięte. Przez około miesiąc w tym rejonie prowadzone będą
roboty związane z planowaną przebudową sygnalizacji świetlnej oraz budową prawoskrętu na krzyżówce.
W związku z tym w tym rejonie miasta wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu

Kolejny etap przebudowy ulicy Kwiatowej
Remont Kwiatowej to jedna z najwięk-
szych w tym roku i najbardziej oczekiwa-
nych przez mieszkańców inwestycji dro-
gowych. W pierwszym etapie wykonaw-
ca zajął się wykonaniem sieci wodocią-
gowej oraz instalacji wodnej, sanitarnej
i deszczowej. Kolejny obejmie utwardze-
nie podłoża, położenie nawierzchni, bu-
dowę chodników oraz ciągu pieszo-ro-
werowego, a także nowego oświetlenia.

Projekt zakłada również remont
skrzyżowania ulic Kwiatowej z 1 Maja, co
zgodnie z założeniami ma zwiększyć
przepustowość samej Kwiatowej. Zgod-
nie z nim w tym rejonie wybudowany zo-
stanie prawoskręt, sygnalizacja świetlna
na krzyżówce również będzie przebudo-
wana. Konieczne było zamknięcie wspo-
mnianego skrzyżowania i wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu w re-
jonie skrzyżowania Kwiatowa / 1 Maja
• skręcając w prawo z ul. Pileckiego

ruch możliwy jest jedynie do przy-
chodni i policji,

• aby ominąć skrzyżowanie, należy
wcześniej skręcić w ul. Okrzei, a na-
stępnie w ul. Dąbrowskiego i dalej
do ul. 1 Maja,

• jadąc ul. Okrzei, można skręcić w ul.
Kwiatową, ale dojazd będzie możli-
wy wyłącznie do marketu,

• jadąc od stadionu z ul. 1Maja można

skręcić w ul. Dąbrowskiego – w pra-
wo w stronę Placu Wolności lub
w lewo – w kierunku os. Okrzei.

Zamknięcie skrzyżowania ulic Kwia-
towej z 1 Maja, skutkuje także zmianą
tras emzetek linii nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
Wyłączone z użytkowania zostały przy-
stanki na 1 Maja przy policji i liceum.
Z kolei na ul. Dąbrowskiego nie będą za-
trzymywać się autobusy linii 3, 4, 5, 6,

10. Tymczasowe przystanki utworzone
tam zostały natomiast dla linii 1 i 2.
Szczegóły dotyczące zmian w komunika-
cji miejskiej, można znaleźć na stronie
Miejskiego Zakładu Komunikacji
mzk.belchatow.pl.

Wszystkie prace związane z przebu-
dową ul. Kwiatowej kosztować będą
5,5 mln zł. Na realizację tej inwestycji
miasto pozyskało 1,6 mln zł dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

AP

Dodatkowe miejsca parkingowe przy SP 12
Parking, który obecnie znajduje się
przy Szkole Podstawowej nr 12 na osie-
dlu Binków, jest niewystarczający. Po
zmianach będzie bardziej funkcjonalny.
Zostanie on przebudowany wraz z jezd-
nią manewrową. Ruch przez istniejący
parking docelowo odbywał się bę-
dzie jednokierunkowo. Wyjazd zlokalizo-
wany będzie przy bramie wjazdowej od
strony boiska szkolonego. To w dużym
stopniu poprawi komunikację. To nie je-
dyna zmiana. Na potrzeby parkingu wy-
korzystana zostanie część placu przed
szkołą. Da to w sumie 21 dodatkowych
miejsc dla samochodów.

- Dobrze skomunikowany przejazd
przez parking, dostęp do miejsc postojo-
wych przed szkołą i zatoczka K+R to za-
równo udogodnienia dla rodziców przy-

wożących do szkoły swoje dzieci, jak
i poprawa bezpieczeństwa drogowego.
A na tym nam przede wszystkim zależy –
mówi prezydent Mariola Czechowska.

Planowana zatoczka Kiss and Ride to
dobrze znane już w Bełchatowie rozwią-
zanie. Korzystają z nich między innymi
rodzice przywożący dzieci do Jedynki,
Trójki czy Czwórki. Pozwala na bezpiecz-
ne wysadzenie dziecka przed szkołą i od-
jechanie w krótkim czasie, tak by nie blo-
kować miejsca innym. Teraz podobnie
będzie przy szkole na osiedlu Binków.

Koszt całej inwestycji to blisko 157
tys. zł bru�o. Zgodnie z planem prace
powinny zakończyć się w grudniu tego
roku.

KR
Będzie 21 nowych miejsc parkingowych

Przebudowa ul. Kwiatowej ma usprawnić ruch w centrum miasta
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To już pewne – miasto otrzyma kilkanaście milionów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowa-
nie z Programu Inwestycji Strategicznych pozwoli na remont głównych dróg w osiedlu Binków. Miasto planuje
ogłosić przetarg na realizację tego ważnego zadania na początku przyszłego roku

Miliony z Nowego Ładu dla Bełchatowa
W poniedziałek, 25 października, pre-
mierMateusz Morawiecki ogłosił listę lo-
kalnych inwestycji, które w najbliższym
czasie dostaną środki z rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Wśród blisko 3 tys.
gmin i powiatów, którym przyznano
wsparcie, znalazł się także Bełchatów.
Miasto otrzyma 18 mln zł.

- To dobra wiadomość dla naszego
miasta. Remonty ulic to jedne z najbar-
dziej oczekiwanych przez bełchatowian
inwestycji. Teraz dzięki bezzwrotnemu
dofinansowaniu będziemy mogli prze-
prowadzić przebudowę ulic na osiedlu
Binków, o co zabiegali mieszkańcy. Za
kilka dni ruszy kolejny nabór wniosków
do programu i mogę dziś zapewnić, że z
pewnością będziemy aplikować o wspar-
cie dla kolejnych ważnych dla bełchato-
wian inwestycji – podkreśla prezydent
Bełchatowa Mariola Czechowska.

18 mln zł, jakie otrzyma Bełchatów,
stanowi ok. 70 proc. szacowanych kosz-
tów zadania. Miasto chce przeprowadzić
remont na kilku ulicach na Binkowie.
Największy zakres prac planowany jest
na Budryka, gdzie przebudowane mają
zostać sieć wodociągowa oraz kanaliza-
cje sanitarna i deszczowa.W planach jest
również odwodnienie, budowa nowego
oświetlenia oraz odtworzenie pasa dro-
gowego. Przetarg nawykonanie tego duże-
go zadania inwestycyjnego miasto planuje
ogłosić w pierwszym kwartale 2022 roku.

Rządowy Program Inwestycji Strate-
gicznych jest odpowiedzią na kryzys spo-
wodowany pandemią. Jest on dedyko-
wany dla jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) oraz związków jednostek
samorządu terytorialnego. Bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji publicznych
ma przyspieszyć rozwój wszystkich lo-
kalnych gmin. Samorządy mogły wnio-
skować o fundusze z 35 obszarówwwy-
sokości nawet 95 proc. dofinansowania

na m.in.: budowę dróg, kanalizacji,
oczyszczalni, czy odnawialnych źródeł
energii. Pozostały niewielki procent in-
westycji JST dołożą z własnych budże-
tów. Łącznie do 2785 jednostek samo-
rządu terytorialnego z całej Polski popły-
ną 23 mld zł.

Program realizowany jest za pomocą
promes inwestycyjnych udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

AP

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych
Dobiegają końca prace związane z do-
świetleniem dwóch zebr w mieście.
Mowa o przejściu wraz z przejazdem ro-
werowym przy zjeździe ze Staszica w ul.
Św. Faustyny Kowalskiej oraz na alei Wy-
szyńskiego, a dokładnie w pobliżu ko-
ścioła na Przytorzu. Zamontowane zo-
staną z tzw. asymetrycznym rozprosze-
niem strumienia światła. Dzięki temu
oświetlone będą nie tylko same pasy,
a pieszy widoczny będzie także z boku.
Dodatkowo jaśniej zrobi się także w tzw.
strefie oczekiwania. Dodatkowo przy
wejściach na zebry pojawiły się specjalne
płytki z wypustkami, które podnoszą
bezpieczeństwo wchodzących na pasy
osób niewidomych i niedowidzących.

