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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Święto Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustalono 3 lutego 2011 r.
Tego właśnie tego dnia Sejm RP uchwalił
ustawę o tym iż 1 marca będzie Narodowym Dniem pamięci Żołnierzy wyklętych.
Walka środowisk kombatanckich, organizacji patriotycznych oraz dzieci bohaterów, którzy przelali swą krew za walkę
z niemieckim i radzieckim okupantem dopięli swego dopiero po 21 latach wolnej
Polski. W tym roku mija 5 lat od decyzji Sejmu i w większości miast odbywają
się uroczystości mające na celu oddanie
chwały najlepszym Synom i Córkom naszej ojczyzny.
Skąd nazwa „Żołnierze Wyklęci”? Przez
lata okupacji sowieckiej nazywano ich
„zaplutymi karłami reakcji”, a wszystkie organizacje zbrojne o charakterze
niepodległościowym próbowano zrównać
z faszystami. Wielu ginęło z bronią
w ręku, część traciła życie w ubeckich
kaźniach na które zostali skazani w „pokazowych procesach”. Przez cały okres
okupacji próbowano zamazać historię
podziemia antykomunistycznego i to właśnie stąd nazwa „Żołnierze Wyklęci”. Tylko niewielka część bohaterów przeżyła
okres największych represji. Dzisiejszego

dnia dożyło tylko kilka osób, które były
świadkami i uczestnikami wydarzeń z lat
1939 – 1963. W 1963 roku zmarł ostatni
czynnie działający żołnierz WiN (Wolność
i Niezależność).
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywają się również w
Bełchatowie. Ten rok będzie szczególny.
Pierwsze wydarzenie związane z dniem
1 marca odbywa się już 26 lutego w Miejskim Centrum Kultury. Tam o godz. 18.00
w Sali Teatralnej odbędzie się wykład
red. Tadeusza Płużańskiego oraz prof.
Tomasza Panﬁla którego tematem będą
„Żołnierze Wyklęci oraz ich kaci”.
29 lutego będzie dniem, w którym
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta
w Bełchatowie będą mogli sprawdzić swą
wiedze na temat podziemia antykomunistycznego w konkursie organizowanym
przez Centralne Archiwum Strzeleckie.
1 marca o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Rozpocznie się ona
o godz. 18.00 w paraﬁi NNMP przy ul. Kościuszki, a poprzedzi ją złożenie kwiatów
przy pomniku „pamięci Bełchatowian”
oraz kwesta na ekshumację naszych

bohaterów organizowana przez fundację Niezłomni. Pierwszy dzień marca to
także czas w którym swe zbiory dotyczące „Żołnierzy Wyklętych” przedstawi
w specjalnej wystawie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Każdy, kto będzie chciał poszerzyć swą wiedzę lub po
prostu poznać historię „Żołnierzy Wyklętych” na pewno znajdzie coś dla siebie.
Kolejnym wydarzeniem promującym idee
podziemia antykomunistycznego będzie
„Turniej Piłkarski Ku Chwale Żołnierzy
Wyklętych” dla szkół gimnazjalnych. Turniej odbędzie się 11 marca o godz. 11.00
w Publicznym Gimnazjum nr 4. Zakończeniem uroczystości będzie wyjątkowe
wydarzenie w Kinie Kultura. To właśnie
tam 11 marca o godz. 18.00 odbędzie
się darmowa projekcja ﬁlmu „Historia
Roja”, który po latach wreszcie wchodzi na ekrany polskich kin. Bełchatowska
premiera będzie miała wyjątkową oprawę. Po seansie odbędzie się spotkanie
z reżyserem ﬁlmu Jerzym Zalewskim,
który przedstawi proces tworzenia swojego dzieła. Liczba miejsc na ten seans
jest ograniczona.
MB

Od redakcji
Szanowni Państwo,
Trzymacie Państwo w rękach kolejny numer biuletynu miejskiego, w którym zaprezentowaliśmy szereg ciekawych informacji.
Wśród nich znajduje się wywiad z Ryszardem Gałęzkim - członkiem zarządu ﬁrmy Herbsland, ciekawostki dotyczące zmian
w ustawie o systemie oświaty, a także fotorelacja z ferii zimowych. Numer ten stał się ponadto okazją do zaprezentowania
realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi projektu "Inwazja Talentów", na które Miasto Bełchatów pozyskało środki
z Funduszu Wyszehradzkiego.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo,
bieżący numer miejskiego biuletynu otwiera informacja o pierwszym inwestorze,
który w bełchatowskiej streﬁe przemysłowej rozpoczął swoją działalność. Kaliska
spółka Herbsland da zatrudnienie czterdziestu osobom. Obserwując jakie warunki
pracy stworzono w nowo otwieranej fabryce nasunęła mi się reﬂeksja…

Kilkanaście lat temu niezwykle nośnym stało się powiedzenie amerykańskiego polityka „liczy się gospodarka, głupcze!”. Nie traci ono na aktualności, ale
pojęcie gospodarki niegdyś oparte na modelu maksymalizacji zysku, od kilku lat ewoluuje. Dziś chcemy być bliżej pojęcia gospodarki prospołecznej będącej nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także wyborem wartości niematerialnych. Ryszard Gałęzki, członek Zarządu opowiadając o planach, a przede wszystkim prezentując jakie warunki pracy stworzył, daje jasny
sygnał: sprawny biznes to inwestycja w ludzi. Realizując odpowiedzialną politykę personalną, w myśl zasady, że pracownik stanowi wartość większą niż tylko wartość wykonywanej przez niego pracy, zarządzający przyczyniają się do osiągania sukcesów ﬁrmowych i indywidualnych. A to ma dla mnie, jako bełchatowianki
i Prezydenta Miasta niebagatelne znaczenie. To napawa optymizmem.
Trzymam kciuki za tę ﬁrmę, kibicuje jej pracownikom i liczę, że kolejni inwestorzy będą z sukcesami - nie tylko
ekonomicznymi – tworzyć swoje ﬁrmy na terenie Bełchatowa.

Monika Selerowicz nową radną RM
Monika Selerowicz została nową radną
bełchatowskiej Rady Miejskiej. Wybory
uzupełniające do Rady Mijeskiej w Bełchatowie odbyły się w niedzielę 21 lutego. Przeprowadzono je w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym między innymi
Osiedle Żołnierzy POW oraz ulice Gen.
Czyżewskiego, Gen Janusza Głuchowskiego, Grzybową, Harcerską, Iglastą i Jesienną. Monika Selerowicz - kandydatka KWW
Ziemia Bełchatowska zdobyła 114 głosów.
Pozostali kandydaci zdobyli następującą
liczbę głosów: Marek Chrzanowski - 68
głosów Grzegorz Siedlecki - 61 głosów Danuta Stopka - 50 głosów Sławomir Komidzierski - 35 głosów Marek Olszewski - 10
głosów.
Uprawnionych do głosowania w okręgu
nr 3 było 2088 mieszkańców. Frekwencja
wyniosła 16,37 proc.

