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Świętowali 60-lecie istnienia
Rodzinny Ogród Działkowy "Poziomka" ma już 60 lat. To najstarsze beł-
chatowskie ROD. Swój jubileusz działkowcy świętowali 15 października.
- Życzę, abyście czerpali Państwo jak najwięcej radości i satysfakcji z czasu
spędzonego w swoich ogrodach. Ogromnie doceniam Państwa zaangażo-
wanie, pieczołowitość, mrówczą pracę i trud, jakie wkładacie w budowa-
nie ogrodu „Poziomka”, a także w rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego
wBełchatowie. Państwa ROD na stałe wpisał się w nasz bełchatowski kra-
jobraz – napisała w liście prezydent Mariola Czechowska, która jubileusz
„Poziomki” objęła honorowym patronatem. Życzenia jubilatom złożył tak-
że wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. Uroczystość była okazją do wrę-
czenia podziękowań i odznaczeń. Uchwałą Okręgowego Zarządu przyzna-
no 11 odznak „Zasłużonego Działkowca”. Ponad 30 osób odebrało pucha-
ry i dyplomy od prezesa PZF i prezesa OZŁ. Dwie osoby otrzymały również
medal 40-lecia za zasługi dla PZD.

ADA

Dni Papieskie pełne wydarzeń
Za nami osiemnaste Bełchatowskie Dni Papieskie, których organizatorem
tradycyjnie była prezydent Mariola Czechowska wraz z bełchatowskimi
parafiami. Przez ponad tydzień, od 13 do 22 października, w mieście od-
bywały się różne wydarzenia poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Były ser-
duszka dla papieża, kiermasz kremówek, apel jasnogórski, a także różaniec
ulicami miasta i uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zakoń-
czenie Dni Papieskich, które przypadło w 44. rocznicę wyboru kardynała
Karola Wojtyły na papieża, odprawiona została msza św. w intencji beł-
chatowian. Mieszkańcy złożyli także kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.
Obchody zakończył koncert w parafii farnej poświęcony pamięci papieża
Polaka. Piosenki, które zagrali i zaśpiewali byli członkowie zespołu PJW
działającego niegdyś przy parafii Miłosierdzia Bożego na Binkowie, prze-
platane były cytatami autorstwa papieża Polaka.

ADA

Pierwszaki pasowane na uczniów
550 pierwszoklasistów oficjalnie zostało uczniami.Wwiększości miejskich
podstawówek ślubowania odbyły się w październiku, jedno będzie jeszcze
w listopadzie. W każdej ze szkół bez wątpienia był to wyjątkowy dzień.
Szkolne akademie były dla pierwszaków okazją, aby pochwalić się arty-
stycznymi zdolnościami. Później, przed sztandarem szkoły, a także w to-
warzystwie nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, pierwszoklasiści
składali uroczystą przysięgę. Obiecywali być dobrymi uczniami, pilnie się
uczyć, być pomocnymi i dobrymi dla innych. Każdy pierwszak został sym-
bolicznie dotknięty ołówkiem, usłyszał też „pasuję Cię na ucznia”. Do
wszystkich nowych uczniów trafiły szkolne legitymacje oraz upominki od
miasta. – Gratuluję Wszystkim pierwszoklasistom. ŻyczęWamwielu przy-
gód, przyjaźni na całe życie i jak najlepszych wspomnień. Cieszę się, że
nowy rocznik zasilił grono naszej bełchatowskiej szkolnej społeczności –
powiedział nowym uczniom wiceprezydent Łukasz Politański.

ADA
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce kolejny numer miejskiego biuletynu. Piszemy w nim o tym,
co ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie w Bełchatowie. A dobrych informacji ma-
my sporo. W miejskiej strefie inwestycyjnej swoją fabrykę otworzyła brytyjska firma
DS Smith. Pracę znajdzie w niej około 200 osób, kolejne 100 będzie zatrudnionych
w zakładach obsługujących wspomnianego DS Smith, który już zapowiada rozbudowę
swojej fabryki. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rusza z wyczekiwaną przez nas
wszystkich inwestycją. Mam tu na myśli budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

Dzięki niej z ulic zniknie spora część ciężarówek, ruch w mieście będzie mniejszy i zrobi się bezpieczniej. Długo zabiega-
łam o realizację tego zadania. Cieszę się, że staje się ono faktem. Dobrą wiadomość mam również dla bełchatowian
czekających na miejskie mieszkania. Łódzki Sąd Apelacyjny rozpoczyna budowę nowego gmachu bełchatowskiego sądu.
Budynek, w którym sąd mieści się teraz, planujemy po jego wyprowadzce, zaadaptować właśnie na nowe mieszkania.
Wiem, że to jeszcze perspektywa kilku lat zanim one powstaną, ale już teraz mamy pewność, że kilkadziesiąt bełchatow-
skich rodzin będzie mieć własne M.

Załatwiasz sprawy w urzędzie? Wyraź swoją opinię
Zachęcam mieszkańców, którzy korzystają
z usług Urzędu Miasta Bełchatowa, aby
wypełnili anonimową ankietę satysfakcji
klienta. Badanie jest anonimowe, pytania
krótkie, a udzielone odpowiedzi podpo-
wiedzą czy w obsłudze petentów należy
coś zmienić, usprawnić, ulepszyć. Zależy
nam bowiem, aby jakość świadczonych
usług, była na jak najwyższym poziomie. To
właśnie dzięki opiniom mieszkańców zmo-
dyfikowano m.in. pracę urzędowej kasy.

Anonimowa ankieta satysfakcji klienta
dostępna jest w dwóch wersjach, tj. for-
mularzu papierowego i elektronicznego,
wybór którą wypełnić zostawiamy Pań-
stwu. W obydwu są takie same pytania.
Dotyczą one m.in. tego, co załatwialiśmy
w urzędzie i z jakim efektem, źródeł pozy-
skiwania niezbędnych informacji, a także
podejścia i sposobu pracy urzędnika.
W skali od 1 do 5 ocenić możemy jego
uprzejmość, szybkość, terminowość i sku-
teczność działania. W kwes�onariuszu
jest też miejsce nawyrażenie własnych su-
ges�i i oczekiwań w związku z załatwia-
niem spraw w magistracie. Wersja papie-
rowa ankiety dostępna jest w siedzibach
urzędu – w punkcie obsługi interesanta.
Wypełnioną trzeba wrzucić do specjalnej
skrzynki. Jej internetowy wariant dostęp-

ny jest cały czas pod specjalnie dedykowa-
nym banerem „Ankieta satysfakcji klienta”
na miejskiej stronie belchatow.pl. Dzięki
czemu można ją wypełnić nie tylko zaraz

po załatwieniu konkretnej sprawy, ale też
w dogodnym miejscu oraz czasie.

ADA

Ankietę można wypełnić online, dostępna jest ona na miejskiej stronie belchatow.pl
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W połowie września w miejskiej strefie inwestycyjnej swoją fabrykę otworzył DS Smith. To wiodący na między-
narodowym rynku dostawca ekologicznych opakowań tekturowych. Dla bełchatowian oznacza to nowe miejsca
pracy. Na ten moment powstało ich 200, ale już teraz DS Smith zapowiada rozbudowę

W strefie powstało 200 nowych miejsc pracy
DS Smith to wiodący producent i dostaw-
ca ekologicznych opakowań z tektury fali-
stej, prowadzi także szerokie działania re-
cyklingowe. Firma ma ugruntowaną pozy-
cję na rynku europejskim, w Polsce działa
od 50 lat. Fabryka, która powstała w stre-
fie przy ul. Czaplinieckiej, jest ósmą w Pol-
sce. Jej budynek liczy blisko 40 tys. mkw.
i zajmuje 13 hektarową działkę, którą DS
Smith kupił od miasta. Od samego począt-
ku firma deklarowała chęć zatrudnienia
około 200 pracowników i kolejnych 100
zatrudnienie znajdzie w firmach obsługu-
jących DS Smith. Część stanowisk jest ob-
sadzona, na kolejne prowadzone są nabory.

- Dla Bełchatowa to ważna inwestycja.
Robiliśmy wszystko, aby miejska strefa
przemysłowa mogła przyjąć tak dobrych
partnerów, jak DS Smith. Nowa fabryka
oznacza nowe miejsca pracy. Bełchatów
ma wielu dobrze wykształconych specjali-
stów – powiedział podczas otwarcia fa-
bryki wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz. – Nowy inwestor to także
impuls gospodarczy dla naszego miasta.
Czeka nas transformacja energetyczna,
odejście od węgla – to dla regionu ogrom-
ne wyzwanie. Liczę, że w przyszłości DS
Smith pomoże nam stworzyć kolejne miej-
sca pracy, dostosować rynek do nowych
realiów. Dziś konkurencja między samo-
rządami jest ogromna. Dlatego ogromnie

się cieszymy, że DS Smith wybrał właśnie
Bełchatów jako lokalizację swojej firmy. Li-
czymy, że przyciągnie to kolejnych poten-
cjalnych przedsiębiorców, którzy będą
chcieli zainwestować w naszym mieście –
tłumaczył wiceprezydent Bełchatowa.

O budowie zakładu DS Smith w Beł-
chatowie zdecydowało wiele czynników.
- Bełchatów został wybranyw drodze dro-
biazgowej analizy. Były rozważane rów-
nież inne lokalizacje. Bełchatów okazał się
bardzo dogodny pod względem logistycz-
nym i właściwości działki, jaką miasto za-
oferowało do sprzedaży – mówił prezes
DS Smith Polska Krzysztof Sadowski.

– Otwarcie tej fabryki to kamień milo-
wy w rozwoju naszej firmy. Jej budowa
kosztowała 300 mln zł. Moce produkcyjne
sięgają 180 mln mkw. Stworzyliśmy 200
miejsc pracy. Ta inwestycja prowadzona
była w trudnym czasie –w cieniu pandemii
Covid-19 i wojny na Ukrainie. Ukończenie
budowy nie byłobymożliwe, gdyby nie po-
moc wielu osób, prezesów, koordynato-
rów, pracowników, dostawców. Pomogło
nam również wiele instytucji. Jedną z nich
byłoMiasto Bełchatów. Naszawspółpraca
z władzami Bełchatowa była wzorcowa.
Mogliśmy liczyć na pomoc, zrozumienie
i współdziałanie na każdym etapie inwe-
stycji – tłumaczył prezes Sadowski.