By przejścia były jeszcze bezpiecz-

niejsze, fragmenty jezdni tuż przed nimi
zostały uszorstwione. Przed dojazdem
do zebr pojawiły się specjalne pasy wi-
bracyjno – akustyczne. Jeśli chodzi
o przejście na alei Wyszyńskiego, zasto-
sowano tam jeszcze jedno rozwiązanie
podnoszące bezpieczeństwo. Mowa
o tzw. azylu, czyli wysepce, którą kierow-
cy zmuszeni będą ominąć – w tym celu
konieczne będzie więc zmniejszenie
prędkości.

Doświetlenie obu wspomnianych
przejść dla pieszych kosztować będzie
w sumie nieco ponad 70 tys. zł. Na ich
realizację miasto pozyskało środki z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. W obu
przypadkach dofinansowanie sięga 80
proc.

AP
Przejścia będą odnowione i oznakowane
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Trwają prace przy przebudowie ulicy Tęczowej na osiedlu Słonecznym. Do grudnia zyska ona nową nawierzchnię,
a także oświetlenie. Wszystkie prace kosztować będą nieco ponad 680 tys. zł. Jednocześnie końca dobiega
remont ulicy Zamoście

Kolejne ulice będą mieć nową nawierzchnię
Miasto sukcesywnie inwestuje w infra-
strukturę drogową. Rotm. Witolda Pilec-
kiego, Brzozowa, Zamoście czy aleja Ar-
mii Krajowej – to tylko niektóre z ulic, na
których w ostatnim czasie pracowali dro-
gowcy. W trakcie realizacji jest kolejne
zadanie. Mowa o robotach na ulicy Tę-
czowej.

Zakres prac jest znaczny. Obejmu-
je odwodnienie drogi, położenie nowej
nawierzchni, montaż krawężników oraz
budowę zjazdów do posesji znajdujących
się przy tej ulicy. Na odcinku ponad 200
m położonych zostanie ok. 2 tys. mkw
nowej kostki betonowej. Ponadto
w ramach przebudowy zamontowane zo-
stanie oświetlenie.

Zgodnie z umową wszystkie roboty
powinny zakończyć się w grudniu 2021 r.
Koszt inwestycji to nieco ponad 680 tys. zł.

Tempa nie zwalniają także drogowcy
na ulicy Zamoście. Wszystko wskazuje
na to, że inwestycję uda się zakończyć
jeszcze w tym roku. To znacznie wcze-
śniej niż zakłada umowa z wykonawcą.–
Zależy nam, aby inwestycja zakończyła
się jeszcze w tym roku. Dlatego zanim
jeszcze ruszyły pierwsze roboty rozma-
wialiśmy z firmą, bywmiarę swoich moż-
liwości przyspieszyła ona terminy z har-
monogramu prac. Na ten moment
wszystko idzie w dobrym kierunku, dro-
gowcy pracują sprawnie. Jest więc spora
szansa, że remont zakończy się pod ko-
niec roku – podkreśla odpowiedzialny za
inwestycje wiceprezydent Dariusz

Matyśkiewicz.
Remont obejmuje 600-metrowy od-

cinek od torów kolejowych do al. Jana
Pawła II. Od kwietnia, kiedy rozpoczęły
się roboty, wykonana została kanalizacja
deszczowa, wybudowana została też
sama droga. Drogowcom pozostaną jesz-
cze prace związane ze stałą organizacją

ruchu w tym rejonie, czyli wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja będzie kosztować blisko
2 mln zł. Miasto zapłaci jednak tylko po-
łowę tej kwoty. Drugie tyle pochodzić
będzie ze wsparcia, jakie Bełchatów
otrzymał w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

AP

Budujemy ciąg pieszo-rowerowy na Sercańskiej
Na ulicy Sercańskiej powstanie bezpiecz-
na i wygodna infrastruktura dla pie-
szych i rowerzystów. Ciąg pieszo – rowe-
rowy zostanie wybudowany od skrzyżo-
wania z ulicą Lipową do krzyżówki z aleją
Wyszyńskiego. Wykonawca – bełcha-
towska firma LEAR – na odcinku ok. 460
metrów położy chodnik i ścieżkę rowero-
wa z kostki betonowej. W ramach robót
w tym rejonie pojawi się również wynie-
sione przejście dla pieszych – podobne
rozwiązanie miasto zastosowało wcze-
śniej m.in. na ul. Edwardów w pobliżu
Szkoły Podstawowej nr 9 i III Liceum
Ogólnokształcącego.

- Kwes�a bezpieczeństwa na dro-
gach jest sprawą bardzo istotną i często

pojawia się podczas rozmów z mieszkań-
cami. Na podstawie suges�i oraz składa-
nych wniosków podejmujemy działania,
które mają na celu spowolnienie i zmniej-
szenie natężenia ruchu. Budowa ciągu
pieszo - rowerowego z pewnością popra-
wi komfort i zapewni bezpieczne poru-
szanie się ulicą Sercańską zarówno pie-
szych, jak i rowerzystów – podkreśla wi-
ceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyś-
kiewicz.

Prace, które zgodnie z umowa po-
winny zakończyć się w połowie grud-
nia kosztować będą magistrat nieco po-
nad 445 tys. zł.

AP

Remont ulicy Tęczowej to jedna z kilku prowadzonych obecnie inwestycji drogowych

Chodnik będzie wykonany z kostki
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SPRAWY SPOŁECZNE

Swoją pracę oficjalnie rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miejska. Pierwsze, inaugurujące jej działalność posiedzenie,
odbyło się we wtorek, 23 listopada, w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu. Gratulacje młodym radnym
złożyli m.in. prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska

Pierwsze obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej
Dwudziestu trzech – tylu reprezentan-
tów bełchatowskich szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych liczy reak-
tywowana Młodzieżowa Rada Miejska.
Pierwsze posiedzenie, zwołane przez
najstarszego z radnych, odbyło się we
wtorek, 23 listopada. Po odśpiewaniu
hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wysłuchaniu hejnału Bełchatowa, mło-
dzi rajcy odebrali gratulacje z rąk prezy-
dent Marioli Czechowskiej oraz prze-
wodniczącego bełchatowskiej Rady
Miejskiej – Piotra Wysockiego.

- Nasze miasto stoi przed dużymi wy-
zwaniami związanymi m.in. z transforma-
cją gospodarczą. Te zmiany będą doty-
czyć dorosłego życia dzisiejszej młodzie-

ży. Dlatego Wasze pomysły i propozycje
są dla mnie i całego miasta niezwykle
ważne. Wszystkim radnym życzę dobrej
oraz owocnej współpracy – mówi prezy-
dent Czechowska.

Podobne zdanie na temat roli mło-
dych oraz ich udziału w kształtowaniu
przyszłości Bełchatowa wyraził prze-
wodniczący Rady Miejskiej. – Jestem
przekonany, że będziecie Państwo na-
szymi partnerami w pracy na rzecz nie
tylko młodych mieszkańców Bełchato-
wa, ale całego naszego miasta – dodał
przewodniczącyWysocki.

Głównym punktem obrad pierwszej
sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej był
wybór Prezydium. W głosowaniu tajnym

na przewodniczącego wybrany został Fa-
bian Dudkiewicz. – Dziękuję, że poparli-
ście moją kandydaturę. Mogę zapewnić,
że dołożę wszelkich starań, by prowadzić
naszą pracę najlepiej, jak tylko potrafię –
powiedział tuż po wyborze nowy prze-
wodniczący. Wiceprzewodniczącymi
rady zostali natomiast Dawid Walczak
i Aleksandra Gawin. Radni zdecydowali
także, że funkcję Sekretarza pełnić bę-
dzie Antoni Lis.