”Czytam książki,
ale jazda!”
Już od 21 marca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie wraz
z magistratem umożliwi mieszkańcom
naszego miasta bezpłatne wypożyczenie
książek przy przystankach autobusowych.
Wybrane przystanki MZK znajdujące się
na terenie Bełchatowa wzbogacą się
o regały, na których znajdować się będą
książki ubytkowane przez bibliotekę.
Bełchatowianie po wypożyczeniu i przeczytaniu wybranej przez siebie lektury
będą mogli zwrócić ją na każdym przystanku wyposażonym w oznakowany
regał lub w dowolnym punkcie bibliotecznym. Akcja ta, ma na celu promowanie czytelnictwa i zapoczątkowana
zostanie 21 marca happeningiem pod
hasłem ”Czytam książki, ale jazda!”.
Odbędzie się on na przystanku MZK
zlokalizowanym na ulicy Kościuszki
(na przeciwko Urzędu Miasta).
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Klucz do sukcesu? Dobra współpraca!
Rozmowa z Ryszardem Gałęzkim, członkiem Zarządu spółki Herbsland Sp. z o .o .
obniżonego ciśnienia. Żywność lioﬁlizowana jest odwadniana poprzez usunięcie z produktów nawet 96 procent wody.
Powstrzymuje to rozwój mikroorganizmów, ale „nie zabiera” wartości odżywczych i walorów smakowych. Cały proces
powstania Freshera jest oczywiście bardziej złożony, ale to właśnie lioﬁlizacja
jest najistotniejsza.
Już wiedzieliście jak stworzyć Freshera i spółka zdecydowała uruchomić
jego produkcję.

Zanim opowie Pan o samej fabryce,
chciałam zacząć od pytania o produkt,
który tu w Bełchatowie ma powstawać.
Fresher to opatentowany przez Herbsland naturalny, w 100% ziołowy odświeżać oddechu, czegoś takiego nie było.
Interesuje mnie jak Fresher powstał?
- To trudne i złożone pytanie. Działalność
ﬁrmy od ponad dwóch dekad oparta jest
na czyszczeniu, sortowaniu, krojeniu,
a także mieleniu ziół i przypraw, które
sprowadzamy z najróżniejszych zakątków Świata. Dla nas te produkty to coś
więcej niż tylko wsparcie przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy farmakologicznego. Już jakiś czas temu zaczęła
w nas kiełkować myśl stworzenia produktu, który czerpałby z dobrodziejstwa ziół,
a nie kojarzył się tylko z leczniczymi
herbatkami czy pastylkami. Zaczęliśmy
tworzyć rozmaite kompozycje i nadawać
im „przyjazną” formę…
Patrząc na wyposażenie fabryki do
wyrobu Freshera nie da się nie zapytać:
było to olbrzymie wyzwanie?
- Zgadza się. Zależało nam nie tylko na
stworzeniu czegoś co będzie dobrze smakować, ale przede wszystkim chcieliśmy
zachować całe dobrodziejstwo naturalnych surowców roślinnych. Proszę mi
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wierzyć, że zanim doszliśmy do ostatecznej wersji Freshera, zawierającego
między innym: miętę, anyż, koper włoski, mąkę ryżową, kurkumę czy proszek
z maliny, cytryny i buraka, zdążyliśmy
z tymi składnikami zrobić dosłownie
wszystko, pracując blisko pięć lat. Powstały nawet wśród naszych znajomych
anegdoty na ten temat. Kluczem do sukcesu okazał się proces lioﬁlizacji, czyli
suszenia po zamrożeniu z zastosowaniem

- Nasz produkt jest na tyle innowacyjny,
że możliwym okazało się skorzystanie
z funduszy europejskich. Jako spółka
skorzystaliśmy ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nasze przedsięwzięcie zostało zakwaliﬁkowane do osi
priorytetowej IV, działania 4.4, a mówiąc
„po ludzku” do zadań z zakresu: nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Fabrykę w Bełchatowie charakteryzuje nie tylko innowacyjność, ale i szalenie wyśrubowane standardy kontroli
produkcji.
- Wprowadziliśmy nowoczesny system
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jakościowy FSSC 22000 honorowany przez
GFSI i oparty na standardach ISO, ale powiem nieskromnie – my je przewyższamy.
System zastosowany w Bełchatowie gwarantuje wysokie standardy zarządzania
produkcją i kontroli jakości co pozwala
na spełnienie wymogów stawianych przez
kontrahentów na całym świecie. Dziś,
przy zastosowaniu najnowocześniejszych
linii technologicznych jesteśmy pewni, że
oddajemy w ręce konsumentów produkt
najwyższej jakości, bezpieczny nawet
dla najmłodszych.
A jak traﬁliście do Bełchatowa?
- To również złożona sprawa. Podstawą
okazała się korzystniejsza niż w naszej
rodzimej Wielkopolsce oferta doﬁnansowania Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, proszę mi wierzyć przy tak
dużej inwestycji są to duże ﬁnansowe
dziestoosobowej załogi. Pracę znajdą
u nas zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Nie stawiamy też wymogów co do wieku
kandydatów. Polityka naszej ﬁrmy od zawsze skupiała i skupia się na umiejętnościach pracownika, a nie na jego metryce czy płci. Interesują nas kompetencje
zawodowe, czyli jeśli poszukujemy pracowników na linie produkcyjną to chcielibyśmy zatrudnić ludzi z doświadczeniem
na produkcji, jeśli biurowych, to preferowane będą osoby, które już takimi kwaliﬁkacjami mogą się wykazać.
Kończąc chciałam zapytać jakie
Państwo macie oczekiwania, życzenia,
a może nawet marzenia?

preferencje. Wchodząc we współpracę
z ŁARRem
zostaliśmy zobligowani
do stworzenia zakładu w województwie
łódzkim. Rozmowy, spotkania, eventy,
to doprowadziło nas do Bełchatowa –
jego lokalizacja jest bardzo korzystna,
centrum Polski, możliwość dobrej komunikacji. I rzecz równie istotna co dwa
wymienione czynniki: wspaniali ludzie,
którym leży na sercu rozwój biznesu.
Nie od dziś wiadomo, że sukces w sektorze prywatnym w dużym stopniu zależny
jest od sprawnej współpracy z lokalnym
samorządem. Od początku kontaktów
w Bełchatowie spotkaliśmy się z ogromną przychylnością zarówno władz miasta

jak i urzędników, którzy w późniejszym
etapie nas wspierali, nawet w drobnych
sprawach. Wiedzieliśmy, że możemy
zadzwonić, dopytać i nie musimy za każdym razem fatygować się do urzędu.
Przy tak złożonej inwestycji to dużo.
Ze swojej perspektywy mogę bez skrępowania powiedzieć, że bełchatowianie
mogą być im wdzięczni, że tak działają, bo to właśnie dzięki kompleksowemu
wsparciu biznesu powstają miejsca pracy.

- Cel na przyszłość jest jasny: zwiększać
sprzedaż Freshera. Oczywistym jest,
że dobry popyt na nasz produkt otworzy możliwości rozwoju, a co za tym
idzie szersze perspektywy zatrudnienia.
Liczymy na to, że czterdzieści osób naszej kadry szybko się „rozrośnie”. Wierzymy, że w dobie zapotrzebowania
na naturalne produkty żywnościowe, a nawet swoistej modzie na „bycie eko” Fresher znajdzie szerokie grono odbiorców.
Życzę tego i sobie i swoim pracownikom
i bełchatowianom.
Dziękuję za rozmowę!