Fabryka DS Smith w Bełchatowie jest

najnowocześniejszą w Europie. Jest przy-
jazna dla środowiska, nastawiona na no-
woczesne oraz wydajne rozwiązania tech-
nologiczne. W Bełchatowie, jak podkreśla
zarząd DS Smith, powstawać będą opako-
wania nadające się w 100 proc. do recy-
klingu lub ponownego użycia dla najwięk-
szych firm sektora przemysłowego
i FMCG ze szczególnym uwzględnieniem
kanału e-commerce. Nowa fabryka gwa-
rantuje też optymalizację śladu węglowe-
go w łańcuchach.

- Nasze działania skoncentrowane są
na ekologii. Chcemy eliminować plas�ko-
we opakowania, a także eliminować i re-
dukować emisję CO2. Ta fabryka to nie
tylko centrum produkcji opakowań, to tak-
że centrum innowacji, co pozwala tworzyć
opakowania przyjazne środowisku, takie
które w 100 proc. nadają się do recyklingu
lub ponownego użycia – powiedział pre-
zes DS Smith Polska Krzysztof Sadowski.

- Naszą ambicją jest, aby firma stała się
zeroemisyjna do roku 2050. Chcemy także
zmniejszać użycie wody i elektryczności.
Innowacje są bardzo ważne w strategii na-
szej firmy. Staramy się zmniejszać emisję
dwutlenku węgla, ale też zmniejsza liczbę
odpadów – podkreślał podczas otwarcia
bełchatowskiej fabryki Miles Roberts, pre-
zes zarządu DS Smith Plc.

ADA



5

INWESTYCJE

Rusza długo wyczekiwana inwestycja. Mowa o budowie wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Na ponad 8 km
powstanie 10 skrzyżowań, 3 ronda, 11 przejść dla pieszych, prawie 7 km ścieżki rowerowej. Koszt robót to ponad
145 mln zł, prace mają potrwać 36 miesięcy

W mieście będzie mniej TIRów dzięki obwodnicy
Wschodnia obwodnica miasta, która po-
wstanie w ramach trasy wojewódzkiej nr
484, będzie mieć 8,2 km. Będzie się za-
czynać od skrzyżowania ulic: Radomsz-
czańskiej i Świętojańskiej do skrzyżowania
z ul. Czyżewskiego. Dalej prowadzić bę-
dzie do węzła w Dobrzelowie, gdzie połą-
czy się z obwodnicą północną. W przy-
szłości planowane jest jej połączenie
z ul. Goetla i Przemysłową. Roboty zakła-
dają budowę jezdni w nowym śladzie
wzbogaconej o 10 skrzyżowań, w tym trzy
nowe ronda. W ciągu drogi powstaną tak-
że dwa nowe wiadukty drogowe. Wyre-
montowany zostanie także wiadukt kole-
jowy linii nr 24 PiotrkówTrybunalski – Bia-
ły Ług. Oprócz jezdni powstaną m.in: 6,5
km ścieżki rowerowej, nowe chodniki oraz
11 przejść dla pieszych, dobrze widocz-
nych dzięki licznym punktom oświetlenio-
wym. W sumie na całej obwodnicy po-
wstanie 261 takich punktów, a do tego
ekrany akustyczne chroniące przed hała-
sem. Odwodnienie drogi będzie wynosić
4,5 km kanalizacji deszczowej i 2 zbiorniki
retencyjno-filtrujące.

Umowę na budowę obwodnicy Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał na
początku października. Wykonawcą jest
konsorcjum firm Banimex z Będzina i wę-
gierskiej Duna Aszfalt, które na realizację
inwestycji ma 36 miesięcy. Koszt robót to
ponad 145 mln zł, a większość środków
będzie pochodzić ze wsparcia Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg (obwodnice). To
najdroższa inwestycja drogowa realizowa-
na do tej pory przez łódzki ZDW. Plac bu-
dowy został już przekazany. Wkrótce ru-
szą pierwsze prace.

- O budowę wschodniej obwodnicy
zabiegłam od dawna. Ogromnie cieszę się,
że wchodzimy w kolejny etap tej inwesty-

cji. Największa satysfakcja będzie jednak
w momencie, kiedy na plac budowy wje-
dzie ciężki sprzęt i budowa faktycznie się
rozpocznie – mówi Mariola Czechow-
ska, prezydent Bełchatowa. - Wschodnia
obwodnica jest miastu bardzo potrzebna.
Przeniesie ona ruch tranzytowy ze ścisłe-
go centrum Bełchatowa na jego obrzeża.
Mamy już doświadczenia związane z pół-
nocną obwodnicą Bełchatowa. To rozwią-
zanie sprawdza się. Ciężkie samochody,
z tego kierunku nie wjeżdżają do miasta,
nie uszkadzają nawierzchni naszych lokal-
nych dróg, nie spowalniają ruchumiejskiego.
Dodatkowo to rozwiązanie komunikacyjne
pozwoli rozładować ruchu w godzinach
szczytu związanego z dojazdem pracowni-
kówdo zagłębia górniczo-energetycznego –

dodaje prezydent Mariola Czechowska.
Na ogromne natężenie ruchu w tym

rejonie uwagę zawraca również łódzki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. - Droga woje-
wódzka nr 484 na odcinku przebiegu
przez Bełchatów jest jedną z najbardziej
obciążonych ruchem dróg wojewódzkich
w Łódzkiem.W centrum Bełchatowa śred-
ni dobowy ruch wynosi ponad 15 tys. po-
jazdów. Wyprowadzenie ruchu tranzyto-
wego poza centralny obszar miasta popra-
wi warunki życia osób mieszkającychw są-
siedztwie drogi oraz odciąży sieci drógwe-
wnątrz Bełchatowa. Budowa obwodnicy
zapewni także obsługę komunikacyjną po-
tencjalnych terenów inwestycyjnych poło-
żonych powschodniej stronie miasta - czy-
tamy na oficjalnej stronie łódzkiego ZDW.

ADA

W starym budynku sądu powstaną miejskie mieszkania
Sąd Apelacyjny w Łodzi rusza z budową nowego gmachu bełchatowskiego sądu
przy ul. Pabianickiej. To dobra wiadomość szczególnie dla tych, którzy czekają na

miejskie mieszkania. Powstaną one w starym budynku sądu. – W 2017 roku zawarli-
śmy porozumienie, na mocy którego przekazaliśmy na rzecz sądu działki przy ul.
Pabianickiej, w zamian obecny gmach sądu przy ul. Okrzei przejdzie na własność
miasta. Tak, jak mówiliśmy już wcześniej chcemy go zagospodarować na budynek

mieszkalny. W sumie powinno w nim powstać kilkadziesiąt nowych mieszkań. Prace
adaptacyjne będą mogły ruszyć, kiedy bełchatowski sąd przeniesie się do nowej

siedziby – mówi prezydent Czechowska. Zgodnie z projektem nowy budynek Sądu
Rejonowego w Bełchatowie będzie miał cztery kondygnacje, z tym, że jedna znajdzie

się częściowo pod ziemią. Główne wejście do budynku znajdować się będzie od strony
ul. Pabianickiej, a w jego pobliżu wybudowany zostanie parking dla interesantów.
W budynku sale rozpraw będą mieć, m.in. wydział cywilny, karny, rodzinny. Swoje

miejsce znajdą w nim również ośrodek kuratorski i archiwum.
Inwestycja będzie kosztować ponad 55 mln zł.

ADA
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Transformacja energetyczna naszego regionu to bez wątpienia temat trudny. O tym co czeka Bełchatów, a także
jakie projekty warto by zrealizować, aby proces ten przeszedł efektywnie rozmawiano podczas spotkań w ramach
projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”

Rozmawiali o przyszłości Bełchatowa i regionu
W listopadzie odbędzie się trzecie i zara-
zem ostatnie już spotkanie w ramach pro-
jektu „Transformacja a rozwój gospodarczy
regionu”. Wypracowanie kierunków roz-
wojowych, kluczowych dla transformacji
energetycznej podregionów: bełchatow-
skiego, piotrkowskiego i sieradzkiego oraz
dla całego województwa łódzkiego – to
główne cele wspomnianego projektu.
Przedsięwzięcie realizuje Bełchatowsko
Kleszczowski Park PrzemysłowoTechnolo-
giczny, patronem jest PGE GiEK S.A. Nato-
miast prezydent Bełchatowa Mariola Cze-
chowska objęła je patronatem honorowy.

Podczas pierwszego spotkania, które
odbyło się jeszcze we wrześniu, mówiono
m.in. o problemach, które stoją nie tylko
przed Bełchatowem, ale także przed ca-
łym regionem łódzkim. Profesor Adam
Drobniak z Katedry Badań Strategicznych
i Regionalnych na Uniwersytecie Ekono-
micznymwKatowicach podkreślał, że Beł-
chatów jest bardzo trudnym obszarem do
transformacji. – Wynika to z kilku czynni-
ków. Między innymi z tego, że wiele miejsc
pracy w regionie zapewnia jeden, dwa
duże podmioty, których działania
w ogromnej mierze opierają się na węglu
brunatnym. Dlatego trzeba się poważnie
zastanowić w jakim kierunku powinien iść
region. Jak wprowadzić nowe łańcuchy
przemysłu, nowych inwestorów. Jak wy-
korzystać atut regionu i samego Bełchato-
wa, którym z pewnością jest jego położe-
nie – tłumaczył prof. Adam Drobniak.

Wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz podkreśla, że bełchatowski
samorząd od dawna już przygotowuje się
do transformacji. - Zainicjowaliśmy szereg
spotkań, warsztatów, ale też pomysłów,
które mają pomóc łagodnie przejść wspo-

mnianą transformację. Wiele z nich zosta-
ło już zgłoszonych do województwa. War-
to dodać, że szereg tych projektówwypra-
cowaliśmy z partnerami, m.in. z Polską
Grupą Energetyczną, stowarzyszeniami,
Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem
Przemysłowo Technologicznym. Dziękuje-
my za tę współpracę – mówi wiceprezy-
dent Dariusz Matyśkiewicz.