Przypomnijmy, że zgodnie ze statu-
tem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Beł-
chatowa, jej kadencja trwa dwa lata,
a sam organ ma charakter konsultacyjno
– doradczy.

AP

Młodzieżowa Rada Miejska
w Bełchatowie
Fabian Dudkiewicz (TEB Edukacja) – przewodniczący
Dawid Walczak (TEB Edukacja) - wiceprzewodniczacy
AleksandraGawin (ZespółSzkół i PlacówekOświatowych BSTO)
–wiceprzewodnicząca
Antoni Lis (I LO) - sekretarz
Natalia Borowczyk (ZSP nr 1)
Mikołaj Bukowiecki (Niepubliczna Szkoła
Podstawowa E. Jabłońska)
Kamila Chełmik (ZSP nr 2)
Paulina Ferek (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9)
Adam Gajda (SP 12)

AleksandraGawin (Zespół Szkół i PlacówekOświatowych BSTO)
Alicja Jasińska (SP 4)
Oliwia Jon (III LO)
Magdalena Jończak (SP 8)
KamilKusiak (ZespółSzkół i PlacówekOświatowychBSTO)
Małgorzata Michalska (SP 13)
Jan Olczyk (I LO)
Maciej Pasiek (II LO)
Krzysztof Pazera (SP 3)
Klaudia Siwiaszczyk (ZSP nr 1)
Mikołaj Sobutkowski (ZSP nr 2)
Maksymilian Stanowski (SP 5)
Jessica Stopyra (SP 1)
Michał Szczepaniak (III LO)
Julia Ścieszko (II LO)
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INWESTYCJE/DLA MIESZKAŃCA

Złóż wniosek o nowy, biometryczny dowód osobisty

Kolejna bełchatowska podstawówka będzie szkołą z zieloną energią. Mowa o Trójce, na dachu której zamonto-
wana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 2000 tys. zł, ma się zakończyć
w grudniu

Trójka będzie mieć panele fotowoltaiczne
Bełchatów sukcesywnie inwestuje
w proekologiczne rozwiązania, w tym
także odnawialne źródła energii. Panele
fotowoltaiczne w szkołach podstawo-
wych to jedno z nich. Wcześniej pojawiły
się one na dachach SP 1 i SP 12. Teraz
pora na Szkołę Podstawową nr 3.

Mikroinstalacja w Trójce składać się
będzie z 96 monokrystalicznych paneli
fotowoltaicznych o minimalnej mocy 410
Wp każdy. Oznacza to, że łącznie gene-
rować one będą moc rzędu 39,36 kWp.

Miasto przekazało już plac budowy
wykonawczy – bełchatowskiej firmie EL-
WATTEAM. Prace związane z montażem
systemów fotowoltaicznych ruszyć mają
w najbliższych dniach. Wszystko ma być
gotowe pod koniec grudnia. Całość kosz-
tować będzie niecałe 197 tys. zł.

To nie koniec planów związanych
z montażem paneli fotowoltaicznych
w miejskich placówkach oświatowych.
Podobne rozwiązania mają być zastoso-
wane w szkołach podstawowych nr 4 i 5,
a także w przedszkolu nr 5. Dokumenta-
cja projektowa dla tych inwestycji będzie
gotowa jeszcze w tym roku.

Panele fotowoltaiczne w szkołach to
kolejne z nowatorskich i ekologicz-
nych działań, jakie od lat prowadzi magi-
strat. Przypomnijmy, że od kilku lat ko-
munikacja miejska jest bezpłatna, po beł-
chatowskich ulicach kursuje 6 nowocze-
snych emzetek (w tym 3 elektryczne),
które spełniają surowe normy dotyczące

emisji spalin. Do tego dochodzą montaż
elektrofiltrów kominowych, rozbudowa
sieci PEC, termomodernizacje miejskich
budynków komunalnych (Felek i Odra)
oraz akcje edukacyjne wśród dzieci
i młodzieży.

- Każdego roku rośnie w nas świado-
mość ekologiczna, dzięki czemu podej-
mujemy coraz mniej działań szkodliwych
wobec Ziemi. Segregujemy śmieci czy

korzystamy z rozwiązań zero waste.
Równie ważnym zadaniem, jakie spoczy-
wa na każdym z dorosłych, jest kształto-
wanie postawy i świadomości ekologicz-
nej wśród najmłodszych. Dzieci najchęt-
niej uczą naśladując innych, dlatego mu-
simy im dawać odpowiedni przykład
i pokazywać, jak dbać o nasze środowi-
sko – podkreśla prezydent Bełchatowa
Mariola Czechowska.

AP

Od poniedziałku, 8 listopada, można
składać wnioski o nowe – biometryczne
- dowody osobiste. Dokumenty oprócz
zdjęcia i wzoru podpisu będą zawierać
także dwa odciski palców. Dodatkowo
w dowodzie będzie także wzór podpisu.
Co ważne, dane te znajdować się będą
wyłącznie w dowodach osób powyżej
12. roku życia.

Ponieważ zarówno odciski palców,
jak i podpis trzeba będzie złożyć w urzę-
dzie - nie ma możliwości przesłania
wniosku online. Wyjątek stanowią osoby
poniżej 12. roku życia.

Dokumenty składać można w Zespole
ds. Ewidencji Danych osobowych Urzędu
Miasta przyul. Czyżewskiego 7.Należypa-
miętać, że przyjmowane są one najpóźniej

pół godziny przed zamknięciem urzędu.
Osoby, które z ważnych przyczyn (np.

zdrowotnych) nie mogą przyjść do urzę-
du, mogą skorzystać z mobilnej stacji.
Opcja ta dotyczy mieszkańców całego
powiatu bełchatowskiego.

Wszelkich informacji na temat no-
wych dowodów osobistych, udzielają
pracownicy Zespołu ds. Ewidencji Da-
nych Osobowych pod numerami 44 733
52 51 lub 44 733 52 52.

Dowody wydawane osobom powy-
żej 12. roku życia będą ważne 10 lat,
a młodszym - 5. Dokumenty osób, od
których pobranie odcisków palców bę-
dzie chwilowo niemożliwe, będą miały
12-miesięczny okres ważności.

AP

Trójka będzie kolejną miejską podstawówką z „zieloną energią”

Nadal można używać „starych” dowodów
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SPRAWY SPOŁECZNE

Trwa ogólnopolska akcja #SzczepimySie. By zapewnić bełchatowianom maksymalną dostępność do szczepień,
w naszym mieście działają dwa Punkty Szczepień Powszechnych – w siedzibie Cafe Senior Raj przy ul. Energe-
tyków 6 oraz w przy ul. Częstochowskiej 37

Miasto włącza się w akcję #SzczepimySie
Punkt przy ul. Energetyków 6 zaczął
działać w maju. Od tego czasu za-
szczepiło się w nim już ponad 13,5 tys.
mieszkańców. Obecnie szczepienia pro-
wadzone są w nim dwa razy w tygodniu:
w środy między godz. 16:00 a 18:00 oraz
w soboty od 8:00 do 13:00. Co ważne,
aby otrzymać szczepionkę przeciw
COVID-19, nie trzeba się wcześniej za-
pisywać – wystarczy przyjść, okazać do-
kument potwierdzający tożsamość
i przejść kwalifikację lekarską. Po szcze-
pieniu każdy otrzymuje Unijny Cer-
tyfikat COVID.

- Jestem przekonana, że dzięki
takiemu maksymalnemu skróceniu pro-
cedury, przed zbliżającym się sezonem
jesienno-zimowym, który sprzyja dużej
liczbie zachorowań, zaszczepionych
będzie jak najwięcej bełchatowian. To
wyraz troski nie tylko o siebie, ale także
swoich bliskich i całe społeczeństwo –
podkreśla prezydent Bełchatowa
Mariola Czechowska.