Ile osób znajdzie zatrudnienie w fabryce przy Przemysłowej 3?
- W tej chwili potrzebujemy około czter-
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„Przede wszystkim odpowiedzialność i rozsądek...”
Rozmowa z Alicją Paprocką, dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

Jesteśmy w trzecim roku perspektywy ﬁnansowej UE 2014-2020. W latach 2013 – 2014 miasto nie pozyskało
żadnych środków z UE, a co z minionym
rokiem 2015?
- Ogłoszenia o konkursach, w których
miasta podobnej wielkości jak Bełchatów
mogą startować, pojawiły się dopiero
w ostatnich dniach grudnia. W odpowiedzi złożyliśmy wnioski w lutym
i będziemy to robić w marcu. Chcę
podkreślić, że nasz samorząd będzie ubiegać się o fundusze tylko
w takich konkursach, które mogą doﬁnansować inwestycje i zadania rzeczywiście potrzebne i ważne dla rozwoju Bełchatowa.
To ostrożność czy odpowiedzialny
racjonalizm?
- I jedno i drugie. Trzeba pamiętać,
że zewnętrzne środki to niezwykle poży-
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teczne, ale też i niosące ze sobą pewne
zagrożenia narzędzie. Wyartykułujmy
jasno: dotacja unijna to nie jest charytatywny dar. Każde doﬁnansowanie łączy
się z wkładem własnym, zarówno ﬁnansowym jak i organizacyjnym. Bezkrytyczna
realizacja zbyt wielu unijnych projektów
może prowadzić do zadłużeniowej pułapki, przeinwestowania i tym samym zahamowania możliwości reakcji na naprawdę
istotne potrzeby mieszkańców w długich
okresach czasu. Rzadko wspomina się też
o tym, że „obce” środki ﬁnansowe mogą
być narzędziem nacisku i uzależnienia,
a zdarza się i tak, że powodują kryzysy
i bankructwa. Fundusze z UE mogą być
i są instrumentem rozwoju jednak pod
warunkiem bardzo profesjonalnej oceny bilansu korzyści, kosztów i zagrożeń.
Pamiętajmy o tym, o czym naprawdę
rzadko się mówi, że środki Unii Europejskiej mają pomóc osiągać cele Unii, a nie
potrzeby Miasta Bełchatów. Co ciekawe
nasi mieszkańcy w większości są świadomi takich niebezpieczeństw, co bardzo wyraźnie wskazał wstępny nabór do
programu KAWKA - dotyczącego wymiany
źródła ciepła. Mieszkańcy, którzy przyszli
do magistratu upewniali się, czy nie muszą korzystać z kredytów. Wolą bowiem
inwestować własne środki lub nawet zrezygnować z doﬁnansowania, aby nie uzależniać się od nieuchronnej, wieloletniej
spłaty zadłużenia.
Jakie są więc możliwości rozsądnego wykorzystania środków UE w następnych latach?
Samorządowcy z mniejszych miast leżących w oddaleniu kilku kilometrów od
autostrad, większych lotnisk i węzłów
kolejowych w następnych latach są pozbawieni możliwości aplikowania o środki
UE z przeznaczeniem na drogi. Wpadły
w taką „martwą strefę”. Priorytetami
tej perspektywy UE są bowiem, za zgodą
rządu PO-PSL, duże aglomeracje, miasta
na prawach powiatu, miejscowości w pobliżu węzłów i głównych szlaków komunikacyjnych oraz tereny wiejskie. Podobny
system punktacji obowiązuje w programach doﬁnansowania dróg ze środków

krajowych.
Nie brzmi to optymistycznie...
- Szansą na poprawę przepustowości komunikacyjnej Bełchatowa jest partnerstwo z powiatem i województwem, ale
partnerzy muszą wykazać dobrą wolę
w odpowiedzi na poczynione przez nas
kroki. Samodzielnie możemy występować
w konkursach, których celem nadrzędnym jest środowisko. Są to termomodernizacje, niskoemisyjny transport zbiorowy, zieleń miejska czy zagospodarowanie
odpadów. Takie potrzeby są w naszym
mieście, dlatego naszym celem będzie
pozyskanie środków. Chcemy również
wykorzystać programy na tzw. usługi publiczne.
Z inwestycji przeszliśmy do projektów określanych jako „miękkie”, które
nie cieszą się najlepszą marką. Często
słychać opinie, że to przejadanie środków na nikomu niepotrzebne szkolenia,
wyjazdy, konferencje. Czy Miasto planuje również udział w takich przedsięwzięciach?
- Wszędzie tam, gdzie dobro naszych
mieszkańców i sprawne funkcjonowanie
Miasta uzasadniają koszty ponoszone
na projekty, będziemy wykorzystywać
dostępne środki. Odpowiedzialność i rozsądek nie wykluczają działania i sprawnego aplikowania. To prawda, że jesteśmy
już teraz „zalewani” propozycjami udziału
w projektach szkoleniowych, wymiany
doświadczeń czy pseudo badawczych, ale
dla nas to – mówiąc kolokwialnie – spam
nie mający nic wspólnego z działaniem
na rzecz mieszkańców. My, jako samorząd koncentrujemy się na: poprawie
jakości edukacji, dostępie do informacji
i usług on-line, opiece nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz tworzeniu
miejsc pracy dla osób o najmniejszych
szansach na rynku. Doﬁnansowania tych
celów będą najbardziej oblegane, ponieważ wnoszą istotne wartości społeczne.
Dlatego już dziś pracujemy ze znacznym wyprzedzeniem. Wszystko po to by
w niedalekiej przyszłości uzyskać na star-
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cie jak najlepszą pozycję.
Czy Bełchatów wystąpi o następne
środki na dokończenie uzbrojenia i promocję strefy inwestycyjnej? Dotychczasowe projekty nie przyniosły istotnych efektów.
- Obecne konkursy na uzbrojenie i promocję stref inwestycyjnych to doskonały przykład tego, że można bardzo wiele stracić „łaszcząc się” na teoretyczne
doﬁnansowanie. Po skrupulatnej analizie
korzyści i zagrożeń doszliśmy do konkluzji, że z „doﬁnansowaniem” wyjdzie
drożej. Dodatkowym, wątpliwym bonusem, byłoby ryzyko nie osiągnięcia celów,
w efekcie zwrot środków z odsetkami
i ograniczenia możliwości dysponowania
własnymi ﬁnansami na wydatki uznawane przez nas za najistotniejsze. Dlatego
w magistracie zapadła decyzja o budowie drogi i doprowadzeniu energii elektrycznej z własnych środków. Prowadzimy
również własnymi, skromnymi siłami promocję strefy i mamy tego pierwsze pozytywne efekty. Powiem więcej, nie jesteśmy jedynym samorządem, który tak
działa, najlepszym dowodem na ten fakt
niech będą ogólnodostępne wskaźniki.
W całym województwie łódzkim na projekty dozbrajania i promocję stref wykorzystano nawet niespełna 40 procent
unijnych środków. Dla mnie jest to jednoznaczny sygnał: warunki unijnego doﬁnansowania rozmijały się z rzeczywistymi
potrzebami samorządów.
Popularną metodą oceny skuteczności samorządu jest porównywanie kwot
pozyskanych środków zewnętrznych.
Jak Bełchatów wypadnie w tej konkurencji?