Kolejne spotkanie, które tym razem
miało formę warsztatów, odbyło się
w październiku. Udział w nim wzięli samo-
rządowcy, radni, przedstawiciele instytu-
cji, spółek, przedsiębiorcy, a także mło-
dzież. Wszystko po to, aby grupa warszta-
towa była jak najbardziej zróżnicowana.
Dzięki temu powstało wiele pomysłów,
które są odpowiedzią na różne potrzeby
mieszkańców. – Mamy nadzieję, że dzięki
realizowanemu projektowi, z informacją

o nadchodzącej transformacji uda się nam
dotrzeć, do jak największego grona osób.
Podczas warsztatów udało się nam także
wypracować wiele ciekawych projektów,
które pomogą nam – w pewnym sensie –
zaprojektować Bełchatów i region bełcha-
towski od nowa. Będziemy na ich temat
dyskutować podczas trzeciego, a zarazem
ostatniego już spotkania z tego cyklu, któ-
re zaplanowaliśmy na 23 listopada – po-
wiedział Dariusz Stępczyński, prezes Beł-
chatowsko Kleszczowskiego Parku Prze-
mysłowo Technologicznego.

Warto dodać, że mieszkańcy jeszcze
do 21 listopada mogą zgłaszać swoje po-
mysły i inicjatywy. W sieci, m.in. na face-
book-owym profilu BKPPT i miasta, do-
stępny jest formularz, za pośrednictwem
którego można zgłaszać swoje propozycje.

ADA

Wwarsztatach udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, a także młodzież

Zgłoś uwagi do Strategii Rozwoju Miasta
Jeszcze do 8 listopada mieszkańcy mogą
zgłaszać opinie do projektu Strategii Roz-
woju Miasta Bełchatowa. To ważny dla
miasta dokument, obowiązywać on będzie
przez siedem najbliższych lat – od 2023 do
2030 roku. Zawarte w nim będą kluczowe
kierunki rozwoju naszego miasta, strate-
giczne cele i plany na najbliższą przyszłość.
Strategia będzie też punktem wyjścia do
niemal wszystkich podejmowanych przez
miasto działań. Dlatego tak ważne jest,
aby mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi.
– Zachęcam państwa dowyrażenia swoich
opinii o Strategii Rozwoju Miasta Bełcha-

towa. W najbliższych latach nasze miasto
i region czeka wiele zmian. Dlatego każda
uwaga będzie dla nas niezwykle cenna.
Warto więc przeczytać ten dokument,
przemyśleć jego zapisy i zaproponować
swoje uwagi – mówi prezydent Bełchato-
waMariola Czechowska. Projekt strategii do-
stępny jest na miejskiej stronie belchatow.pl.

Bełchatowianie, którzy chcieliby zgło-
sić swoje opinie, muszą to zrobić w formie
pisemnej na specjalnym konsultacyjnym
formularzu. Dostępny jest on na stronach
belchatow.pl oraz miejskiego BIP-u. Moż-
na też go pobrać bezpośrednio z Urzędu

Miasta (ul. Kościuszki 1). Wypełniony for-
mularz przekazywać można na wiele spo-
sobów. Internetowo, przy czym formularz
musi być podpisany imiennie, na adres
wrm@um.belchatow.pl lub za pośrednic-
twem pla�ormy ePUAP. Można też prze-
słać drogą korespondencyjną (na adres
Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Roz-
woju Miasta, ul. Kościuszki 1, 97-400 Beł-
chatów) lub dostarczyć osobiście, tj. bez-
pośrednio w punkcie informacyjnym (na
parterze Urzędu Miasta Bełchatowa przy
ul. Kościuszki 1).

ADA
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W kilku rejonach miasta zrobiło się jaśniej. Zakończyła się budowa oświetlenia m.in. na ul. Czaplinieckiej i przy
placu zabaw Biedronkowo na os. Dolnośląskim. To jednak nie koniec tego typu inwestycji. W planach jest jeszcze
wymiana słupów oświetleniowych w miejskich placówkach oświatowych, ale nie tylko

Kolejne ulice z nowoczesnym oświetleniem
- Oświetleniem w mieście zajmujemy się
na bieżąco. Stawiamy nowe słupy, ale tak-
że wymieniamy oprawy na tych już istnie-
jących. Inwestujemy w energooszczędne
źródła światła, co w kontekście wzrostu
cen energii ma duże znaczenie dla miej-
skiego budżetu – mówi wiceprezydent
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. – Wy-
brane przez nas nowoczesne oprawy speł-
niają wszelkie normy oświetleniowe, a do-
datkowo są przyjazne dla środowiska.
Emitują bowiem o połowę mniej zanie-
czyszczeń i gazów cieplarnianych niż trady-
cyjne, stosowane wcześniej oprawy sodo-
we – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.

W ostatnim czasie rozświetliły się ko-
lejne bełchatowskie ulice. Nowe latarnie
stanęły przy uliczkach odchodzących od
Nowej i Dolnej, a także na ul. Czapliniec-
kiej, a konkretnie od skrzyżowania
z ulicą Grabową do węzła obwodnicy mia-
sta. Ponadto jaśniej zrobiło się przy ciągu
pieszo-jezdnym łączącym ul. Czapliniecką
z budynkiem Felka, a także na fragmencie
ul. Wyspiańskiego i placu zabaw Biedron-
kowo (os. Dolnośląskie). Inwestycja, która
objęła montaż kompletnych latarni
z nowoczesnymi oprawami oświetlenio-
wymi oraz wykonanie kablowych linii zasi-
lających, kosztowała blisko 675 tys. zł. Na

realizację tego zadania miasto pozyska-
ło środki z Gminy Bełchatów.

Miasto planuje już kolejne inwestycje.
W ramach dofinansowania z drugiej edycji
rządowego Polskiego Ładu energoosz-
czędne oprawy mają się też pojawić m.in.
na Staszica, Armii Krajowej, Goetla, Czy-

żewskiego czy al. Jana Pawła II. Zmoderni-
zowane ma zostać także oświetlenie przy
i w placówkach oświatowych. W szkol-
nych salach i korytarzach pojawią się no-
woczesne energooszczędne oprawy, po-
dobnie na zewnątrz, gdzie dodatkowo za-
montowane mają zostać czujniki ruchu.

AP

Ulica Czyżewskiego będzie gładka jak stół
To jedna z ważniejszych ulic w centrum miasta, a jej na-

wierzchnia potrzebowała odświeżenia. Wyczekiwany przez kie-
rowców remont odcinka między Staszica a Dąbrowskiego ruszył
na początku listopada. Najpierw wykonawca zajął się częściową
wymianą krawężników z fragmentów uszkodzonych chodników.
Teraz trwają roboty na jezdni. Wykonawca wymienił już krawęż-
niki i sfrezował starą, zniszczoną nawierzchnię. Kolejny etap to
położenie pierwszej warstwy asfaltu, tzw. wyrównawczej. Na-
stępnie przyjdzie pora na wymianę włazów i pokryw studni kana-
lizacji sanitarnej oraz deszczowej,W kolejnej fazie na remontowa-
nym właśnie odcinku wylana zostanie ostatnia warstwa asfaltu -
ścieralna. Ostatnim zaś etapem modernizacji będzie montaż no-
wego oznakowania drogowego. By roboty mogły przebiegać
sprawnie, remontowany odcinek zostałwyłączony z ruchu. Dzięki
temumasa asfaltowa będzie kładziona od razu na całej szerokości
jezdni. W związku z tym w rejonie prowadzonych prac kierowcy
jeżdżą zgodnie z nową organizacją ruchu. Na czas remontu zmie-
niły się także trasy emzetek nr 2, 4, 5 oraz 6 i 7.

Zgodnie z umową remont fragmentu ul. Czyżewskiego powi-
nien zakończyć się jeszcze w tym roku. Wszystkie przewidziane
prace kosztować będą miasto blisko 830 tys. zł. Połowę kosztów
pokryje starostwo powiatowe.

AP

Nowoczesne oprawy ulicznych lamp spełniają wszelkie normy oświetleniowe

Remont Czyżewskiego poprawi komfort jazdy kierowców
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Renowacja zabytkowego Dworku Olszewskich, w którym swoją siedzibę ma bełchatowskie Muzeum Regionalne,
dobiegła końca. Odnowiona została m.in. elewacja, a także schody zewnętrzne i dach. Remont możliwy był dzięki
pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z RPO województwa łódzkiego

Bełchatowskie muzeum odzyskało dawny blask
Siedziba Muzeum Regionalnego bez wąt-
pienia jest jedną z perełek architektonicz-
nych nie tylko naszego miasta, ale także
regionu. Jak mówi dyrektor placówki, Ma-
rek Tokarek, piękne wnętrza Dworku Ol-
szewskich, wymagają równie pięknej opra-
wy. – Sale muzealne prezentują się znako-
micie. Na zewnątrz sytuacja jednak wyglą-
dała zgoła inaczej. Stąd wspólnie z mia-
stem podjęliśmy decyzję o remoncie. Dziś,
kiedy prace dobiegły końca, możemy po-
dziwiać dawną siedzibę rodzinyHellwigów
w pełnej krasie – dodaje dyrektor Tokarek.
Zakres prac, jakie prowadzone były przez
ostatnich siedemmiesięcy, był bardzo sze-
roki, a renowacja realizowana była wielo-
torowo. Poza remontem poszycia dachu
oraz instalacji odgromowej, naprawiona
i pomalowana została elewacja budynku.
Odnowiono również schody wejściowe
z obu stron oraz balkon od stronywschod-
niej. To jednak nie wszystko. Wykonawca
zadbał także o nową instalację odwadnia-
jącą, okablowanie w części biurowej i wy-
mianę części stolarki okiennej.

Inwestycja kosztowała ponad 600 tys.
zł. Miasto pokryje tę kwotę jednak tylko
częściowo. Na realizację tego zadania
Urząd Miasta Bełchatowa pozyskał bo-
wiem dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego województwa łódz-
kiego. Mowa o blisko 280 tys. zł.

Przypomnijmy, że ostatni tak duży re-
mont budynek przechodził pod koniec XX

wieku, a konkretnie w latach 1993 – 1998.
To właśnie wtedy miasto zdecydowało
o odnowieniu XVIII-wiecznego Dworku
Olszewskich, na którym czas odcisnął
swoje piętno. Do odrestaurowanego dwo-
ru przeniosło się wówczas bełchatowskie
Muzeum Regionalne. To także tam od kil-
kudziesięciu już lat odbywają się śluby.

– Jestem przekonany, że zakończony wła-
śnie remont ucieszy nie tylko zwiedzają-
cych, ale także przyszłych nowożeńców,
którzy zawsze chętnie robią sobie ślubne
zdjęcia w naszym muzeum i otaczającym
go parku – dodaje dyrektorMarek Tokarek.