Jednocześnie przypominamy, że
mieszkańcy, którzy z powodu niepełno-
sprawności bądź wieku mają problem
z dotarciem do punktu szczepień, miasto
zapewnia bezpłatny transport. Od po-
czątku roku zorganizowanych zostało
ponad 150 takich transportów. Osoby
zainteresowane taką formą pomocy
muszą najpierw umówić konkretną datę
szczepienia. Można to zrobić dzwoniąc
na dedykowaną szczepieniom ogólno-

polską infolinię pod nr 989. Następnie
należy następnie skontaktować się zWy-
działem Spraw Społecznych bełchatow-
skiego magistratu – tel. 44 733 51 23
bądź 669 126 123.

Do końca roku bełchatowianie mogą
również skorzystać z możliwości za-
szczepienia w punkcie, zorganizowanym
przez łódzki Urząd Marszałkowski.
Kontener stoi na parkingu przy galerii
Olimpia i jest czynny przez pięć dni w ty-

godniu: w poniedziałki i środy od 15:00
do 18:00, natomiast we wtorku, czwartki
i piątki między godz. 10:30 a 14:30.

Wszelkie informacje na temat Naro-
dowego Programu Szczepień znaleźć
można na rządowej stronie gov.pl,
a także oficjalnej witrynie bełchatow-
skiego Urzędu Miasta belchatow.pl –
wystarczy klinąć w baner KORO-
NAWIRUS – CO MUSISZ WIEDZIEĆ.

AP

Podziel się jedzeniem z potrzebującymi
Od roku w Bełchatowie mamy lodówkę
społeczną. Idea jej działania opiera się na
foodsharingu. „Dziel się, nie marnuj” – w
skrócie chodzi o dzielenie się nadwyżką
przydatnego do spożycia jedzenia, które
w innych okolicznościach trafiłoby do
kosza.

Z danych Polskiego Instytutu Ekono-
micznego wynika, że co roku każdy z nas
wyrzuca blisko 250 kg żywności. Głów-
nie z powodu zbyt dużych zapasów je-
dzenia jak na nasze potrzeby i przegapie-
nia terminu przydatności do spożycia.
Jest to szczególnie widoczne w okresie
okołoświątecznym.

Co zatem zrobić, gdy kupimy za dużo
jedzenia? Można się nim podzielić. Zasa-
da działania lodówki społecznej jest bar-

dzo prosta: jeśli masz za dużo jedzenia, to
włóż je do lodówki, a jeśli potrzebujesz -
weź.

Do lodówki, która stoi przy ul. Ko-
ściuszki 15 (obok budynku, w którym
mieści się Straż Miejska), można przy-
nieść różne produkty. Przede wszystkim
muszą one mieć ważną datą przydatno-
ści do spożycia. Ciasta czy zupy powinny
być zapakowane w jednorazowe, szczel-
ne pojemniki z datą przygotowania i opi-
sem. W lodówce nie powinniśmy nato-
miast zostawiać potraw zawierających
surowe mięso, surowych jajek, otwar-
tych konserw i słoików z przetworami.
Zasady korzystania ze społecznych lodó-
wek są umieszczone na jej drzwiach.

AP

Szczepienia przypominające są dostępne dla w pełni zaszczepionych dorosłych

Korzystanie z lodówki jest bezpłatne
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MIEJSKA MIGAWKA

1 listopada bełchatowianie uczcili pamięć bohaterów walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Miejskie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, był też apel poległych oraz złożenie kwiatów pod posągiem
architekta polskiej wolności – marszałka Józefa Piłsudskiego. Bełchatowskie obchody Święta Niepodległości to także wydarzenia towarzyszące – sportowe oraz kulturalne

Patriotycznie, kulturalnie i na sportowo - bełchatowianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości, które
przypada 11 listopada w całej Polsce ob-
chodzone jest bardzo uroczyście. Tego
dnia bowiem wspominamy wszystkich,
którzy zapłacili najwyższą cenę za odzy-
skanie przez naszą Ojczyznę upragnionej
wolności – po 123 latach zaborów. Także
bełchatowianie każdego roku oddają
cześć bohaterom – nie tylko tym, którzy
walczyli w 1918 roku, ale wszystkim,
dzięki którym Polacy zachowali tożsa-
mość narodową w czasach niewoli.

Główne miejskie uroczystości rozpo-
częły się uroczystą mszą św. w intencji
Ojczyzny, która odprawiona została
11 listopada w samo południe w parafii
św. Stanisława Biskupa i Męczennika
przy ul. Czyżewskiego. Po liturgii miesz-
kańcy przeszli na Plac Wolności, gdzie
odbyła się część patriotyczna. Obecni na
uroczystości odśpiewali Mazurka Dą-
browskiego, był apel poległych, delega-
cje złożyły kwiaty pod posągiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Tradycyjnie
podczas bełchatowskich obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości uroczy-
stą przysięgę złożyli nowi członko-
wie Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen.
dyw. Janusza Głuchowskiego.

11 listopada poznaliśmy także laure-
atów tegorocznego XXI Przeglądu Pio-
senki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja
Ojczyzna”. Koncert finałowy odbył się
w sali teatralno-widowiskowej PGEMCK
Gigantów Mocy. Z kolei w niedzielę,
14 listopada, w parafii pw. NMPNieusta- Władze miasta i województwa złożyły kwiaty pod posągiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności

Na wystawie w muzeum oglądać można m.in. banknoty z czasów rozbiorów 11 listopada tradycyjnie przysięgę złożyli nowi członkowie organizacji „Strzelec”
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MIEJSKA MIGAWKA

1 listopada bełchatowianie uczcili pamięć bohaterów walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Miejskie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, był też apel poległych oraz złożenie kwiatów pod posągiem
architekta polskiej wolności – marszałka Józefa Piłsudskiego. Bełchatowskie obchody Święta Niepodległości to także wydarzenia towarzyszące – sportowe oraz kulturalne

Patriotycznie, kulturalnie i na sportowo - bełchatowianie uczcili Narodowe Święto Niepodległości

jącej Pomocy w Bełchatowie (na os.
Olsztyńskim) odbył się koncert „Z wami
szła Polska prawdziwa”, podczas którego
można było wysłuchać pieśni i piosenek
patriotycznych w wykonaniu zespołu
Twierdza Pamięć.

Miejskie obchody Święta Niepodle-
głości, to także wydarzenia towarzyszą-
ce. WMuzeum Regionalnym otwarta zo-
stała najnowsza wystawa bełchatow-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego. Eksponowane meda-
le, monety i banknoty prezentują „Pol-
skie drogi do niepodległości”, a oglądać
je można do końca roku. Nie zabrakło
także sportowych akcentów - 9 listopada
w parku Olszewskich kilkuset bełchato-

wian – młodszych i starszych - pobiegło
w XVIII Biegu Niepodległości (wyniki ry-
walizacji sprawdzić można na stro-
nie Miejskiego Centrum Sportu mcs.bel-
chatow.pl.

Przypomnijmy, że święto 11 listopa-
da zostało ustanowione ustawą z dnia 23
kwietnia 1937, a następnie zniesio-
ne ustawą Krajowej Rady Narodowej
22 lipca 1945 roku. Święto to przywró-
cono dopiero w okresie transformacji
systemowej, która miała miejsce 1989
roku.Warto także podkreślić, że rokrocz-
nie Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada jest dniem ustawowo wol-
nym od pracy.

AP

Władze miasta i województwa złożyły kwiaty pod posągiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności

11 listopada tradycyjnie przysięgę złożyli nowi członkowie organizacji „Strzelec”

W Biegu Niepodległości wystartowały dzieci i młodzież z bełchatowskich szkół

Młodzi wokaliści zaprezentowali znane i popularne patriotyczne piosenki
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SPÓŁKI MIEJSKIE

WOD.-KAN. zakończył
sukcesem duży projekt
Blisko cztery lata – tyle ZakładWodocią-
gów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.
w Bełchatowie potrzebował na realizację
II etapu Projektu pn.: „Budowa i moder-
nizacja systemu sieci wodno – kanaliza-
cyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”,
współfinansowanego ze środków unijne-
go Funduszu Spójności, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

W tym czasiewybudowano ok. 3,7 km
nowej sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 0,6 km
sieci wodociągowej, a także zmodernizo-
wano metodą bezwykopową prawie
3 km, będących w złym stanie technicz-
nym i zanieczyszczonych, głównych ko-
lektorów sanitarnych miasta.