Nowy radiowóz

Jednostka Straży Miejskiej wzbogaciła się
o nowy radiowóz. Ford Transit, który został przekazany przez prezydent Mariolę
Czechowską, w czwartek 4 lutego, to pojazd powszechnie używany przez służby
mundurowe w całym kraju.
Z nowego auta, będącego trzecim radiowozem SM, satysfakcji nie kryje komendant Piotr Barasiński: - to profesjonalny
sprzęt, wyposażony we wszystkie niezbędne elementy do pełnienia służby w
terenie: dodatkowe gaśnice i łączność radiową, reﬂektory do penetracji poboczy,
profesjonalną apteczkę. Samochód ma
też profesjonalnie wyposażony przedział
do przewozu osób ujętych. To duże po-

mieszczenie z dwoma miejscami. Dzięki
temu zakupowi będziemy mogli reagować na sygnały, wiedząc, że dojedziemy
w każde miejsce w mieście, a samochód nie ulegnie awarii – mówił podczas
przekazania samochodu komendant SM.
Rzeczywiście nowe auto było niezbędne, do dyspozycji mundurowych ze
Straży jest jeszcze 18-letni volkswagen
transporter i wysłużony renault kangoo.
Zakup forda to pierwsze nowe auto tej
służby od siedmiu lat.
Ford Transit kosztował ok. 120 tys. zł.
MJS

- W takim wyścigu nie będziemy startować, bo wymagało by to od nas podejścia: „bierzemy bo dają, nieważne jakim
kosztem i czy potrzebne”. Każda miejscowość ma inne potrzeby i uwarunkowania – ta sama kwota może oznaczać
sukces lub katastrofę. Nie unikniemy powierzchownych tendencyjnych ocen, ale
mimo to będziemy kierować się rozsądkiem i doświadczeniem, nie popadając
w „gorączkę złota”.
Dziękuję za rozmowę!
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Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to najistotniejsza zmiana podpisanej przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Co warto wiedzieć o zmianach w ustawie o systemie oświaty

Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą kilku zasadniczych
kwestii. Jedną z nich jest fakt, że w od
1 września 2016 roku do szkół podstawowych pójdą siedmiolatki. Sześciolatki natomiast, mogą zastać posłane do pierwszych klas pod warunkiem ukończenia
rocznego przygotowania przedszkolnego
lub po wydaniu pozytywnej opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Warto wspomnieć także,
że maluchy, które w 2015 roku poszły
do szkoły jako sześciolatki mogą pozostać w klasie pierwszej. Warunkiem tego
jest jednak złożenie w szkole (do końca
marca) stosownego wniosku o pozostawienie dziecka w pierwszej klasie. Bez
tego wniosku uczeń dostanie promocję
do klasy drugiej. Prawo do powtarzania
roku otrzymają także dzieci urodzone
w pierwszej połowie 2008 roku, które
w tej chwili uczą się w drugiej klasie.
Na podstawie ustawy o systemie oświaty
obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego (czyli tzw. zerówkę) obejmie
dzieci sześcioletnie. Natomiast wszystkie dzieci cztero- i pięcioletnie będą
miały zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 roku, także dzieci 3-letnie.
W tym miejscu należy podkreślić, że nabór trzylatków (dzieci urodzonych w roku
2013) do przedszkoli z pewnością będzie
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prowadzony, choć może się zdarzyć, że
będzie on dotyczyć głównie przedszkoli
niepublicznych dotowanych przez Miasto.
Dostęp tych dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto zależy od decyzji
jakie podejmą rodzice dzieci sześcioletnich. Część z nich decyduje się na to, aby
roczne przygotowanie dziecka do szkoły
odbywało się w przedszkolu, niektórzy
natomiast poślą sześciolatki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – tzw. klas zerowych. Ustawa
z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty pozwala na funkcjonowanie zerówek w szkołach podstawowych do 1 września 2019 roku. Wykorzystując tę możliwość Miasto planuje
utworzenie, w przyszłym roku szkolnym,
klas zerowych we wszystkich szkołach
podstawowych.
Możliwość
posłania
dziecka do oddziału przedszkolnego znajdującego się w szkole budzi sporo emocji
i pytań. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości rodziców, w bełchatowskich przedszkolach organizowane były spotkania,
podczas których dyrektorzy przedszkoli
i
szkół
udzielali
odpowiedzi
na
wszelkie
nurtujące
pytania.
Opowieści demonizujące szkolne "zerówki"
są
mocno
przesadzone.
W rzeczywistości opieka nad maluchami
w oddziałach przedszkolnych w szkole
niewiele różni się od tej, jaką zapewnia-

ją im przedszkola, a podstawa programowa jest taka sama - twierdzą zgodnie dyrektorzy szkół. Zdaniem Damiana Nowaka, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13:
- obecność sześciolatków w szkole jest
faktem, kadra nauczycieli oraz sale są
odpowiednio przygotowane. Szkoła jest
dobrze wyposażona, co więcej na bieżąco jest doposażona. Staramy się, aby
w zerówce każdy sześciolatek czuł się wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie.
Ostateczna liczba szkolnych klas zerowych zależeć będzie od potrzeb mieszkańców Bełchatowa i od zainteresowania
tą formą wychowania przedszkolnego.
Elwiara Antońska, Dyrektor Wydziału
Oświaty UM, podkreśla: - obecnie wiadomo że, przy zachowaniu tegorocznej
liczby oddziałów klas 0 -VI w szkołach
podstawowych, możliwe jest zapewnienie w klasach zerowych osmiuset miejsc
dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Zauważyć trzeba,
że liczba ta jest większa niż liczba dzieci sześcioletnich mieszkających w Bełchatowie. Natomiast, w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Bełchatów
funkcjonuje czterdzieści osiem oddziałów zapewniając tym samym blisko tysiac
dwieście miejsc. Obecny stopień organizacyjny przedszkoli zostanie utrzymany
w roku 2016/2017. Do dyspozycji dzieci
pozostaje również ponad osiemset miejsc
w przedszkolach niepublicznych dotowanych przez magistrat.
AE
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Ach, co to był za bal...

Studenci Uniwersytetu I Wieku oﬁcjalnie zakończyli pierwszy semestr studiów! Z tej okazji władze uczelni zaprosiły najmłodszych na
spotkanie karnawałowe. Jak przystało na studentów historii zabawa miała historyczny charakter. Gospodarze i goście wystąpili w strojach
królów, książąt, księżniczek i rycerzy, nie zabrakło też wikingów, giermków i innych postaci
z zamierzchłych czasów. - Dodatkową atrakcją
naszego spotkania były specjalnie przygotowane atrakcje. Ponieważ w przeciągu ostatnich
miesięcy wykładów rozmawialiśmy o Średniowieczu zaproponowaliśmy gry i zabawy z tamtego odległego czasu – wyjaśnia Łukasz Politański
z Muzeum Regionalnego, wykładowca UPW.
Spotkanie było okazją do wręczenia legitymacji
studenckich. Dokument otrzymało ponad czterdziestu studentów. - Jestem niezwykle dumna,
że po pierwszym semestrze zajęć spotykamy się
w takim samym gronie, co wtedy kiedy Uniwersytet ruszał. To jest najlepszym świadectwem,
że wykłady i ćwiczenia są interesujące, a formuła studiów przypadła do gustu dzieciakom –
podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
Przypomnijmy: działalność Uniwersytetu będącego przedsięwzięciem Urzędu Miasta
i Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im.
Zygmunta I Starego zainaugurowana została 4
października.
MJS
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Ci, którzy spędzili Ferie w Bełchatowie mogli skorzystać z oferty placówek kulturalnych. Biblioteka,
MCK i Muzeum przygotowały bogatą ofertę zajęć. O nudzie nie było mowy!

Ferie - działo się!