AP

Kontynuujemy remonty chodników na osiedlach
W ramach bieżącego utrzymania dróg miasto systematycznie

wymienia zniszczone płyty chodnikowe i krawężniki. Mowa nie tylko o ścisłym
centrum miasta, ale również o osiedlach, czyli najbliższym otoczeniu dużej

części bełchatowian. W ten sposób poprawiana jest estetyka ciągów
pieszych, ale również ich funkcjonalność. W ostatnim czasie remont

przeszły chodniki m.in. na ulicach Dzikiej, Książęcej i Opalowej 1 na Binkowie,
gdzie stare, betonowe płyty zastąpiła nawierzchnia z kostki brukowej.

Roboty prowadzone również były na Dolnośląskim (okolice bloków nr 301, 303, 221
i 219) i Przytorzu (przy ul. Paderewskiego 6 i Słowackiego 7).

Obecnie drogowcy pracują przy przebudowie ciągów komunikacyjnych w okolicach
bloków nr 6 i 8 przy ul. Energetyków. Remont obejmie głównie wymianę nawierzchni

chodników, montaż nowych barierek tarasowych oraz dostosowanie ramp
podjazdowych do obecnie obowiązujących przepisów. Całość kosztować

będzie nieco ponad 770 tys. zł. W tym przypadku do remontu
dołożą się wspólnoty mieszkaniowe – mowa o kwocie 185 tys. zł.

Na realizację wszystkich zadań, jakie w ramach bieżącego utrzymania miasto zaplano-
wało na 2022 rok, w budżecie zabezpieczono ok. 1,5 mln zł. Warto jednak przypo-

mnieć, że remonty chodników prowadzone są także w ramach inwestycji,
jak chociażby na Binkowie, o czym więcej piszemy na miejskiej stronie belchatow.pl.

AP

Po remoncie Dworek Olszewskich ponownie zachwyca swoją architekturą
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Bełchatowscy seniorzy mają nowe miejsce do spotkań. Na os. 1 Maja powstała druga siedziba Centrum Aktyw-
ności Cafe Senior Raj. Będzie ona służyć mieszkańcom do wspólnych spotkań, dyskusji, a w przyszłości także
warsztatów i zajęć

Nowe miejsce dla aktywnych seniorów
Z seniorkami, które tworzą Cafe Senior Raj
Dwa, spotkała się prezydent Mariola Cze-
chowska. – Cieszę się, że w Bełchatowie
jest tak wielu seniorów, którzy chcą ak-
tywnie i wspólnie spędzać czas. Myślę, że
będzie to kolejnewyjątkowemiejscew na-
szym mieście. Jestem pewna, że bełchato-
wianie zapomną tutaj, co to samotność,
a także troski oraz zmartwienia. Dziękuję
za inicjatywę, życzę Paniom, aby to miej-
sce tętniło życiem i radością – mówi Ma-
riola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
- Robimy wszystko, aby wesprzeć senio-
rów. Bardzo się cieszymy, że miastu we-
spół z bełchatowskim oddziałem Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich, udało się
uruchomić drugie Cafe Senior Raj. Liczy-
my, że dla seniorów stanie się ono miej-
scem, gdzie można miło spędzić czas, po-
rozmawiać z rówieśnikami, podzielić się
ze swoim hobby czy zrobić coś dla innych
– powiedział Łukasz Politański, wiceprezy-
dent Bełchatowa.

Cafe Senior Dwa swoją siedzibę ma
przy ul. 1 Maja 4a, gdzie mieści się także
świetlica środowiskowa „Arka” oraz Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich. Działa on
od poniedziałku do piątku w godz.
9:00-13:00. Przyjść może każdy, warunek
jest jeden – trzeba zabrać ze sobą dobry
humor. – Zapraszamy wszystkich senio-
rów, którzy chcieliby przyjść porozmawiać,
wypić wspólnie kawę, pośmiać się i pożar-
tować. Nie mówimy tu o chorobach, nie
plotkujemy, nie zamartwiamy się. Po pro-
stu cieszymy się, że możemy wspólnie

spędzić czas – mówi Krystyna Radzikow-
ska z bełchatowskiego oddziału Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich. – Rok temu ze-
brałyśmy grupę pań. Od tego czasu regu-
larnie się spotykamy. Śpiewamy, dowcip-
kujemy, szydełkujemy. Organizowałyśmy
sobie także wspólną wigilię, andrzejki,
warsztaty robienia wielkanocnych stro-
ików. Teraz chciałyśmy rozszerzyć naszą
działalność, zaprosić kolejne osoby, które
czują się samotne, które chciałyby wspól-
nie i aktywnie spędzić czas. Z tego zrodził
się pomysł, aby powstało drugie Cafe Se-

nior Raj – dodaje Krystyna Radzikowska z
bełchatowskiego oddziału Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich.

Planów jest sporo. Seniorzy chcieliby
organizować nie tylko spotkania, ale też
różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, wspól-
ne wyjścia do kina czy wyjazdy. – Chcieli-
byśmy tak ułożyć plan działania, aby każdy
znalazł coś interesującego dla siebie. Li-
czymy, że pomysłów będzie bardzo dużo –
podsumowuje Krystyna Radzikowska.

ADA

Władze miasta chętnie wspierają pomysły i inicjatywy bełchatowskich seniorów

Mieszkańcy wybrali. Będzie nowy plac zabaw i siłownia
Cztery projekty, których pomysłodawcami
są bełchatowianie, miasto będzie realizo-
wać w przyszłym roku. Tak zdecydowali
mieszkańcy w ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Wśród propozycji twardych, czyli tych in-
westycyjnych najwięcej głosów – prawie
600 – otrzymał projekt budowy naukowe-
go placu zabaw na os. Binków „Młodzi od-
krywcy”. Ma on powstać na terenie parku
im. Samujłły. Z kolei mieszkańcy os. Przy-
torze zyskają plenerową siłownię. „Szczę-
śliwa 13-tka” ma być zlokalizowana przy
ul. Słowackiego. Wartość obydwu projek-
tów to blisko 800 tys. zł. Kolejne 100 tys.
zł będzie kosztować realizacja dwóch pro-
jektów społecznych. W tej puli najwięcej
głosów – blisko 400 – zebrał pomysł po-

wstania Sercańskiego Ośrodka Rodzin.
Drugi na liście znalazł się natomiast „Zdro-
wy Bełchatów na PLUS”, który zakłada
przeprowadzenie badań profilaktycznych.

- Zaangażowanie mieszkańców
w przygotowanie i składanie wniosków,
a później także w ich promocję i zbieranie
głosów, są niezwykle istotne. Pokazuje to,
że bełchatowianie chcą angażować się
w życie miasta, robić coś dla jego miesz-
kańców. Gratuluję wszystkim, którzy zwy-
ciężyli, ale też i tym, których projekty nie
przeszły. Najważniejsze jest to, że bełcha-
towianie wychodzą z inicjatywą i chcą ra-
zem z nami zmieniać miasto – mówił
Łukasz Politański wiceprezydent Bełchatowa.

ADA
Na Binkowie powstanie nowy plac zabaw
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Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedsiębiorców z Nowogrodu Wołyńskiego oraz Jużnoukraińska wzięło udział w zorganizowanym przez prezydent Bełcha-
towa Mariolę Czechowską Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich. Pierwszy dzień wypełniły prezentacje, wykłady i dwustronne rozmowy, drugiego zaś goście zwiedzili jedną z fabryk
działających w bełchatowskiej strefie inwestycyjnej. Dla naszych ukraińskich przyjaciół forum było okazją do wymiany doświadczeń, rozmów, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza tematem bełchatowskiego forum
Blisko dziewięć miesięcy temu świat, jaki
znaliśmy, przestał istnieć. Teraz, kiedy
pierwszy szok po brutalnym ataku Federa-
cji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę mi-
nął, nasi wschodni sąsiedzi myślą o odbu-
dowie swojego kraju. Kluczową rolę w tym
procesie może odegrać Polska i polskie fir-
my. I to właśnie zacieśnianie gospodarczej
współpracymiędzy Bełchatowem a naszy-
mi miastami partnerskimi w Ukrainie było
głównym tematem Forum Współpracy
Gospodarczej Miast Partnerskich, które
odbyło się w połowie października w na-
szym mieście. Zaproszenie prezydent Ma-
rioli Czechowskiej przyjęło kilkudziesięciu
gości z Nowogrodu Wołyńśkiego oraz Ju-
żoukraińska - przedstawicieli samorządu,
organizacji społecznych oraz przedsiębior-
ców. – Jestem przekonana, że dzięki tej
inicjatywie możemy nawiązać dobrą i sze-
roką współpracę z naszymi partnerami.
Dziś Ukraina stoi u progu wejścia do Unii
Europejskiej, a to oznacza dla całego kraju,
poszczególnych obwodów i miast dodat-
kowe wyzwania związane z przystosowa-
niem gospodarki do unijnych wymogów.
Fakt, że to właśnie od nas – bełchatowian
– chcą uczyć się dobrych praktyk oraz sku-

tecznego pozyskiwania unijnych funduszy
jest niezwykle cenny i nobilitujący – mówi
prezydent Bełchatowa Mariola Czechow-
ska. W podobnym tonie wypowiada się
również mer Nowogrodu Wołyńskiego

Mikoła Borowiec, który z uczestnikami
bełchatowskiego forum połączył się onli-
ne. – To wydarzenie ma dla nas ogromne
znaczenie, szczególnie teraz, kiedy Ukra-
ina została oficjalnie krajem kandydują-

cym do Unii. Liczymy, że dzięki pogłębie-
niu współpracy z Bełchatowem nauczymy
się rozwijać nasze przedsiębiorstwa tak, by
skuteczniemogłydebiutować namiędzyna-
rodowych rynkach – dodał mer Borowiec.