Ponadto w ramach przedmiotowego
Projektu, nie gdzie indziej tylko w Beł-
chatowie została wykonana największa
na świecie renowacja ok. 2,5 km wodo-
ciągu wody pitnej z wykorzystaniem rę-
kawa z włókna szklanego, utwardzanego
na miejscu promieniowaniem UV. Do tej
pory podobne renowacje realizowano w
skali o wiele mniejszej – odnawiano mak-
symalnie kilkaset metrów rurociągów.

Niebagatelne znaczenie dla miesz-
kańców Bełchatowa i okolic ma również
wybudowana instalacja stabilizacji osa-
dów ściekowych w Zamkniętych Komo-
rach Fermentacyjnych, zlokalizowanych
na Oczyszczalni Ścieków, która w znacz-
nym stopniu ograniczyła powstawanie
związków złowonnych i w konsekwencji
zredukowała ich emisję do atmosfery.
Dzięki tej instalacji w wyniku spalania

biogazu wytwarzana jest zielona energia
elektryczna, którą oczyszczalnia wyko-
rzystuje do zasilania urządzeń technolo-
gicznych a także energia cieplna wyko-
rzystywana do ogrzewania Zamkniętych
Komór Fermentacyjnych oraz posadzki
w Słonecznej Suszarni Osadów.

Całkowity koszt Projektu wyniósł
50 218 736,19 zł bru�o, co stanowi
40 829 701,59 zł ne�o a dofinansowanie
ze środkówFunduszu Spójności to kwota
24 046 739,94 zł.

Realizacja tego etapu Projektu to ko-
lejny ważny krok w kierunku poprawy ja-
kości życia mieszkańców Bełchatowa
z jednoczesną dbałością o środowisko
naszego regionu. Dzięki przeprowadzo-
nej modernizacji magistrali wodociągo-
wej poprawie uległy parametry wody
oraz zapewnione zostało bezpieczeń-
stwo i ciągłość jej dostaw. Ważnym ce-
lem Projektu był również wzrost skanali-
zowania Aglomeracji Bełchatów poprzez
podłączenie dowybudowanej sieci kana-

lizacyjnej ok. 300 nowych użytkowni-
ków.Warto też podkreślić, że rozbudowa
systemu wodno-kanalizacyjnego przy-
czyniła się do podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej naszego miasta – twierdzi
Piotr Pierzchała, Prezes Spółki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i GospodarkiWodnej wWarszawie
potwierdził wykonanie pełnego zakresu
rzeczowego Projektu zgodnie z zapisami
Umowy o dofinansowanie, tym samym
Projekt uzyskał pozytywną ocenę końco-
wą, w wyniku czego w dniu 26 paździer-
nika br. wpłynęła ostatnia transza dofi-
nansowania w kwocie 1 199 863,62 zł.

Spółka jest gotowa do aplikacji o po-
zyskanie środków zewnętrznych na ko-
lejny etap realizacji Projektu w zakresie
budowy nowych i modernizacji starych
odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej.
Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku
przystąpi do konkursu o dofinansowanie
nowych zadań inwestycyjnych.

WOD.-KAN.
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To proste. Korzystajmy z ciepła, kiedy jest ono potrzebne. Dbajmy, by nie uciekało przez otwarte drzwi i okna.
A gdy nie korzystamy, ograniczajmy zużycie.

Niemarnujmy ciepła. Zmieńmynawyki na dobre
Nie trzeba marznąć, by korzystać z ciepła rozsądniej. Wy-
starczy zastosować te same metody, które sprawdzają się
przy używaniu wody czy prądu. Wspólnie zmieniajmy na-
wyki, dzięki którym łatwiej zapanujemy nad temperaturą
w mieszkaniu i zaoszczędzimy na rachunkach.
Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach racjonalnego ogrze-
wania, by cieszyć się ciepłem bez przykrych niespodzianek.

Zmień nawyki na dobre:
• Znajdź swoją optymalną temperaturę
Próg 20 stopni Celsjusza zalecają projektanci i ar-
chitekci jako temperaturę dobrą dla ścian budyn-
ku. Lekarze podają ją jako właściwą temperaturę
pomieszczeń dla zachowania zdrowia ludzi.
To także oczekiwana temperatura pokojowa, dla
której ustala się parametry grzejników.

Uśredniona wartość 20 stopni to jedynie zale-
cenie. Jeśli jednak wolimy, gdy w mieszkaniu jest
cieplej lub chłodniej, dostosujmy temperaturę
do swoich potrzeb za pomocą regulatora.

•Wychodząc zmieszkania, zmniejszaj temperaturę
Korzystajmy z ciepła wtedy, gdy jest ono potrzeb-
ne. Jednocześnie pamiętajmy o tym, by przed
wyjściem z mieszkania ograniczyć temperaturę.
Nie trzeba ogrzewać pustego mieszkania z taką
samą intensywnością.

• Chłodniej w nocy
Nocą przykręćmy ogrzewanie w sypialni. To dobra
recepta na smaczny sen!

• Zamykaj okna i drzwi
Nie tylko w mieszkaniach, ale i na klatkach scho-
dowych zwracajmy uwagę, czy ciepło nie ucieka
przez otwarte okna i drzwi. To duże marnotraw-
stwo energii i zasobów planety.

• Nie przegrzewaj mieszkania
Jeśli każdy z nas obniży temperaturę w mieszka-
niu choćby o jeden stopień Celsjusza, zyskamy
wszyscy: zużyjemy mniej zasobów naturalnych,
zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie, wy-
emitujemymniej dwutlenku węgla i będziemy od-
dychać czystszym powietrzem.

Zmieniajmy się razem dla dobra planety.

Zapraszamy do włączenia się w akcję niemarno-
wania ciepła, realizowaną pod hasłem „20 stopni
dla klimatu” www.20stopni.pl.
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MZK w trosce o komfort pasażerów

Teofil, kumpel z boksu Borysa, miał dość irytującą skłonność do ciągłego narzekania: że
jedzenie nie takie, że sąsiedzi zbyt głośno szczekają, a to że nie ma budy, której pragnął.
Pewnego dnia zapytał Borysa:
- Co ty robisz, że czujesz szczęście?
Borys leniwie spojrzał na Teofila i odpowiedział:
- To kwes�a perspektywy. Zamieszkaj przez tydzień w budzie z dwoma innymi kumplami,
którzy, powiedzmy to delikatnie, nie szanują czystości, do tego w bliskim sąsiedztwie Ha-
ślika (najgłośniejszy pies w Schronisku). Potem wróć po tygodniu do miejsca, w którym
dziś jesteś.
Teofil postanowił tak zrobić, a po tygodniu okazał się najszczęśliwszym psem.

Borys to mądry i empatyczny siedmioletni psiak. Niedawno wrócił do nas z adopcji, bo
ogrodzenie w nowym domu okazało się dla niego zbyt niskie. Nowi właściciele nie mogli
podnieść płotu, a nie chcieli trzymać go w kojcu. Borys przez chwilę poczuł szczęście,
myślał że ma dom. Mimo tego Borysek wciąż marzy i ma nadzieję.

Dodatkowe pytania o pieski i kotki prosimy kierować pod numery Schroniska w godzinach od 9:00 do 16:00 tel. 44
633 38 77. Ponieważ pod swoją opieką mamy ponad 200 czworonogów, dzwonią prosimy o podanie numeru
ewidencyjnego. Nie możesz adoptować, udostępnij – zwiększ szanse zwierzaków na adopcję.

Borys (nr chip 006419)

Komunikacja przyjazna pasażerom
Miejski Zakład Komunikacji obsługuje kilkanaście linii

autobusowych, dostosowanych do potrzeb mieszkańców
naszego miasta. Spółka dokładawszelkich starań, by świadczone
przez nią usługi były na jak na najwyższym poziomie. Rozwój
przyjaznego, zrównoważonego oraz bezpiecznego systemu ko-
munikacji publicznej to główny cel MZK.