Przez te dwa tygodnie w Miejskim Centrum
Kultury odbyły się między innymi: zajęcia taneczne z Progressem, warsztaty ceramiki, zabawy z masą FIMO czy warsztaty tworzenia
karmników dla ptaków zamieszkujących nasze
tereny. Tegoroczna edycja zimowych wakacji
została wzbogacona także o „Feryjną Świetlicę
Artystyczną”, w ramach której uczestnicy mogli na przykład poznać zabawy swoich rodziców
i dziadków, rozwinąć taneczne umiejętności,
odkryć nowe metody ozdabiania pamiątek, a
także zwiedzić Ekspozycję PGE Giganty Mocy.
W Bibliotece także działo się sporo…Dział dla
dzieci w gmachu przy Kościuszki 9, prowadził
zajęcia łączące głośne czytanie z zajęciami manualnymi (makaronowe zwierzaki, quillingowe
zwierzaki, wykonanie misiów, piesków i rybek
z wykorzystaniem płyt CD). Ponadto, w godzinach popołudniowych, zorganizowane zostały
dla dzieci twórcze zabawy z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii multimedialnych.
Dwa tygodnie ferii wypełnione było też inspirującymi zajęciami w Dworku Olszewskich. Pracownicy muzeum przygotowali zróżnicowane
tematycznie warsztaty, w tym między innymi:
„Rozweselmy mandalami zimę”, „Kukiełkowy
zawrót głowy” (warsztaty tworzenia kukiełek do
domowego teatrzyku z drewnianych łyżek) czy
„Zima z makramą” (warsztaty umożliwią zdobycie umiejętności wiązania prostych węzełków,
dzięki którym można wyczarować własną oryginalną biżuterię).
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PEC Bełchatów edukuje najmłodszych
chatowa, Mariola Czechowska.

„Sporo miesięcy minęło od chwili, gdy
Czerwony Kapturek spotkał w lesie wilka. Wspominając dawne przygody, mama
Kapturka i dziewczynka wspólnie uznały,
że babcia nie może dłużej mieszkać w
niebezpiecznym lesie. Namówiły ją, aby
razem z nimi przeniosła się do miasta.
Babcia dała się przekonać i zamieszkała
w bloku przy ulicy Ciepłej. Teraz wszędzie miała blisko. […] Babcia nie musiała
już nosić drewna na opał, bo miała ciepło
zwane systemowym i grzejniki, na których chętnie wygrzewał się kot Klucha,
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który przy każdej okazji wspominał ulubiony zapiecek” – tak rozpoczynają się
nowe przygody Czerwonego Kapturka,
który przeprowadza się do miasta i uczy
się oszczędzać ciepło. W ten niecodzienny sposób bełchatowski PEC chce zachęcić dzieci do poszanowania energii cieplnej i dbałości o ochronę środowiska. Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych w
Bełchatowie mieli okazję wziąć udział w
wyjątkowej „Lekcji ciepła”. Akcję swoim
patronatem objęła Prezydent Miasta Beł-

Dzieci o najważniejszych kwestiach związanych z ciepłem systemowym dowiedziały się z książeczki „Czerwony Kapturek w mieście”. Do znanej i lubianej historii został bowiem dopisany ciąg dalszy.
Perypetie Czerwonego Kapturka, w rolę
którego gościnnie wcieliła się Prezydent
Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska,
odkryły przed dziećmi tajemnice dostawy
ciepła systemowego oraz zasady racjonalnego korzystania z niego. Najmłodsi z
zainteresowaniem wysłuchali opowieści
oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach.
Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały
książeczkę na pamiątkę. Nie zabrakło też
słodyczy.
W lekcjach uczestniczyło już ponad 500
uczniów z pięciu bełchatowskich szkół
podstawowych. Akcja planowana jest
we wszystkich szkołach podstawowych w
Bełchatowie.
Dalsze przygody Czerwonego Kapturka są
również dostępne w formie audiobooka
na stronie www.pec-belchatow.pl pod
ikoną „Czerwony Kapturek w mieście”.
PEC
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Zamknięte Komory Fermentacyjne lepsze od OBF
Zarząd Spółki „Wod. Kan.”, na styczniowej sesji Rady Miejskiej przedstawił plan
inwestycyjny na rok 2016. W celu ostatecznego rozwiązania problemów odorowych, związanych z funkcjonowaniem
Oczyszczalni Ścieków, zrezygnowano
z hermetyzacji i bioﬁltracji OBF, a w
miejsce tego zadania zaproponowano
budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych z instalacją odzysku biogazu oraz
budowę instalacji dezodoryzacji powietrza z suszarni osadów. Energia biogazu
z ZKF po przemianie na energię elektryczną i cieplną zostanie wykorzystania
na potrzeby oczyszczalni. Koncepcja ta
spotkała się z ostrą krytyką radnych PLUS.
Hermetyzacja i bioﬁltracja OBF
Na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, we wrześniu 2014 roku, kiedy odór
w znacznej części Bełchatowa był trudny
do zniesienia, na wniosek ówczesnego
Zarządu Spółki i Prezydenta M. Chrzanowskiego, wprowadzono do planu inwestycyjnego Spółki zadanie związane
z budową instalacji hermetyzacji OBF
i bioﬁltracji powietrza. Miało to uchronić mieszkańców od odorów. Tymczasem,
kilka miesięcy później w połowie roku
2015 badania stężeń substancji złowonnych emitowanych przez poszczególne
urządzenia i instalacje Oczyszczalni wykazały, że największym emiterem odorów
nie są OBF (20 procent), a nowo wybudowane suszarnie słoneczne (ponad 60%).
Koncepcja hermetyzacji i bioﬁltracji OBF,
opracowana w styczniu 2015r. na zlecenie
Spółki, przedstawiała warianty rozwiązań
technicznych wraz z analizą kosztów. Budowa hermetycznego przykrycia dwóch
OBF płaskim dachem z żywicy poliestrowej z dodatkiem włókna szklanego wraz
z dwoma zestawami bioﬁltrów z wypełnieniem mineralnym, została oszacowana na ok. 6,5 miliona zł netto. Koszt ten
nie uwzględnia m.in. zakupu i montażu
nowych mieszadeł osadu w OBF (mieszadła funkcjonujące dziś w jednym OBF
nie są przystosowane do pracy w hermetycznie zamkniętym zbiorniku), zakupu
i montażu rur wentylacyjnych, zasilania
elektrycznego, urządzeń grzewczych.
Realizacja tej inwestycji wiązałaby się z
opróżnieniem obu OBF z osadu, a warto
przypomnieć, że taka sama operacja miała miejsce od września 2013r. do stycznia
2014 roku i spotęgowała przez cały 2014

rok uciążliwości odorowe. Czas trwania
takiej sytuacji, związany z procesem inwestycyjnym, wyniósłby ok. 8-9 miesięcy.
Dodatkowo, zostałby całkowicie zakłócony proces stabilizacji osadu, co też odbiłoby się na spotęgowaniu odoru. Bez
wątpienia pozytywnym efektem inwestycji byłoby wyeliminowanie OBF jako
emitera odorów, ale trzeba pamiętać,
ze dziś odpowiada on za emisję jedynie
20 procent związków złowonnych. Dziś
proces fermentacji w OBF jest tak ustabilizowany, że parametry osadu posiadają
maksymalne wartości mineralizacji jakie
można osiągnąć przy tej technologii.
Chcąc utrzymywać funkcjonowanie OBF
i prowadzenie fermentacji psychroﬁlowej, należałoby wybudować jeszcze jeden zbiornik na 3.000 – 4.000 m3 pojemności, co pozwoliłoby realizować ten proces w sposób podręcznikowy, ale wówczas
należałoby ponieść dodatkowe koszty nie
tylko jego budowy, ale też hermetyzacji
i bioﬁltracji. Potrzeba taka była widoczna od początku tego wieku w związku
z masą produkowanego przez Oczyszczalnię osadu, ale nikt nie podnosił nigdy tej
kwestii, była ona bowiem mało istotna
przy prowadzonej gospodarce osadowej
w oparciu o poletka osadowe.
Realizacja tego zadania inwestycyjnego,
przy założeniu kosztów inwestycyjnych
na poziomie 7 milionów złotych i rocznych kosztach eksploatacyjnych w wysokości niespełna 350.000 zł, przekłada
się na wzrost stawki taryfowej za ścieki
w wysokości ok. 40 groszy do m3.
Zamknięte Komory Fermentacyjne od wielu lat mają zastosowanie
w procesie fermentacji osadu. Jest on
zhermetyzowany, nie emituje do środowiska żadnych gazów, czyli realizuje
dokładnie w tym zakresie cele takie jak
wyżej omówiona koncepcja hermetyzacji
OBF. Wyższość technologii ZKF nad OBF
jest w pozostałych aspektach bardzo widoczna. Hermetyzacja OBF oczyszcza
z gazów złowonnych całą masę powietrza
będącą wynikiem procesu fermentacji
i bezpowrotnie po oczyszczeniu ją traci,
a tymczasem ZKF odzyskują z masy gazów metan i w układzie kogeneracyjnym
zamieniają go na energię cieplną oraz
elektryczną. Według koncepcji, którą aktualny Zarząd Spółki chce zrealizować,
ilość energii elektrycznej odzyskanej
w ten sposób może ograniczyć ilość za-