W bełchatowskim ForumWspółpracy Gospodarczej wzięły liczne delegacje z NowogroduWołyńskiego i Jużnoukraińska z Ukrainy

Forum rozpoczętoodwizytywurzędziemiasta Prezydent Mariola Czechowska jest w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi partnerami
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Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedsiębiorców z Nowogrodu Wołyńskiego oraz Jużnoukraińska wzięło udział w zorganizowanym przez prezydent Bełcha-
towa Mariolę Czechowską Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich. Pierwszy dzień wypełniły prezentacje, wykłady i dwustronne rozmowy, drugiego zaś goście zwiedzili jedną z fabryk
działających w bełchatowskiej strefie inwestycyjnej. Dla naszych ukraińskich przyjaciół forum było okazją do wymiany doświadczeń, rozmów, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza tematem bełchatowskiego forum

Pierwszego dnia forum, 11 październi-
ka, ukraińscy goście spotkali się z przed-
stawicielami urzędu, z którymi mogli po-
rozmawiać m.in. o pozyskiwaniu środków
unijnych, planowaniu i realizacji miejskich

inwestycji oraz budżecie. - Wszyscy
mieszkańcy Bełchatowa od samego po-
czątku wojny mocno zaangażowali się
w pomoc naszym wschodnim sąsiadom,
i dziś ten piękny odruch serca chcemy kon-
tynuować, również na polu gospodarczym.
By nasze wsparcie było skuteczne przede
wszystkim musimy się wsłuchać w głosy
naszych partnerów z Nowogrodu Wołyń-
skiego oraz Jużnoukraińska i dowiedzieć
się, czego konkretnie potrzebują – podkre-
ślał wiceprezydent Bełchatowa Dariusz
Matyśkiewicz.

W trakcie spotkania w MCK PGE Gi-
gantach Mocy uczestnicy sympozjum roz-
mawiali na tematy związane z rozwojem
firm, współdziałaniem z władzami lokalny-
mi czy pozyskiwaniem unijnych funduszy,
co w ich ocenie będzie mieć duże znacze-
nie w powojennej rzeczywistości. - Mamy
ogromną nadzieję na dobrą, wspólną przy-
szłość w Europie. Ważne jest, aby już na
tym początkowym etapie uczyć się do-
brych praktyk stosowanych w krajach eu-
ropejskich. Jesteśmy przekonani, że nasi
przyjaciele z Bełchatowa podzielą się
z nami wiedzą w tym temacie – powiedział
Sergiusz Haraszczuk, ekspert z rozwoju
społeczności z Nowogrodu Wołyńskiego.

W trakcie Forum Współpracy Gospo-
darczej Miast Partnerskich z Polski i Ukra-
iny poruszone zostały także kwes�e do-
radztwa zawodowego, rozwijania przed-
siębiorczości i pozyskiwania pracowników.
Tematy te szeroko omówili przedstawicie-
le firm działających w bełchatowskiej stre-
fie przemysłowej, a także instytucji zajmu-
jących się szeroko pojętą gospodarką,
m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku
Przemysłowo Technologicznego czy Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

Drugi dzień bełchatowskiego forum
poświęcony był praktycznej stronie budo-
wania silnej lokalnej gospodarki. Goście
z Ukrainy zwiedzili DS Smith - jedną z fa-
bryk w bełchatowskiej strefie inwestycyj-
nej. Była to dla nich okazja, by zdobyć
nowe doświadczenie, a także poznać no-
woczesną i międzynarodową firmę.

- Mamy nadzieję, że ta potworna woj-
na się niedługo skończy i będziemy mogli
wrócić do normalnego, spokojnego życia.
Dlatego przyjechaliśmy tutaj, aby posze-
rzyć naszą współpracę i zainicjować nowe
projekty, co pozwoli naszym przedsiębior-
com wejść na wyższy poziom – dodał Mi-
koła Syczenko, Przewodniczący Rady Dy-
rektorów Przedsiębiorstw Przemysłowych
z Nowogrodu Wołyńskiego.

AP

Nieruchomości
tematem targu
Na początku października mieszkańcy
Bełchatowa i okolic mieli doskonałą oka-
zję do zapoznania się z rynkową ofertą
lokalnych pośredników, skonsultowania
się z doradcami kredytowymi czy rozpo-
częcia pracy nad projektowaniem wnę-
trza swojego mieszkania lub domu. – Je-
stem zainteresowana kredytemmieszka-
niowym. Cieszę się, że mogłam tu poroz-
mawiać z kilkoma specjalistami, którzy
odpowiedzieli na wszystkie moje pyta-
nia. Po porównaniu ich ofert myślę, że
skorzystam z jednej z tutejszych firm –
mówiła pani Ewelina, jedna z uczestni-
czek Targu.

Wydarzenie, które zorganizowała
prezydent Mariola Czechowska, zgroma-
dziło kilkudziesięciu wystawców. Na za-
interesowanych czekał m.in. ekspert fi-
nansowy, który podpowiadał jak uniknąć
kredytowych pułapek, rzeczoznawca
i architekt. Podczas Targu Nieruchomo-
ści odbyło się także kilka prelekcji. Dzięki
nimm.in. bełchatowianie dowiedzieli się,
jak zrobić dobre zdjęcie, by nierucho-
mość szybciej się sprzedała, a także co to
takiego home staging. W programie zna-
lazły się również pokazy, m.in. stylizacji
mebli oraz florystyczny. - Dziękujemy
wszystkim wystawcom, którzy zaanga-
żowali się w nasze przedsięwzięcie.
Dziękujemy również mieszkańcom za
obecność – podsumowuje Jakub Ber-
łowski, koordynator Zespołu ds. Rozwo-
ju Miasta w bełchatowskim magistracie.

AP

Wbełchatowskim ForumWspółpracy Gospodarczej wzięły liczne delegacje z NowogroduWołyńskiego i Jużnoukraińska z Ukrainy

Goście zwiedzili firmęwstrefieprzemysłowej
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Skorzystaj z usług Spółki „WOD.-KAN.”
Podstawowym celem działalności Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.”
Sp. z o.o. w Bełchatowie jest wydobywa-
nie i dystrybucja dobrej jakości wody
mieszkańcom Bełchatowa oraz przyjmo-
wanie i oczyszczanie ścieków z terenu
Aglomeracji Bełchatów. Jednak poza pod-
stawową działalnością Spółka oferuje sze-
reg innych usług skierowanych zarówno
do osób indywidualnych jak i przedsię-
biorstw działających na terenie miasta.
Dział Techniczny Spółki oferuje swoje
usługi w zakresie:
• doradztwa technicznego i technolo-

gicznego dotyczącego budowy
i remontów sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych,

• budowy nowych sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych,

• przeglądów instalacji zewnętrznych,
• wymiany wodomierzy radiowych,

analogowych i głównych,
• wcinki do wodociągów o dowolnej

średnicy,
• usuwania awarii istniejących

przyłączy.
Spółka oferuje też usługi w zakresie in-

spekcji telewizyjnej kanałów, umożliwiają-
ce dokonanie oceny stanu technicznego
przewodów kanalizacyjnych oraz wykona-
nie przeglądów przedodbiorowych, gwa-
rancyjnych i pogwarancyjnych, a także
bezwykopową naprawę kanałów.

Oczyszczalnia Ścieków w Bełchatowie
zajmuje się przyjmowaniem i oczyszcza-
niem ścieków od podmiotów publicznych
i gospodarczych oraz klientów indywidual-
nych.

Ponadto Spółka dysponuje dwoma la-
boratoriami: Laboratorium Analizy Wody i
Laboratorium Analizy Ścieków. W ramach
nadzoru procesów technologicznych
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
laboratoria prowadzą także monitoring ja-
kości wody pitnej na wyjściu ze Stacji
UzdatnianiaWody i w sieci wodociągowej
oraz jakości ścieków przemysłowych do-
starczanych do sieci kanalizacyjnej. Dzięki
posiadaniu Certyfikatu Akredytacyjnego
udzielonego przez Polskie Centrum Akre-
dytacji (PCA) laboratoria oferują szereg
usług dla klientów zewnętrznych w tym:
pobieranie próbek wody, ścieków i osa-
dów do badań fizykochemicznych, pobie-
ranie próbek wody do badań mikrobiolo-
gicznych, wykonywanie badań fizykoche-
micznych próbek wody, ścieków i osadów,
wykonywanie badań mikrobiologicznych
wody.

Wszystkich zainteresowanych skorzy-
staniem z usług świadczonych przez Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-

KAN.” zapraszamy do kontaktu z Biurem
Obsługi Klienta (tel. 44 634 90 00), zaś
szczegółowe informacje dotyczące świad-
czonych usług można znaleźć na stronie
internetowej: wodkan-belchatow.pl w za-
kładkach: BOK oraz Cenniki i wnioski.

WOD.-KAN.

PSYgarnĳ zwierzaka z bełchatowskiego schroniska
Nela
(nr chip: 043965) –
pomimo, że jest ra-
dosna i uśmiechnię-
ta - czasem dogania
ją nostalgia. Tęskni
za kochającym pa-
nem i bezpiecznym
domem. Szacujemy,
że Nela ma około
5 lat. W schronisku
przebywa od nie-
spełna pół roku.

Przez ten czas dała się poznać jako aktywna, bardzo pocieszna
i przyjazna suczka. Łatwo nawiązuje kontakt z człowiekiem,
równie dobrze dogaduje się z innymi zwierzakami. Chodzenie
na smyczy trzeba z nią jeszcze nieco poćwiczyć, ale z każdym
treningiem idzie jej coraz lepiej.

Leoś
(nr chip: 064193) to
zdecydowanie jeden
z tych twardzieli, któ-
rzy jeśli się cofają, to
tylko po to, by wziąć
większy rozbieg. Jego
entourage może być
nieco mylny – niewin-
ne oczka, wiecznie
śmiejący się pyszczek
i radośnie merdający
ogonek. Leoś to psiak,

który zna swoją wartość i nie da się skrzywdzić. Jest dominujący,
nie toleruje innych zwierząt – lubi rządzić i dyktować warunki.
Taki trochę łobuz, który podobno kocha najbardziej. Najlepiej od-
najdzie się przywłaścicielu, któryma doświadczenie z podobnymi
do niego zwierzakami. Bo Leoś w gruncie rzeczy to dobry psiak –
potrzebuje tylko nieco dyscypliny.
Dodatkowe pytania o pieski i kotki udzielamy telefonicznie pod numerem tel. (44) 633 38 77 w godzinach 9:00-17:00. Przy zapytaniach prosimy podać numer ewidencyjny,
pod opieką mamy bowiem ponad 300 czworonogów.