Nowoczesna flota pojazdów
Aby zapewnić najwyższą jakość usług tabor jest cały

czas modernizowany. Obok sprawdzonych i ekonomicznych au-
tobusów AUTOSAN Solina, linie obsługują nowoczesne au-
tobusy SOLARIS (również elektryczne), wyposażone w klima-
tyzację i monitoring. Co ważne, emzetki dostosowane są do
przewozu osób niepełnosprawnych. Ułatwieniemwpodróży jest
głosowy system zapowiedzi o przystankach.

Informacje dotyczące bagaży
Pasażerowie mogą przewozić bagaż ręczny, o ile nie

będzie utrudniał przejazdu innym pasażerom. Wózki dziecięce
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie jazdy,
jak również pamiętać o bezpieczeństwie dzieci. Psy podróżujące
autobusem powinny być na smyczy i w kagańcu, oraz posiadać
aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie.

Rozkłady jazdy do druku
Aktualne rozkłady jazdy autobusów MZK można

sprawdzić nie tylko na przystankach czy na stronie miejskiego
przewoźnika. Są one dostępne również w formie pliku pdf, przy-
gotowanego do samodzielnego pobrania i wydrukowania.
Znajdują się tam aktualne godziny odjazdów oraz mapy tras
każdej linii.
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Każdy z zarządów i właścicieli lokali zobowiązany jest zgłosić w gminie, z jakiego źródła ciepła korzysta. Dekla-
racje należy składać do właściwego urzędu gminy. W przypadku bełchatowskich posesji jest to urząd miasta.
Czas na złożenie dokumentu upływa 22 czerwca 2022 roku

Nie zwlekaj i zgłoś źródło ciepła
Konieczność zgłoszenia źródła ciepła
o mocy do 1 MW to wymóg ustawowy
i wynika z powstającej Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków. Za jej
stworzenie i prowadzenie odpowiedzial-
ny jest Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego.

Obowiązek dotyczy każdego właści-
ciela i zarządcy nieruchomości, który ma
w domu piec, kominek czy kuchnię wę-
glową. Katalog podlegających ewidencji
urządzeń jest obszerny. Obejmuje też np.
kotły na paliwa stałe, grzejniki gazowe,
instalacje pompy ciepła czy ogrzewanie
elektryczne. W przypadku mieszkańców
bloków ten obowiązek wypełni zarządca
obiektu.

Wypełnione ankiety należy skła-
dać do końca czerwca 2022 r. Co ważne,
w przypadku nowych budynków, usta-
wowy termin na dopełnienie tego obo-
wiązku wynosi 14 dni. Chcąc uniknąć ko-
lejek, najlepiej nie czekać na ostatnią
chwilę i wypełnić deklarację już teraz.

Dokumenty można składać w formie
elektronicznej – wzór dostępny jest na
stronie Zintegrowanego Systemu Ogra-
niczania Niskiej emisji gunb.gov.pl lub w
bełchatowskim urzędzie miasta. W de-
klaracji należy podać imię i nazwisko lub
nazwę firmy, właściciela, lub zarządcy
budynku, adres nieruchomości, która jest
zgłaszana, dane kontaktowe oraz wykaz
ilości i rodzajów źródła ciepła.

Informacje w zakresie możliwości
złożenia przez mieszkańców Bełchatowa
deklaracji w wersji papierowej, można
uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych

UM Bełchatów pod numerami
tel. 44 733 51 05 lub 44 733 51 06.

KR

Czas na dopełnienie obowiązkuwłaściciele i zarządcynieruchomościmają do czerwca 2022 r.

Znajdź pracę w nowej fabryce DS Smith
DS Smith to producent wysokiej

jakości opakowań tekturowych. Już od
przyszłego roku część z nich produ-
kowana będzie w Bełchatowie. Budowa
zakładu w bełchatowskiej strefie prze-
mysłowej rozpoczęła się w maju tego
roku, a produkcja ruszyć ma
w pierwszym kwartale 2022 roku.

W związku z tym firma poszukuje
pracowników. Zatrudnienie znaleźć
może ponad 200 osób. Mowa o kon-
kretnych fachowcach. Obecnie DS Smith
szuka m.in. operatora maszyn produk-
cyjnych, specjalisty obsługi klienta, me-
chanika, technologa w dziale projek-
towania opakowań, konstruktora
opakowań, kierowcy wózka widłowego,
specjalisty BHP, specjalisty administracji,

pracownika działu logistyki oraz spe-
cjalisty ds. planowania produkcji.

Osoby, które chcą dołączyć do
zespołu, mogą przesłać swoje CV na
adres: rekrutacja@dssmith.com. Więcej
informacji o bieżącej rekrutacji znajduje
się na stronie internetowej inwestora
dssmith.com/kariera oraz na popu-
larnych portalach rekrutacyjnych i ogło-
szeniowych.

Przypomnijmy, że DS Smith kupił
działkę w bełchatowskiej strefie przemy-
słowej we wrześniu 2018 roku. Na
37 tys. mkw. staną nowoczesne maszyny
i urządzenia służące do produkcji 180
mln mkw. opakowań. Łączne nakłady fi-
nansowe, jakie na tę inwestycję wyłoży
inwestor sięgają 65 mln euro, czyli blisko
300 mln zł.

APDS Smith szuka specjalistów różnych branż
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Dodatkowe godziny lekcyjne dla uczniów, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych czy specjalistyczne pra-
cownie. W 2021 r. miasto dla swoich szkół i przedszkoli pozyskało dodatkowo ponad 2 mln zł z różnych progra-
mów rządowych i konkursów

Dodatkowe pieniądze dla szkół i przedszkoli
„Laboratoria Przyszłości” to wart ponad
1 mln 360 tys. projekt, który realizowany
będzie we wszystkich miejskich szkołach
podstawowych. W ramach tej inicjatywy
mają być zwiększane kompetencje
uczniów z takich dziedzin jak nauka,
technologia, inżynieria, matematyka czy
sztuka. Miasto otrzymało już potwier-
dzenie przyznania tych pieniędzy.

Za dodatkowe pieniądze z różnych
programów w podstawówkach i w jedy-
nym prowadzonym przez miasto liceum,
do dyspozycji uczniów i nauczycieli są ta-
blice interaktywne. Placówki mogą po-
chwalić się również pracowniami przy-
rodniczymi, w których zajęcia teoretycz-
ne wzbogacane są o praktykę. Za pienią-
dze pozyskane w tym roku, te specjalne
ekologiczne pracownie zafunkcjonują
w SP 4, SP 12 czy w Przedszkolu Samo-
rządowym nr 5.

- Zawsze staramy się aplikować o do-
datkowe pieniądze również na edukację.
Chodzi nie tylko o wyrównywanie szans,
ale również o rozwijanie pasji i przedsta-
wianie świata nauki w atrakcyjny i nowo-
czesny sposób. Chcemy, by szkoły
i przedszkola były atrakcyjnymmiejscem,
w których chętnie spędza się czas i zdo-
bywa wiedzę – mówi Łukasz Politański
wiceprezydent Bełchatowa.

Dodatkowe pieniądze, to również
możliwość finansowania zajęć wspoma-
gających dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych oraz wszystkich z III LO.

Lekcje prowadzone są, by nadrobić,
ewentualne zaległości spowodowane
zdalnym nauczaniem, wprowadzonym
w ubiegłym roku w związku z pandemią
koronawirusa. W sumie to 2415 dodat-
kowych godziny lekcyjnych, realizowa-
nych od września do grudnia tego roku.

Dla dzieci w wieku 5 – 9 lat, z dodat-
kowych pieniędzy realizowane są zajęcia

zwiększające ich aktywność ruchową. Za
kwotę ponad 72 tys. zł zakupiono książki
i wyposażenie bibliotek szkolnych.
Z otrzymanych dotacji SP 5 może pokryć
część kosztów wycieczek realizowanych
w ramach programu „Poznaj Polskę”.
Z pozyskanych pieniędzy dofinansowano
też budowę podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych w Trzynastce.