kupowanej energii nawet o 20 procent
dzisiejszego zużycia całej oczyszczalni. Koncepcja za którą optują radni
PLUS odprowadza ten gaz bezpowrotnie
na bioﬁltr bez jakiegokolwiek odzysku
energii. W odróżnieniu do OBF, technologia ZKF sprawi, że proces fermentacji będzie przez cały czas odbywał
się w takich samych warunkach temperaturowych (proces mezoﬁlowy), co
sprawi, że będziemy mogli ograniczyć
o nawet kilkanaście procent masę osadów w wyniku czego mniej osadów traﬁ do suszenia. Osad po ZKF będzie miał
o kilkanaście procent mniejszą zawartość substancji organicznych niż po OBF,
a związki te podlegając biologicznej degradacji odpowiadają za emisję odorów
. Osad po ZKF, będzie lepiej odwadniany
na wirówkach. Możliwe będzie uzyskanie
25 procent suchej masy osadu kierowanego na suszarnię (dziś mamy ledwie 22
procent suchej masy). To wszystko skutkować będzie mniejszą ilością wody do
odparowania w suszarniach, niż ma to
miejsce dziś, a w konsekwencji ograniczy
emisję odorów, zoptymalizuje proces suszenia. Bez wątpienia proces fermentacji
na bazie ZKF jest skuteczniejszy i efektywniejszy niż w OBF.
Realizacja tego zadania inwestycyjnego,
przy założeniu kosztów inwestycyjnych
na poziomie 10 milionów złotych i rocznych kosztach eksploatacyjnych w wysokości niespełna 370.000 zł, przekłada
się na wzrost stawki taryfowej za ścieki
w wysokości ok. 50 groszy do m3 i daje
możliwość ograniczenia kosztów zakupu
energii elektrycznej. Zadanie może być
zakończone nie wcześniej niż w I kwartale 2018 roku.
Zarząd Spółki na podstawie analiz techniczno ekonomicznych uznał wcześniejszą koncepcję (hermetyzacji i bioﬁltracji
OBF) ograniczenia uciążliwości odorowych za mało efektywną i nie wpływającą
w sposób zasadniczy na gospodarkę osadową Oczyszczalni oraz nie zmniejszającą na poziomie społecznie oczekiwanym
uciążliwości odorowych, ograniczając ich
emisję jedynie z OBF, odpowiedzialnych
za 20 procent odorów z Oczyszczalni,
a nie wpływających w żaden sposób na
odory emitowane przez suszarnie (60
procent udział w emisji odorów z Oczyszczalni).
WOD.-KAN.
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Teleprzewodnik UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 35

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna
44 733 51 15

Sekretariat Prezydenta Miasta
44 733 51 37

„Inwazja Talentów” artystyczny projekt Miasta Bełchatów otrzymał
wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Kwota
16 tysięcy euro zostanie spożytkowana na rozmaite działania artystyczne, których wspólnym mianownikiem jest propagowanie wśród
najmłodszych Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków przeróżnych
form motywowania do artystycznego rozwoju.

Rusza artystyczna „Inwazja Talentów”

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta
44 733 51 48
44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
44 733 51 43

Służba BHP
44 733 51 99

Urząd Stanu Cywilnego
44 733 52 93
44 733 52 94

Wydział Finansowy
44 733 51 28

Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych
44 733 51 91

Wydział Inżynierii
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny
44 733 51 96

Biuro Rady Miejskiej
44 733 51 70

Archiwum zakładowe
44 733 51 92

Kadry
44 733 51 94

System Zarządzania Jakością
44 733 51 75

Informacja publiczna
44 733 51 95

Wydział Oświaty
44 733 51 71

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62
44 733 51 09

Polityka informacyjna
44 733 51 39
44 733 52 01

Wydział Rozwoju Miasta
44 733 51 45

Działalność gospodarcza
44 733 51 60

14

Co warte podkreślenia, bełchatowski projekt
uplasował się na drugim miejscu pod względem wysokości przyznanego grantu wśród
beneﬁcjentów z Polski! O wyjątkowości
„Inwazji Talentów” niech zaświadczy jeszcze jedna informacja - łącznie akceptację
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego uzyskało dwadzieścia pięć polskich
propozycji. - „Inwazja Talentów” uaktywnia
do wspólnego działania dzieciaki z czterech

miast Grupy Wyszehradzkiej. Dla Miasta
Bełchatowa, będącego liderem projektu,
wartością dodaną jest to, że inicjatywą
tą objęci są najmłodsi przedstawiciele
naszych miast partnerskich: czeskich Pardubic, węgierskiego Csongrádu i słowackiej Považskiej Bystricy – podkreśla Sylwia Pędziwiatr z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM i dodaje: - realizując tę
inicjatywę chcemy nie tylko motywować
dzieciaki do artystycznej pracy, edukować i poszerzać ich artystyczne horyzonty, ale także rozwijać w nich tożsamość
i przynależność do wyszehradzkiej rodziny. Takie idee towarzyszyły nam tworząc
główne założenia„Inwazji Talentów”.
Program artystycznej pracy został szczegółowo rozpisany na najbliższe miesiące,
wszystkie działania zostaną zrealizowane
na przestrzeni roku – od 16 maja 2016
do 15 maja 2017 roku. Obejmie on trzy
różne typy przedsięwzięć kulturalnych:
warsztaty artystyczne, plener artystyczny i wernisaż połączony z wystawą prac
powstałych na warsztatach i plenerze.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

Szczegółowy kalendarz wydarzeń „Inwazji Talentów”:
18-23 maja 2016

- warsztaty artystyczne "tworzywa sztuczne"- Pardubice.
Warsztaty poprowadzą doświadczeni lektorzy i nauczyciele arteﬁletics /sztuka
– członkowie NNO Nisa Sztuki i wykładowcy Wschodnio-Czeskiej Galerii w Pardubicach.
- warsztaty będą towarzyszyć trwającej wystawie w Galerii Miejskiej w Pardubicach, która odbywa się w maju,
- zajęcia skupią się na temacie z tworzywa sztucznego, na które można patrzeć
z dwóch stron - jako odpady lub ważny element współczesnego przemysłu; techniki sztuki z wykorzystaniem plastikowych butelek są teraz bardzo popularne,
- dzieci będą miały możliwość zapoznania się z tą techniką sztuki oraz zestawienia jej z własną kreatywnością,
- wynikiem warsztatów artystycznych może być projekt nowej rzeźby publicznej
wykonany przez uczestników z plastiku.