Laboratoria wody i ścieków świadczą
usługi dla klientów zewnętrznych

Samochód do inspekcji telewizyjnej kana-
łów sanitarnych i deszczowych

Pełny zakres usług na: wodkan-belchatow.pl
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Nauka mądrego korzystania z ciepła stała się cenną wiedzą, kluczową dla budżetów domowych w trakcie kryzysu
paliwowego. Akcja 20stopni.pl sięga do źródeł i przekazuje proste sposoby na niemarnowanie ogrzewania
w mieszkaniach i poza nimi

Oszczędność w każdym stopniu
Przebywając w domu czy w pracy, warto
ustawiać ogrzewanie na poziomie nie wyż-
szym niż proponowane 20 stopni, a wy-
chodząc – zawsze lepiej zmniejszyć tem-
peraturę. Kampanią „Oszczędność w każ-
dym stopniu” zachęcamy, aby nie prze-
grzewać pomieszczeń, a przed wyjściem
zmniejszać temperaturę, gdyż jej poziom
w naszym mieszkaniu czy miejscu pracy
przekłada się na globalne wielkości, które
decydują o cenie ciepła. Są nimi, oprócz in-
flacji, ilość zasobów konieczna do wypro-
dukowania ciepła oraz wielkość emisji za-
nieczyszczeń, za którą dostawcy płacą, ku-
pując uprawnienia do emisji.

Dlaczego to tak ważne, by nie marnować
ciepła?

Zależność jest następująca – stopień
mniej we wszystkich polskich domach to
prawie pół miliona ton mniej zużytego do
produkcji węgla oraz mniejsza o milion ton
emisja dwutlenkuwęgla. Zwracając uwagę
na temperaturę w domu, pracy, sklepie,
urzędzie czy szkole i ograniczając niepo-
trzebne zużycie, wpływamy na wysokość
ceny ciepła, a więc ostatecznie także na
wysokość naszego indywidualnego ra-
chunku. I mamy czystsze środowisko!

W trakcie kryzysu paliwowego ważne
jest wspólne działanie, które doprowadzi
do ograniczenia zużycia zasobów i trans-

formacji energetycznej. Dostawcy ciepła
systemowego szukają globalnych rozwią-
zań i jednocześnie zachęcają, by zmieniać
nawyki. Na stronie 20stopni.pl znajdziemy
opracowane porady, które w sposób bez-
kosztowy pomogą ograniczyć zużycie cie-
pła. Ich wprowadzenie w każdym domu
może przełożyć się nie tylko na wysokość
rachunków, ale też na cenę, którą płacimy
za ogrzewanie.

– Choć nie na wszystko mamy obecnie
wpływ, kluczowe jest, by zrobić to, na co
wpływ mamy. Uczmy się więc, jak ciepło
oszczędzać – w trosce o nasze por�ele,
zasoby i środowisko naturalne – przeko-
nuje prezes PEC Bełchatów, Grzegorz Ze-
garek. Spółka od wielu lat edukuje w za-
kresie racjonalnego korzystania z ciepła
w ramach projektu „Lekcje ciepła” realizo-
wanego w bełchatowskich szkołach czy
kampanii „Nie marnujmy ciepła”, w ramach
których zachęcamy mieszkańców miasta
do niemarnowania ciepła i rozsądnego ko-
rzystania z energii. Podczas gdy producen-
ci i dostawcy ciepła przechodzą aktualnie
przełomowe zmiany technologiczne, wy-
magające dużych inwestycji i czasu, jako
użytkownicy już teraz możemy zmienić na-
sze nawyki dotyczące ogrzewania miesz-
kań i zmienić przyzwyczajenia mieszkań-
cóww zakresie korzystania z ciepła i zaso-
bów w ogóle – dodaje.

Oszczędność rzeczywiście tkwi w każ-

dym stopniu, o który zdecydujemy się
zmniejszyć temperaturę w mieszkaniach –
przekonuje Jacek Szymczak prezes Izby
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
– Nie namawiamy do marznięcia. Gdy po-
trzebujemy ciepła, korzystajmy z niego,
lecz nie przekraczając poziomu 20 stopni
Celsjusza. A gdy ciepła nie używamy i wy-
chodzimy z mieszkania, koniecznie ograni-
czajmy poziom ogrzewania w pomieszcze-
niach. Ten dobry nawyk pomoże nam
wszystkim zapanować m.in. nad zużyciem
zasobówpotrzebnychdoprodukcji – dodaje.

Transformacja to zmiana, która prowa-
dzi do rozwoju, o czym przekonują organi-
zatorzy kampanii. Zauważają, że mimo
trudnych warunków w których funkcjonu-
jemy, cieszy powszechny wzrost świado-
mości i coraz większa wiedza o tym, że
każdy powinien zwracać uwagę na niepo-
trzebne zużycie – także w przestrzeniach
wspólnych budynku czy miejscach takich
jak sklepy czy szkoły. Uczymy się reagowa-
nia i zaczynamy rozpoznawaćwartość kom-
fortu, którego na co dzień doświadczamy.

Kampania 20 stopni realizowana jest
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo
Polskie od stycznia 2020 roku. Na terenie
miasta Bełchatów kampanię edukacyjną
zachęcającą do niemarnowania ciepła pro-
wadzi Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej – dostawca ciepła systemowego dla
Bełchatowa.

PEC
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Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie budować nowy blok. Ma on powstać przy
ul. Czaplinieckiej, w okolicach os. Łąkowa. Budowa miałaby ruszyć w przyszłym roku, a klucze do swoich miesz-
kań najemcy dostaną w pierwszej połowie 2024 roku. W nowym bloku zamieszka 36 rodzin

Miejska spółka wybuduje nowe mieszkania
- Koncepcja oraz dokumentacja projekto-
wa budynku są już opracowane. Czekamy
teraz na decyzję o pozwoleniu na budowę.
Zakładam, że do marca 2023 roku uda się
załatwić wszystkie konieczne formalności.
Ogłoszenie przetargu planuję na wiosnę
przyszłego roku. Inwestycja powinna się
zakończyć w 2024 roku – mówi Zbigniew
Kuchciak, prezes Bełchatowskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego.

Projekt zakłada, że powierzchnia bloku
opiewać będzie na blisko 1600 m2. Budy-
nek ma mieć pięć kondygnacji z tym, że na
parterze znajdować się będą komórki lo-
katorskie oraz pomieszczenia techniczne.
Mają w nim powstać 32 mieszkania dwu-
pokojowe o powierzchni 49 lub 43 m2
oraz 4 30-metrowe kawalerki. Wszystkie
mieszkania będą wykończone w standar-
dzie do zamieszkania. To znaczy wyposa-
żone zostaną, m.in. w armaturę, glazurę,
biały montaż.

Miejska spółka szacuje, że inwestycja
wyniesie blisko 13 mln zł. Budowę wspo-
może miasto, którego wkładem, m.in. bę-
dzie działka, na której ma stanąć blok. Na
październikowej sesji radni zdecydowali

również, że miasto będzie się ubiegać
o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa. Na ten moment do pozy-
skania jest blisko 1,3 mln zł, czyli 10 proc.

szacowanych kosztów przedsięwzięcia.
Miejska spółka złożyła już takżewniosek do
Banku Gospodarstwa Krajowego, aby uzy-
skać preferencyjnyniskoprocentowykredyt.

ADA

BTBS wybudował 7 bloków, w których znajduje się ponad 300 mieszkań

Bełchatowski MZK inwestuje w zieloną energię
Było ich 280, teraz są 392 –mowa o pane-
lach fotowoltaicznych w Miejskim Zakła-
dzie Komunikacji. Właśnie zakończyła się
rozbudowa instalacji, w efekcie której na
dachu budynku administracji zamontowa-
no dodatkowe 74 ogniwa, zaś na warszta-
cie 38 modułów. Łącznie mają one moc
61,04 kWp. Inwestycja kosztowała 350
tys. zł. – Cieszymy się, że udało nam się
zakończyć rozbudowę fotowoltaiki w na-
szym zakładzie. Ładowanie autobusów
elektrycznych generuje duże koszty. Dzię-
ki instalacji, którą zamontowaliśmy pod
koniec 2020 roku, udało nam się je
zmniejszyć o połowę, co przy dzisiejszych
cenach energii elektrycznej stanowi
ogromną sumę. Dlatego też uznaliśmy, że
montaż kolejnych paneli to racjonalna in-
westycja – mówi Ireneusz Owczarek, pre-
zes Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Bełchatowie.

Wszystko działa na zasadach zbliżo-
nych do prosumenckich. Oznacza to, że
MZK jednocześnie produkuje i zużywa
prąd, m.in. w budynku biurowym, warszta-

cie, stacji paliw oraz ładowarkach dla auto-
busów. - Jest to tak zsynchronizowane, że
w pierwszej kolejności wyprodukowana
energia idzie na nasze potrzeby. Nato-
miast nadwyżki sprzedajemy do zakładu
energetycznego – tłumaczy prezes
Owczarek.

Obniżenie kosztów funkcjonowania
zakładu to nie jedyny cel, jaki przyświecał
miejskiej spółce. Drugi to inwestycja
w ekologię. Instalacja nie tylko nie generu-
je hałasu, ale też nie emituje do atmosfery
spalin czy innych toksycznych substancji.
Jest więc czystą, zieloną energią.

AP

Instalacja fotowoltaiczna pozwala znacząco obniżyć koszty wmiejskiej spółce
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Tory przeszkód, huśtawki, karuzele – z wszystkich tych urządzeń już niebawem będą korzystać maluchy z Inte-
gracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3. Nowy plac zabaw będzie wspierać rozwój fizyczny, ale też inte-
grację sensoryczną przedszkolaków

Nowy plac zabaw pomoże rozwĳać zmysły
Plac zabaw przy Trójce zmienił się nie do
poznania. Stare i zużyte już urządzenia za-
jęły nowe, kolorowe i bezpieczne. Aby
było komfortowo, miejsce do zabaw po-
dzielone zostało na dwie strefy – dla dzieci
starszych i młodszych. W części dla naj-
młodszych przedszkolaków znajdują się
wielofunkcyjny tor przeszkód i dwie po-
dwójne huśtawki – jedna z bocianim
gniazdem oraz druga zwana „ważką”. Z ko-
lei w miejscu, gdzie bawić się będą dzieci
ze starszych grup, są piaskownica, tor
przeszkód, karuzela z siedziskiem i bujak
„kończynka”. Będzie też ścieżka senso-
ryczna stymulująca receptory słuchowe.
Wszystko dopełnią elementy małej archi-
tektury, czyli ławki, kosze na śmieci, tabli-
ce. Co ważne zamontowane urządzenia
będą wspierać rozwój fizyczny przedszko-
laków, ale też ich integrację sensoryczną.
– Nasze przedszkole jest placówką inte-
gracyjną. Wspólnie przebywają w nim
dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością.
Dlatego bardzo nas cieszy, że nowy plac
zabaw, dostosowany został do potrzeb za-
równo jednych, jak i drugich – mówi Aneta
Dąbrowska, dyrektor Integracyjnego
Przedszkola Samorządowego nr 3 w Beł-
chatowie. – Zamontowane urządzenia po-
mogą doskonalić koordynację ruchową.
Z drugiej strony ułatwią terapię integracji
sensorycznej maluchom, które jej potrze-
bują. Teraz deficyty w zakresie dzieci będą
mogływyrównywać nie tylko na zajęciach
w sali, ale też w warunkach naturalnych,

na świeżym powietrzu. Co ogromnie cie-
szy nas wychowawców oraz rodziców –
dodaje dyrektor Aneta Dąbrowska.