KR

Nowe boisko przy Czwórce prawie gotowe
Miasto regularnie przebudowuje i odna-
wia podlegające mu szkoły i przedszkola.
Wszystko po to, by dzieci mogły uczyć
się w nowoczesnych i przyjaznych pla-
cówkach. Ostatnią szkołą, której ucznio-
wie korzystali ze starego boiska, była
Czwórka. Teraz to się zmieni. Moderniza-
cja obiektu, która ruszyła wwakacje, jest
już na ukończeniu. – Boisko nie odpowia-
dało obowiązującym obecnie standar-
dom i wymagało przebudowy. Prace
przebiegają sprawnie. Dzięki temu dzieci
lada moment będą mogły rozwijać swoje
sportowe pasje na nowym i bezpiecznym
obiekcie – mówi wiceprezydent Bełcha-
towa Łukasz Politański.

Powstające boisko będzie wielofunk-
cyjne. Będzie można na nim grać w ko-

szykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną.
Ponadto kompleks posiadał będzie także
bieżnię oraz piaskownicę do skoku w dal
wraz z przyległym nabiegiem. Zakres
prac obejmuje również montaż ogrodze-
nia i piłkochwytów. Przy obiekcie staną
dodatkowo elementy małej architektury,
czyli ławki i kosze na śmieci. W ramach
inwestycji fragmenty terenu wokół bo-
iska utwardzone zostały kostką. Wymie-
nione zostało też zadaszenie nad scho-
dami wejściowymi do szkoły i wybudo-
wano murek osłonowy.

Całość kosztować będzie nieco po-
nad 630 tys. zł. Na modernizację miasto
pozyskało środki z Gminy Kleszczów.
Dofinansowanie sięga 650 tys. zł.

AP

Tablice interaktywne wzbogacają proces edukacyjny bełchatowskich uczniów

Prace zakończą się w grudniu tego roku
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Dwudziestu ośmiu sportowców oraz sześciu trenerów otrzymało Nagrody Prezydenta Bełchatowa. Wśród wy-
różnionych są m.in. medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, a także zwycięzcy wojewódzkich i lokalnych
turniejów

Sportowcy i trenerzy z nagrodami prezydenta
Nagrodę Prezydenta Miasta Bełchatowa
za wybitne osiągnięcia sportowe w tym
roku przyznano 34 osobom związanym
z bełchatowskim sportem. Jak co roku
docenieni zostali zarówno zawodnicy, jak
i trenerzy. Wyróżnienia wręczono w śro-
dę, 24 listopada. Uroczystość była do-
skonałą okazją do tego, by podziękować
wszystkim osobom działającym na rzecz
sportu i jego rozwoju w naszym mieście.
Jak podkreśla prezydent Mariola Cze-
chowska, to właśnie dzięki nim, ich cięż-
kiej pracy, a w konsekwencji odnoszo-
nym sukcesom, Bełchatów coraz częściej
jest na ustach sportowego świata.
– Wszystkim Państwu z serca gratuluję
osiągniętych sukcesów, a trenerom pra-
cy, która do tych sukcesów doprowadzi-
ła. Jest to niezwykła promocja miasta
i fakt, że nasze miasto jest znane i zauwa-
żalne na arenie krajowej i międzynarodo-
wej. Jeszcze raz bardzo Wam za to dzię-
kuję. Życzę kolejnych udanych startów
na sportowych arenach — dodaje prezy-
dent Czechowska.

Największą grupę wśród wyróżnio-
nych zawodników stanowią lekkoatleci.
W sumie prezydent doceniła osiągnięcia
dwunastu osób: Joanny Mazur, Mai Ma-
tyśkiewicz, Marii Kołodziejczuk, Agniesz-
ki Olczyk, Sylwii Hałaczkiewicz, Amelii
Zochniak, Anny Olczyk, Małgorzaty Do-
magały, Julii Jończyk, Filipa Chrosty, Na-
talii Wójcik, Oskara Łuckiego, Mateusza
Górnego oraz Jakuba Brackiego.

Tegoroczne nagrody przyznano także
reprezentantom innych dyscyplin spor-
towych. Nagrody powędrowały do: Jaku-
ba Domurada (boks olimpijski); Marty
Dudek i Krzysztofa Brezyny (tenis ziem-
ny); Kacpra Gajdy, Sergiusza Kalwinka,
Michała Karkusa (rugby); Jakuba Woj-
tyczki, Kai Cyzman i Anieli Lewandow-
skiej (taekwondo); Piotra Niźnika (wspi-
naczka sportowa); Oliwiera Jarzeckiego
(kickboxing); Daniela Wasilewskiego
(trójbój siłowy); Julii Wengrzyńskiej (wa-
keboard) oraz Weroniki Bukały (szachy).

Podobnie, jak w latach poprzednich,
prezydent przyznała także nagrody dla
trenerów. To bowiem dzięki ich pracy i
cennym wskazówkom, młodzi bełcha-

towscy sportowcy mogą pochwalić się
znaczącymi sukcesami. Za wybitne osią-
gnięcia trenerskie wyróżnieni zostali: Mi-
chał Stawicki (lekkoatletyka), Piotr Du-
dek (tenis ziemny),MichałBenben (kickbo-
xing), Łukasz Mantyk (lekkoatletyka) i Ar-
kadiusz Żurawski (boks olimpijski). Dodat-
kowo doceniona została również praca
Adriana Teodorczyka na rzecz upowszech-
niania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wyróżnieni odebrali także nagro-
dy finansowe, których wysokość wahała
się od 200 zł do 2 tys. zł bru�o –w zależ-
ności od osiągnięć.Wszystkim nagrodzo-
nym gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów na sportowych arenach.

AP

Odbierz wyprawkę dla młodego czytelnika
To już czwarta odsłona akcji Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której

głównym celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z dzieckiem. W projekcie bierze udział około 6 tys. bibliotek

w Polsce, w tym także Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.
Maluchy urodzone w latach 2015 - 2018, które odwiedzą bibliotekę, otrzymają w pre-
zencie wyprawkę. Znajdą w niej wyjątkową, piękną i mądrą książkę dostosowaną do

potrzeb najmłodszych czytelników. „Pierwsze czytanki dla…” to starannie dobrany ze-
staw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym

przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.
Oprócz czytanki, najmłodsi bełchatowianie otrzymają także Kartę Małego Czytelnika.

Podczas każdej wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, dostaną naklejkę. Po zebraniu dziesięciu

przedszkolak zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce coś dla siebie znajdą także rodzice.

W specjalnie dla nich przygotowanej broszurze zawarto wiele cennych
czytelniczych porad i inspiracji. Wyprawki czytelnicze będzie można odbierać

w wypożyczalni dla dzieci w bibliotece głównej przy ul. Kościuszki 9 oraz
w filiach nr 1 (ul. Rynek Grocholski 18) i nr 4 (ul. Turkusowa 7).

AP

Prezydent Bełchatowa przyznała nagrody 34 osobom związanym z bełchatowskim sportem
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Już po raz dwudziesty czwarty ulicami Bełchatowa pobiegli uczestnicy Bełchatowskiej Piętnastki. Na starcie za-
meldowało się blisko 600 biegaczy. Były emocje, pamiątkowe medale, a dla najlepszych puchary i nagrody
finansowe

Za nami 24. Bełchatowska Piętnastka
Po dwóch latach przerwy na bełchatow-
skie ulice powróciła Bełchatowska Pięt-
nastka. W niedzielę, 21 listopada, odbyła
się 24. edycja biegu. Na linii startu zamel-
dowało się kilkuset zawodników z Polski
i Europy. Z dystansem 15 km zmierzyło
się dokładnie 413 biegaczy – 83 panie
i 330 mężczyzn. Zawodnicy mieli do po-
konania trzy pięciokilometrowe pętle,
start i meta zlokalizowane były przy hali
Energia. Najszybciej na mecie zameldo-
wał się Kamil Walczyk – jego czas to
00:47:18. Z kolei wśród kobiet bieg jako
pierwsza ukończyła Barbara Pawełczak
z czasem 00:59:00. Komplet wyników
tegorocznej Piętnastki dostępny jest na
datasport.pl.