Teleprzewodnik UM
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu
44 733 51 60

Wydział Skarbu Gminy
44 733 52 62

Nadzór nad spółkami miejskimi
44 733 52 63
44 733 52 64

Wydział Spraw Lokalowych
44 733 51 06

Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

Najem, zamiana mieszkań
44 733 51 03

Dodatki mieszkaniowe

8-12 września 2016 - malarski plener artystyczny – Bełchatów. Warsztaty
poprowadzą doświadczeni nauczyciele i artyści malarze współpracujący z Miejskim Centrum Kultury:
- plener będzie miał za zadnie przybliżyć młodym artystom sposób pracy na powietrzu, będzie również instrumentem do pobudzenia twórczej wyobraźni,
- uczestnicy skupią się na dwóch technikach: malowaniu farbami i szkicowaniu
węglem,
- sceneria parku przy zabytkowym Dworku Olszewskich jest idealnym miejscem
do przeprowadzenia pleneru. Lokalizacja ta zapewni uczestnikom spokój i możliwości podziwiania i malowania natury,
- w planach jest również pokazanie uczestnikom projektu wkopu Kopalni Węgla
Brunatnego w Bełchatowie oraz zwiedzanie interaktywnej ekspozycji PGE Giganty
Mocy. Zdobyte obserwacje będą wykorzystane podczas pleneru.
- powstałe na plenerze prace zaprezentowane zostaną podczas głównej wystawy
w Považskiej Bystricy,
- każdy uczestnik projektu otrzyma na własność podczas pleneru profesjonalną
sztalugę opatrzoną logotypem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
2-7 kwietnia 2017 - warsztaty artystyczne "sztuka ludowa"- Csongrád, któ-

re odbędą w tamtejszej Szkole Artystycznej “Grotta”. Wykładowcami podczas
warsztatów będą nauczyciele z tej właśnie szkoły.

6-8 maja 2017 - warsztaty artystyczne "duże obrazy"- Považska Bystrica Mło-

dzi artyści będą malować w grupach (4-5 członków) na dużych płytach styropianowych (1x 2m) przy użyciu farb akrylowych. Do dyspozycji zostanie im oddane artystyczne studio M. Sladeka w szkole artystycznej Imro Weiner Kral (IWK)
w Považskiej Bystricy.

8-15 maja 2017 - wystawa prac połączona z wernisażem -Považska Bystrica.
Projekt „Inwazji Talentów” skierowany jest do debiutujących młodych artystów
w wieku od 10 do 15 lat - dzieci oraz młodzieży, wykazującej nieprzeciętne zdolności
artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych (w każdej formie płaszczyznowej oraz
przestrzennej, jak i we wszystkich dostępnych technikach). Weźmie w nim udział
łącznie 40 dzieci, po dziesięcioro z każdego z miast oraz ośmiu opiekunów. Warunkiem
koniecznym do udziału w projekcie jest podstawowa znajomość języka angielskiego,
umożliwiająca komunikację z uczestnikami oraz instruktorami.

44 733 51 05

Zespół ds. Audytu i Kontroli
44 733 52 66

Zespół ds. Budżetu
44 733 51 25

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych
44 733 52 46

Dowody osobiste
44 733 52 51
44 733 52 52

Zespół ds. Informatyki
44 733 51 41

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia
44 733 51 59

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
44 733 52 71

Uzależnienia
44 733 52 70

Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi
44 733 52 56

Zespół Obsługi Prawnej
44 733 51 54

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
44 733 51 23

Straż Miejska
986

„BTBS” Sp. z o.o.

„PGM”

„MZK” Sp. z o.o.

„SANIKOM” Sp. z o.o.

44 632 65 19
44 633 32 37

tel. 44 632 37 73
tel./fax. 44 632 26 63

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. EKO-REGION Sp. z o.o.
44 633 83 08

tel. 44 633 08 15

„BKPPT” Sp. z o.o.

„PEC” Sp. z o.o.

tel. 44/733 11 20

tel. 44/ 633 32 66
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W piątek 15 stycznia poznaliśmy „Dobrodzieja i Wolontariusza Roku 2015”. Tytuły te przyznawane są
osobom i instytucjom, które od lat aktywnie działają na rzecz bełchatowskiej społeczności.

„Dobrodziej i Wolontariusz Roku 2015”

Do tytułu „Dobrodzieja Roku” nominowani zostali Konrad i Arkadiusz Kuligowscy
- nominowani w kategorii „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia” oraz Zdzisław
Lityński sponsor Ludowego Sportowego
Klubu Kolarskiego. W konkursie „Wolontariusz Roku” nominowani byli: Marta
Berłowska (kategoria „Pomoc społeczna
i ochrona zdrowia”) oraz Jan Ogrodniczak
kategoria „Pomoc społeczna i ochrona
zdrowia” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym”.
„Wszyscy nominowani są dla mnie ludźmi
wielkiego serca i otwartego, światłego
umysłu. Kieruję w Państwa stronę wyrazy uznania i szacunku. Dziękuję Państwu
szczerze w imieniu własnym i tych, którzy z Państwa pomocy korzystają” – powiedziała na uroczystości prezydent Mariola Czechowska.
„Dobrodziejem Roku 2015” został Zdzisław Lityński, przedsiębiorca wspierający
Ludowy Sportowy Klub Kolarski "Lityński
Bełchatów". Zdzisław Lityński od 1994
roku jest jego sponsorem. Dzięki jego
zaangażowaniu i pomocy ﬁnansowej od
1997 roku na terenie miasta odbyło się
wiele wyścigów kolarskich, w tym także
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dla dzieci i młodzieży. Swoją działalnością przyczynił się do tego, że zawodnicy
Klubu zdobyli medale na prestiżowych
mistrzostwach na terenie całego kraju.
Swoją postawą skutecznie przyczynił się
nie tylko do rozwoju sportu, ale też wychowania zawodników, co zaowocowało
w ich dorosłym życiu.
„Wolontariuszem Roku 2015” został nato-

miast Jan Ogrodniczak, który przez wiele lat aktywnie współpracuje z ruchem
Honorowych Dawców Krwi. Swoją działalność społeczną rozpoczął w 1985 roku
działając w Radzie Osiedla Okrzei, jest
też Honorowym dawcą krwi, współzałożycielem jednego z pierwszych Klubów
HDK w Polsce, popularyzatorem honorowego krwiodawstwa, szczególnie wśród
młodzieży. Organizując konkursy i akcje
m.in. rejestracji potencjalnych dawców
szpiku, od wielu lat współorganizuje
zbiórki artykułów spożywczych, które
w postaci paczek rozdawane są najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Jest
również inicjatorem i pomysłodawcą
„Śniadania dla ubogich”. Za swoją dzielność odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami.
Wręczenie statuetek nagrodzonym osobom odbyło się podczas uroczystej gali
połączonej z Koncertem Noworocznym,
zorganizowanej przez magistrat w Miejskim Centrum Kultury. Tradycyjnie podczas Koncertu Noworocznego wzniesiono toast, natomiast po części oﬁcjalnej
odbył się koncert połączonych chórów
z Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego z Łódzką Orkiestrą Filmową pod batutą Piotra
Piątkowskiego.
AE
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Prowadzisz ﬁrmę? Chcesz dołączyć do programu
„Bełchatowska Karta Rodziny” i tym samym do
zaszczytnego grona ﬁrm wspierających mieszkańców naszego miasta? Nic bardziej prostszego! Wystarczy kilka chwil, by Twoja ﬁrma udzieliła wsparcia i tym samym zyskała na swojej promocji.