Budowa placu zabaw w Integracyjnym
Przedszkolu Samorządowym nr 3 koszto-
wała ponad 270 tys. zł, zadanie dofinanso-
wane zostało ze środkówGminyBełchatów.

- Robimywszystko, aby nasze placówki
stale się rozwijały. Dlatego też w ramach
możliwości, planów i środków finanso-
wych, prowadzimy niezbędne remonty

i modernizacje. Dzięki temu dzieci i mło-
dzież mogą uczyć się i przebywać w coraz
piękniejszych, bezpiecznych oraz dosko-
nale wyposażonych szkołach i przedszko-
lach. Cieszę się, że na wiele z tych zadań
pozyskujemy środki zewnętrzne, które od-
ciążają miejski budżet i pozwalają zrealizo-
wać projekty ważne z punktu widzenia
edukacji naszych dzieci – mówi Łukasz Po-
litański, wiceprezydent Bełchatowa odpo-
wiedzialny m.in. za oświatę.

ADA

Zamontowane urządzenia wspierają integrację sensoryczną

Nagrody i medale dla miejskich nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej był okazją, by
nagrodzić nauczycieli. Prezydent Mariola
Czechowska wyróżniła dokładnie 41 pra-
cowników miejskich przedszkoli i szkół.
Wszyscy na swoim koncie mają szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno –wycho-
wawczej. Nagrody symbolicznie zostały
wręczone podczas miejskich obchodów
Dnia Nauczyciela, które odbyły się 13 paź-
dziernika. - Serdecznie gratuluję wszyst-
kim nagrodzonym. Wasza praca, to Wasza
pasja, o czym świadczą właśnie te nagro-
dy. Na nadchodzący rok szkolny życzę
zdrowia, radości, spokoju i nieustającej sa-
tysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą -
powiedziała podczas uroczystości prezy-
dent Mariola Czechowska. Miejskich na-
uczycieli docenili również kurator oświaty

oraz Minister Edukacji Narodowej. Nagro-
dę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymała
Bożena Konieczna z SP nr 13 oraz dyrek-
torki dwóch miejskich podstawówek – Be-
ataWalenczak-Frukacz z SP nr 3 i Agniesz-
ka Maszewska-Ludwiczak z SP nr 12. Na-
tomiast Waldemar Domińczyk z SP nr 13
wyróżniony został Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. Wyróżnienia pedagodzy
odebrali podczas wojewódzkich obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej. - Serdecz-
nie gratuluję tych wyróżnień. Przyznane
nagrody, to docenienie trudu i zaangażo-
wania, jakie nasi nauczyciele oraz dyrekto-
rzywkładają w swoją pracę – mówi Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

ADA
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
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Bełchatowska biblioteka publiczna wygrała grant na poszerzenie swojej oferty dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. W ramach projektu organizowane będą warsztaty, spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne. W książ-
nicy pojawi się też dodatkowe wyposażenie w postaci m.in. lup optycznych czy tabletów

Kultura bez barier - biblioteka dla każdego
„Przystanek Biblioteka – Stacja Blisko” to
projekt, na jaki Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Bełchatowie pozy-
skała unijne dofinansowanie.

– Naszym celem jest tworzenie biblio-
teki jako miejsca ciekawego i nowocze-
snego, różnorodnego i dostępnego dla
wszystkich. Od lat staramy się wychodzić
naprzeciw potrzebom czytelników z ogra-
niczonymi możliwościami samodzielnego
czytania. Osoby niewidome lub słabowi-
dzące mogą wypożyczać książki z dużą
czcionką oraz korzystać z prostego w ob-
słudze czytaka, który umożliwia wgranie
i odsłuchiwanie audiobooków, których
w naszych zasobach jest ponad dwa tysią-
ce. Teraz chcemy iść krok dalej, tak by nasi
czytelnicy mogli mieć jeszcze lepszy kon-
takt z „żywą książką” – podkreśla Edyta Ja-
sińska, dyrektor MiPBP w Bełchatowie.

Biblioteczny projekt zakłada wiele
działań, które mają przeciwdziałać wyklu-
czeniu społecznemu przy jednoczesnym
wspieraniu integracji społecznej osób
ze szczególnymi potrzebami. – Planujemy
organizację wielu, różnorodnych wyda-
rzeń. Mam tu na myśli m.in. warsztaty cy-
frowe i plastyczno-techniczne dla dzieci,
które posiadają pewne niepełnosprawno-
ści. Chcemy, by były to zajęcia w pełni in-
tegracyjne. Liczymy też na intensywną
współpracę z organizacjami oraz instytu-
cjami zrzeszającymi osoby ze szczególny-

mi potrzebami. Wszystko po to, by stwo-
rzyć w naszej bibliotece wspaniałą prze-
strzeń do rozwoju potencjału intelektual-
nego i kulturalnego czytelników – dodaje
Ewa Trzmiel, kierownik działu promocji
bełchatowskiej książnicy.

W ramach zdobytego grantu w wyso-
kości ponad 42 tys. zł w bibliotece pojawi
się także dodatkowe wyposażenie prze-

znaczone dla czytelników z niepełno-
sprawnościami. Mowa m.in. o lupach
optycznych, tabletach i kolejnych egzem-
plarzach książek z dużą czcionką. Projekt
obejmuje również przeszkolenie pracow-
ników MiPBP oraz pracowników bibliotek
publicznych powiatu bełchatowskiego.

AP

Wystaw swoje produkty na świątecznym jarmarku w centrum
W grudniu, w samym centrum miasta, od-
będzie się doroczny Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Jak zawsze będzie on okazją,
aby zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby,
smakołyki czy oryginalne prezenty. Wy-
stawcy, którzy chcieliby wziąć udział
w tym cyklicznym świątecznym wydarze-
niu, mogą się już zgłaszać. Jak zawsze mia-
sto poszukuje artystów, rękodzielników,
przedsiębiorców. Swoje stoiska wysta-
wiennicze mogą mieć także różnorodne
placówki i organizacje.

– W tym roku nasz bełchatowski jar-
mark odbędzie się nieco później niż za-
zwyczaj, bo tydzień przed świętami. Za-
praszamy na plac Narutowicza wweekend
17-18 grudnia – mówi Agnieszka Roga-
czewska, dyrektorWydziału Promocji Kul-
tury i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchato-
wa. – Zależy nam, aby oferowany asorty-

ment był różnorodny, a przede wszystkim
bożonarodzeniowy. Dlatego już teraz szu-
kamy wystawców, którzy chcieliby wziąć
udział w bełchatowskim jarmarku – doda-
je dyrektor Agnieszka Rogaczewska.

Czas na zgłoszenia wystawcy mają do
21 listopada. Formularz zgłoszeniowy do-
stępny jest na miejskiej stronie belcha-
tow.pl. Podmioty, które objęte są opłatą,
muszą także pamiętać, aby uiścić ją w od-
powiednim terminie.

Dodatkowych informacji można zna-
leźć w regulaminie, zamieszczamy go poni-
żej. Udzielają ich także pracownicy Wy-
działu Promocji Kultury i Sportu w bełcha-
towskim Urzędzie Miasta (ul. Kościuszki
15, pokój nr 215) pod numerem tel.
44 733 51 09 i/lub 44 733 51 00.

ADA
Jarmark odbędzie się 17-18 grudnia

Czytak, który w bibliotece jest od dwóch lat, pomaga osobom niedowidzącymw czytaniu



17

SPORT

Zakończył się drugi etap modernizacji miejskiego lodowiska. Ślizgawka na os. Dolnośląskim ma nowy dach i ścia-
ny boczne. Wybudowany został także garaż rolby. Wszystko wskazuje na to, że z odnowionego obiektu będzie
można korzystać jeszcze w listopadzie

Odnowione lodowisko szykuje się do sezonu
Miejska ślizgawka przy ul. Edwardów zy-
skała nowy wygląd. W ramach drugiego
etapu modernizacji lodowiska całkowicie
wymienione zostało poszycie hali namio-
towej i dachu. – Dach pokryty został bla-
chą stalową, a ściany szczytowewykonane
zostały z twardszego materiału, a konkret-
nie z płyt warstwowych. Z kolei ściany
boczne to teraz przesuwne plandeki, które
latem, kiedy lodowisko zamieni się w rol-
kowisko, pozwolą reagować na warunki
atmosferyczne. To znaczy w razie potrzeb
będziemy mogli je podnosić bądź opusz-
czać – tłumaczy Paweł Woźniak, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu w Bełchato-
wie. Dodatkowo w ramach remontu wy-
budowane zostały nowy garaż rolby i to-
pielnik. Poza tym wykonane zostały nowe
instalacje odgromowa, hydrauliczna oraz
elektryczna wraz z rozdzielnią zasilającą.

Zanim na taflę będą mogli wjechać łyż-
wiarze, na obiekcie trzeba przeprowadzić
rozruch wszystkich instalacji. Chodzi m.in.
o schłodzenie płyty i stopniowe zamraża-
nie kolejnych warstw wody. Wszystko po
to, by powstały lód miał odpowiednią
twardość i był odporny nawahania tempe-
ratury na zewnątrz. – To tak naprawdę
ostatnie szlify i mamy nadzieję, że przy
sprzyjających warunkach jużw drugiej poło-
wie listopada będziemymogli zaprosić miesz-
kańcównamiejską ślizgawkę –dodaje dyrek-
torWoźniak.

Wszystkie roboty w ramach drugiego
etapu modernizacji lodowiska kosztowały
blisko 800 tys. zł. Należy nadmienić, że na
ich realizację miasto pozyskało 100 tys. zł
dofinansowania zWojewództwa Łódzkiego.