Tradycyjnie już głównemu dystanso-
wi – 15 km – towarzyszył bieg rekreacyj-
ny na 5 km.Wystartowało w nim 151 bie-
gaczy – 58 kobiet i 93 mężczyzn. Wśród
nich najszybsi okazali się Kamil Bąkowicz
(00:16:53) i KatarzynaOstojska (00:20:13).
W kategorii „Najlepszy Bełchatowianin”
po raz kolejny zwyciężył Tomasz Owcza-
rek. Z kolei kategoria „Najlepsza Bełcha-
towianka”, to wygrana Sylwii Hałaczkie-
wicz z czasem 01:06:10. Ponadto w bie-
gu na dystansie 5 km wyłoniono też
w kategorii specjalnej „Nadzieję Bełcha-
towskiego Klubu Lekkoatletycznego”,
którą została 12-letnia Alicja Sinkiewicz,
kończąc rywalizacją z czasem 00:23:02.
Na szyjach tych, którzy ukończyli swoje
biegi, zawisły pamiątkowe medale, a dla
najlepszych były puchary i nagrody pie-
niężne.

Organizatorami tegorocznej edycji
Piętnastki byli Miasto Bełchatów, Miej-
skie Centrum Sportu oraz Bełchatowski
Klub Lekkoatletyczny.

AP

Najlepszychwyników zawodnikom życzyła prezydent BełchatowaMariola Czechowska

Najlepsi biegacze otrzymali m.in. nagrody pieniężne
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

W błękitnym polu na zielonym wzgórzu drzewo o złotych liściach, czerwonych owocach i czarnym pniu, wokół
którego opleciony jest czerwony wąż. Pod drzewem postacie Adama i Ewy... Przez lata symbolem Bełchatowa
była scena jakby „żywcem” wyjęta ze średniowiecznego mszału. Jak to się jednak stało, że biblijny motyw z Księgi
Rodzaju zagościł na pieczęci miejskiej i jaki jest jego związek z Bełchatowem?

Adam i Ewa – symbol jedności
wielokulturowego miasta
Herby miejskie zaczęły kształtować się
wraz z prawemmiejskimw II połowie XIII
w. Ich wizerunki umieszczano, początko-
wo bez tarcz herbowych, na pieczęciach
miejskich. Dopiero później stopniowo
niektóre z nich stawały się prawdziwymi,
w pełni ukształtowanymi herbami.
O jego wyborze decydował zazwyczaj
wójt lub rada miasta, sporadycznie robił
to monarcha. W przypadku miast pry-
watnych często zdarzało się, że w godle
herbowym, o którym decydował właści-
ciel miejscowości, znajdowały się sym-
bole rodowe.

Heraldycy, historycy i badacze histo-
rii Bełchatowa od lat szukali odpowiedzi
na zasadnicze pytanie: jaka była geneza
herbu naszego miasta? Dawniej sądzono,
że został on zaprojektowany w 1847,
gdzie trafił do Albumu Heroldii Króle-
stwa Polskiego. Znany jest jednak odcisk
pieczęci miejskiej z takim motywem, po-
chodzący z wcześniejszego okresu,
z XVIII wieku, a odciśnięty na dokumen-
cie z 1798. W tzw. Księgach Sigillat, sta-
nowiących jedną z kilku serii Ksiąg Me-
tryki Koronnej, znalazł się zapis o wyda-
niu w 1737 r. opieczętowanego doku-
mentu zezwalającego na organizowanie
jarmarków w Bełchatowie. Wiadomo za-
tem, że w XVIII w. władze naszego mia-
sta miały przynajmniej jeden tłok pie-
czętny. Użycie pieczęci miejskiej przez
władze samorządowe Bełchatowa
w 1798 r. potwierdzili natomiast archiwi-
ści z Archiwum Głównego Akt Dawnych
wWarszawie.

W przeszłości powstanie pieczęci
miejskiej było ściśle związane z narodzi-
nami samorządu miejskiego oraz utwo-
rzeniem kancelarii, w której spisywano
dokumenty i uwierzytelniano je odciska-
mi pieczęci. Należy nadmienić, że władze
miast w Polsce przedrozbiorowej posłu-
giwały się pieczęciami zawsze za zgodą
ich właścicieli. Bardzo prawdopodobna
wydaje się zatem hipoteza, że symbol
miejski wybrał ówczesny posesor Beł-
chatowa Franciszek Rychłowski. Konty-
nuował on rozpoczęte przez swojego
ojca – Stanisława – prace nad wzniesie-
niem murowanego kościoła klasztorne-
go, sfinansował również budowę wieży
kościelnej w 1743 r. Konsekwentnie dą-
żył do przekształcenia Bełchatowa w do-

brze rozwiniętą, i co nie mniej istotne, es-
tetyczną miejscowość. Naturalnym do-
pełnieniem kolejnym podejmowanych
w tym celu inwestycji, było nadanie praw
miejskich iwyposażeniemieszczanwinstru-
ment sprawowaniawładzy, czyli pieczęć.

I tu wracamy do motywu ikonogra-
ficznego, jaki na owej pieczęci się znalazł.
Jego wymowa i symboliczne przesłanie
mogą być wskazówką co do osoby po-
mysłodawcy. Wiadomo, że Franciszek

Rychłowski wywodził się z niezwykle po-
bożnej rodziny i znany był z głębokiej re-
ligijności. Świadczy o tym nie tylko ofiar-
ność, z jaką łożył na budowę kościoła, ale
także fakt, że jego syn otrzymał imię Pas-
chalis, które można przetłumaczyć jako
„wielkanocny”.

W rozważaniach na temat genezy
bełchatowskiego herbu nie można także
pominąć hipotezywypracowanej w 1996
roku przez specjalistów Centrum Heral-
dyki Polskiej. Zwrócili oni uwagę na fakt,
że biblijny motyw Adam i Ewy znany jest
wyznawcom religii mojżeszowej, katoli-
kom oraz protestantom. Mógł więc on
być elementem jednoczącym zróżnico-
waną etnicznie oraz wyznaniowo spo-
łeczność XIX-wiecznego Bełchatowa.

Pewne jest jedno – w „Albumie He-
roldii Królestwa Polskiego” (1849 r.) –
znaleźć można rysunek bełchatowskiego
herbu. Godło przedstawia wyobrażenia
Adama i Ewy, jabłoni oraz węża owinię-
tego wokół pnia drzewa. Wszystkie her-
by w albumie ujęte zostały w tzw. tarcze
herbowe francuskie nowożytne. Pra-
cownicy Heroldii Królestwa uznali, że
pole tarczy Bełchatowa należy zabarwić
na kolor niebieski, zaś drzewo, murawę
i węża narysowano z wykorzystaniem
zielonej farby, a jabłka – złotej. Ciała
Adama i Ewy były koloru naturalnego.
Ewa umieszczona została po lewej stro-
nie heraldycznej jabłoni, Adam natomiast
po prawej. Układ ten świadczy o tym, że
projektujący herb wiernie odtworzyli
motyw z XVIII-wiecznej pieczęci.

Zielona barwa węża łamała zasady
heraldyki, gdyż nie powinna sąsiadować
z błękitem tła. Gdy pod koniec XX w.
zmieniano barwy herbu miasta zgodnie
z propozycjami specjalistów, zdecydo-
wano się na niebieską barwę tła oraz na
czerwonego węża, co odpowiadało pra-
widłom sztuki heraldycznej. Herb i bar-
wy zostały przyjęte 28 kwietnia 1997 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Bełchatowa
nr 58/V/97.

AP
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Skan pieczęci Bełchatowa z okresu
międzywojennego
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