To jednak nie koniec prac, jakie plano-
wane są na lodowisku. W przyszłym roku
ma zostać ogłoszony przetarg na realizację

trzeciego – ostatniego - etapu moderniza-
cji obiektu. Zakłada on przebudowę całej
części socjalnej. Mowa o nowych szat-
niach, pomieszczeniach sanitarnych oraz
budowę tzw. ciepłego holu, tak by miesz-
kańcy mogli czekać na swoje wejście na
taflę w komfortowych warunkach.

AP

Miejskie lodowisko jest już prawie gotowe przed zbliżającym się sezonem zimowym

Sportowa jesień w Bełchatowie pod znakiem biegania
Za nami II Bełchatowski Bieg Uliczny
„Piątka szyta na miarę”. W niedzielne po-
południe, 23 października, na linii startu
stanęło 141 zawodników. O zwycięstwo
walczyli nie tylko biegacze z Bełchatowa,
ale także innych zakątków Polski – zarów-
no amatorzy, jak i profesjonaliści. Spor-
towcy mieli do pokonania dwie liczące
2,5 km pętle, a trasa wiodła w samym cen-
trummiasta. Zarówno start, jak i meta, zlo-
kalizowane były na placu Narutowicza.
W kategorii Open wśród mężczyzn zwy-
ciężył Sylwester Lepiarz z Wronowa. Z ko-
lei wśród pań najlepsza okazała się Małgo-
rzata Czarnota z Jastrzębia. Oprócz głów-
nego dystansu, organizatorzy przygotowa-
li także krótszą, rodzinną trasę. O zwycię-
stwo rywalizowało 10 drużyn, spośród któ-
rych najszybciej 2,5 km przebiegł zespół,
którego kapitanem był Konrad Paradecki.

-Można powiedzieć, że „Piątka szyta na
miarę” to swojego rodzaju preludium do
najważniejszego wydarzenia biegowego w
naszym mieście, jakim od wielu lat
jest Bełchatowska Piętnastka. Liczymy, że
limit, jaki ustawiliśmy na 700 osób, wypeł-
ni się do końca – mówi dyrektor MCS
w Bełchatowie Paweł Woźniak. A wspo-
mniana Piętnastka wystartuje już 20 listo-
pada. W tym roku organizatorzy przygoto-
wali dla zawodników niespodziankę w po-
staci zmienionej trasy.

Wcześniej jednak zaprosimy na jeszcze
jedno wydarzenie, czyli XIX Bełchatowski
Bieg Niepodległości. Już 16 listopada na
błoniach za Muzeum Regionalny tradycyj-
nie spotkają się mieszkańcy, którzy na
sportowo chcą uczcić kolejną, 104. już
rocznicę odzyskania przez Polskę upra-
gnionej wolności.

APBiegi przyciągają amatorów i zawodowców
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

ROD Poziomka to najstarsze ogródki działkowe w Bełchatowie. W listopadzie przypada dokładnie 60 lat od ich
powstania. - Przez te sześć dekad wiele się w naszym ogrodzie zmieniło, począwszy od składu zarządu aż do
dzisiejszego wyglądu „Poziomki”. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy wielką, działkową rodziną – mówiła pod-
czas jubileuszu prezes ROD Poziomka Danuta Mielczarek

Od 60 lat realizują swoje ogrodnicze pasje
Dziś rodzinny Ogród Działkowy „Poziom-
ka” tworzy 210 działek, które stały się
miejscem odpoczynku, współistnienia
z przyrodą i pogodnego azylu dla 305 beł-
chatowian. Wszystko zaczęło się jednak
ponad sześćdziesiąt lat temu. Pierwsze in-
formacje o ogrodzie pochodzą bowiem
z 1961 roku. Ówczesny przewodniczący
bełchatowskiej Miejskiej Rady Narodowej
– JózefWieczorkiewicz – wystąpił z inicja-
tywą wydzielenia terenu na założenie Pra-
cowniczego Ogrodu Działkowego w Do-
miechowicach. Rok później uchwałą nr
36/62 Prezydium MRN z dnia 20 czerwca
postanowiło przyjąć i zatwierdzić „Plan za-
gospodarowania Pracowniczych Ogrodów
Działkowych”. Powołany został także ko-
mitet organizacyjny, na czele którego sta-
nął Marian Ceglarek. Pierwsze zebranie
organizacyjne zostało zwołane w listopa-
dzie 1962 roku, podczas którego powoła-
no pierwszy Zarząd. Przewodniczącym zo-
stał wspomniany Marian Ceglarek,
a w pracach przy organizacji ogrodu poma-
gali mu pozostali członkowie: Janusz Krzy-
wański, Alojzy Hałaśkiewicz, Tadeusz
Bzdak i Mirosław Paszkowski. Uczestnicy
zebrania ustalili także wysokość składki
członkowskiej, a każdy z działkowców zo-
bowiązał się do społecznej pracy przy po-
rządkowaniu terenu i wyznaczania działek.
Najstarszy ogród działkowy w naszym
mieście - „Poziomka” - był ogrodem Beł-
chatowskich Zakładów Przemysłu Baweł-
nianego i to właśnie pracownicy Baweł-
nianki znaleźli przy ul. Cegielnianej 2 miej-
sce, gdzie mogli rozwijać swoje ogrodnicze
pasje i spędzać wolny czas w gronie naj-
bliższych. By tak się stało, musieli jednak
najpierw włożyć sporo społecznej pracy.
- Z sentymentem wspominam te czasy.
Moi rodzice mieli działkę nr 2 i choć mia-
łamwtedy zaledwie 8 lat, to doskonale pa-
miętam, że nie było wtedy wody i musieli-
śmy po nią chodzić z wiadrami na drugą
stronę ulicy do stawów. Rodzice uprawiali
warzywa, ziemniaki, drzewa owocowe
i krzewy. Smak i zapach brzoskwiń, truska-
wek oraz poziomek czuję nawet dziś -
wspomina dzisiejsza prezes ROD „Poziom-
ka” Danuta Mielczarek.

Działkowcy własnymi siłami ogrodzili
teren ogrodu, posadzili drzewa i krzewy.
Ponadto założyli ewidencję użytkowników
działek.W kolejnych latachwygląd ogrodu
zmieniał się bardzo szybko.W ciągu zaled-
wie pięciu lat, między 1964 a 1969 rokiem
wybudowany został dom działkowca, bu-
dynki gospodarcze i wodociąg. Kolejną
dużą inwestycję zrealizowanow latach 80-
tych ubiegłego wieku. Wtedy to do każdej

z działek doprowadzona został sieć elek-
tryczna, co znacząco poprawiło komfort
pracy i wypoczynku pasjonatów ruchu
działkowego. W kolejnym dziesięcioleciu
zamontowano bramy wejściowe i wjazdo-
we, a także tablice ogłoszeniowe. Dodat-
kowowybudowany został boks śmietniko-
wy i oczyszczalnia ścieków, rozbudowano
dom działkowca, a starą część budynku
wyremontowano. Pomyślano również
o najmłodszych „działkowcach” – dzieci
i wnuki właścicieli ogródków otrzymały
nowy, kolorowy plac zabaw.

Z kolei dla starszych zorganizowano
miejsce do zyskującego pod koniec XX
wieku coraz większą popularność grillo-
wania. Zresztą inwestycje na „Poziomce”
prowadzone są każdego roku. Jak mówią
sami działkowcy, wszystko po to, by ich
ogród był jeszcze lepszym miejscem do
wypoczynku dla nich samych, ale także ich
rodzin, przyjaciół i całej społeczności Beł-
chatowa. W ostatnich latach prowadzono
m.in. prace przy wymianie ogrodzenia
i budowie parkingu. Wymienione zostało
również oświetlenie w ogrodzie.

Niezwykle ważny dla całej społeczno-
ści Rodzinnego Ogrodu Działkowego był
2004 rok, a konkretnie 22 lipca. Towłaśnie
tego dnia uroczyście podpisano akt nota-
rialny potwierdzający przekazanie grun-
tów ogrodu wwieczyste użytkowanie Pol-
skiemu Związkowi Działkowców. Należy
jednak w tym miejscu podkreślić, że mają-
cy swoje działki na „Poziomce” bełchato-
wianie od samego początku w piękny spo-
sób realizowali wszystkie cele PZD. Dziś
znaczenie ogrodów działkowych jest pew-
nie nieco inne niż sześćdziesiąt lat temu.
Oprócz bowiem uprawiania zdrowej żyw-

ności na własne potrzeby, obecnie dział-
kowicze stawiają na relaks i rekreację.
Poza tym ogrody działkowe stanowią zna-
czące obszary zielone na terenie miasta
i bez wątpienia są ważnym elementem
ekologii. Działkowcy z „Poziomki” bardzo
aktywnie promują ideę ogrodnictwa po-
przez swoją działalność społeczną i wy-
chowawczą, współpracują ze szkołami
i przedszkolami, klubami seniorów oraz in-
nymi organizacjami społecznymi.

Działkowcy z ROD „Poziomka” na
swoim koncie mają także spore sukcesy.
W 2004 r. ogród zajął I miejsce w konkur-
sie „Najlepszy Pracowniczy Ogród Dział-
kowy w Okręgu Łódzkim”, zaś rok później
w finale krajowego konkursu ROD „Po-
ziomka” uzyskał wyróżnienie i tytuł „Naj-
lepszy Zarząd ROD w zakresie inwestycji,
zagospodarowania i bezpieczeństwa”.
Działkowcy z tego ogrodu integrują się
uczestnicząc m.in. w obchodach „Dnia
Działkowca” i na wycieczkach.

AP

Budowę budynku gospodarczo-administracyjnego w „Poziomce” rozpoczęto w 1966 roku
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Dziś działki służą głównie rekreacji
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Klaudia SiwiaszczykZuzanna Pasternak

Aleksandra Gawin
Wiceprzewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dawid Walczak
Wiceprzewodniczący

Młodzieżowej Rady Miejskiej



Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Ewa Skorupa
Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

Grzegorz Muskała
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Wata

Sebastian Brózda Łukasz Cieślak Grzegorz Gryczka

Ireneusz Kępa Paweł Koszek Karol Kowalski Włodzimierz Kuliński Dariusz Lewandowski

Mirosław Mielus Małgorzata Pagieła Arkadiusz Rożniatowski

Monika Selerowicz Grzegorz Siedlecki Michał Wyczachowski Sławomir Załęczny

Piotr Wysocki
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marcin RzepeckiMaria Motylska

Mateusz Broncel Katarzyna Giesko