Paweł Zygmunt Pracownia
Fotograﬁczno-Dokumentacyjna
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla
wszystkich posiadaczy
kart na wszystkie usługi
fotograﬁczne wykonywane w pracowni.
Kontakt:
ul. Czapliniecka 8,
tel. 609 688 838

Masz ﬁrmę? Wspieraj!

Projekt, który z miesiąca na
miesiąc zyskuje coraz większą
popularność wśród bełchatowian zakłada wsparcie rodzin
wielodzietnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+ oraz zasłużonych honorowych dawców krwi. Dokument w postaci Bełchatowskiej
Karty Rodziny uprawnia do
korzystania z ulg i preferencji
w ﬁrmach różnorodnych branż.
W tej chwili liczba osób korzystających z tej Karty sięgnęła
już czterech tysięcy. Trzeba
podkreślić bardzo wyraźnie:
inicjatywa nie okazałaby się
tak cenna i popularna, gdyby
nie partnerzy – prywatne ﬁrmy,
przedsiębiorstwa i instytucje,
które w ramach Karty udzielają
boniﬁkat na świadczone przez
siebie usługi. Na przestrzeni
trzech lat udało się do programu
pozyskać blisko sześćdziesięciu
partnerów. - Magistrat cały czas
jest otwarty na współpracę
z ﬁrmami, które chciałyby włączyć się w tą niezwykle cenną

inicjatywę. - Zapraszamy więc,
licząc, że ﬁrm będzie coraz więcej, bo korzyści z takiej współpracy czerpią przecież obie
strony – rodziny płacąc mniejsze rachunki i przedsiębiorcy,
dla których taka współpraca
jest dobrą promocją ﬁrmy, która wspierając Kartę kreuje swój
wizerunek jako prorodzinnej
i prospołecznej – podkreśla
Nina Galewska, koordynator
Zespołu ds. Pomocy Społecznej
i Zdrowia.
Szczegóły współpracy można
omówić w Zespole ds. Pomocy
Społecznej i Zdrowia bełchatowskiego Urządu Miasta (budynek B pok. 18) lub pod numerem telefonu (44) 733 51 59
*******
Od bieżącego numeru biuletynu
www.Bełchatów.pl Warto Wiedzieć Więcej, w stałej rubryce
będziemy prezentować proﬁl
kolejnych ﬁrm, które wspierają
„Bełchatowską Kartę Rodziny”.

Strona internetowa: www.pawelzygmunt.com

PHU „Bednarek” Marcin Bednarek
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2015 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy kart
na wszystkie wykonane
naprawy sprzętu AGD.
Kontakt:
ul.Wojska Polskiego 20,
tel. 507 278 631

Strona internetowa: www.naprawa-pralek.belchatow.pl

Firma handlowa Obuwie
„Kołodziejscy” s.c.
Partnerem programu
Bełchatowska Karta Rodziny jest od 2012 roku.
Oferuje zniżki dla
wszystkich posiadaczy
kart na zakup obuwia.
Kontakt:
ul. Kościuszki 15,
tel. 44 632 42 47
al. Ks. Kard. St.
Wyszyńskiego 16,
tel. 44 633 48 01

17

www.belchatow.pl
Prezydent Mariola Czechowska nagrodziła stypendiami utalentowanych bełchatowskich sportowców. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczonych zostanie 40 tys. zł.

Stypendia dla najlepszych

Stypendia sportowe Miasta Bełchatowa na 2016 rok przyznano dwudziestu
trzem osobom, które czynnie uprawiają sport, reprezentują jeden z bełchatowskich klubów sportowych i mają na
swoim koncie wybitne osiągnięcia w tej
dziedzinie. Wśród nich są lekkoatleci:
Barbara Berłowska, Adam Patrzyk, Filip Chrosta oraz Igor Kalita. Wyróżnieni
zostali także kolarze: Łukasz Kacper-

ski, Erwin Misztela, Kacper Krawczyk,
Dawid Pauliński, Karolina Stępień, Łukasz
Nowicki, Paulina Stanisz, Wiktor Kaczmarek, a także taekwondziści: Krystian
Gortat i Marta Mysur. Stypendia otrzymają również: Kacper Szafrański i Sebastian
Majchrzak (piłka nożna); Mateusz Osowski, Daniel Stępień i Piotr Zerka (zapasy);
Magda Stasiak (piłka siatkowa); Nikola
Niepsuj i Marta Dudek (tenis ziemny) oraz

Wojciech Kaźmierczak (brydż sportowy).
Podczas uroczystości certyﬁkatami stypendialnymi
uhonorowano
również
16 młodych artystów. Stypendia miasta
Bełchatowa otrzymali: Marta Ławska,
Konrad Fiszer, Aleksandra Rabęda, Adrianna Urbańska, Aleksandra Szurgot,
Julia Paduch, Maria Pazdyga (muzyka),
Arkadiusz Kuśmierek, Mateusz Kuśmierek
(taniec na wózkach), Andrzej Jendrusiak,
Mateusz Walas (taniec towarzyski), Rafał
Pierzyński (taniec współczesny), Agnieszka Krzak, Liwia Furga, Liwia Bartnicka
(plastyka).
Stypendia będą wpływać na konta
laureatów co miesiąc, przez cały 2016
rok. Wsparcie ﬁnansowe pomoże młodym
bełchatowianom rozwijać i pielęgnować
ich zainteresowania, co miejmy nadzieję, przełoży się na kolejne sukcesy –
zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
DP

W niedzielę, 14 lutego zakończył się prestiżowy ogólnopolski turniej o Puchar Polski K1.

Puchar Polski K-1 dla bełchatowianina

Podczas dwudniowego maratonu zorganizowanego w Nowym Targu rywalizowało blisko stu zawodników z dwudziestu ośmiu klubów z całej Polski, w tym
również Michał Benben z klubu Gladia-
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tors Kick boxing Bełchatów . Bełchatowianin wygrał rywalizację o Puchar
Polski K-1 w kategorii 67 kilogramów
i zdobył tytuł na najlepszego zawodnika
zawodów. Warto wspomnieć, że w tur-

nieju startował również Patryk Radoń
(członek klubu Gladiators), który w kategorii 71 kilogramów zajął III miejsce.
Osiągnięcia te są pierwszym krokiem
promocji naszego miasta w zakresie kickboxingu. Sam zdobywca pucharu twierdzi jednak, że: - niewątpliwie ten sukces
cieszy, choć uważam, że więcej radości
da nam tytuł Mistrza Polski K1, o który
będę walczył już w czerwcu tego roku.
Michał Benben, trener i założyciel
szkoły Gladiators BEŁCHATÓW swoją przygodę z kickboxingiem zaczął
w wieku 19 lat. Podstaw tej sztuki walki
nauczył się w Klubie Tom Center, gdzie
trenował pod okiem trenera Krzysztofa
Toma. Aktualnie, już od dwóch lat trenuje samodzielnie w swoim klubie sportowym. Warto wspomnieć, że oprócz
zdobytego Pucharu Polski, Michał Benben
zdobył tytułu na najlepszego sportowca
Roku 2015 Powiatu Bełchatowskiego.
AE
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Miasto Bełchatów i okręg - Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego o zwiększonych szansach.

Inicjatywa Józefa Dżugaja – radnego Rady Miejskiej w Bełchatowie
Wychodzę
z
propozycją,
budowy
trasy
szybkiego
ruchu o nazwie S-8A jako
I etap. Droga ekspresowa zaczynałaby
się od miejscowości z węzła Złoczew
zjazdu z aktualnej trasy S-8 przez m.Rusiec Szczerców, Bełchatów, Kleszczów
do Radomska łącząc się z autostradą
A-1 czyli przez ważny największy w Europie kompleks górniczo-energetyczny
w Rogowcu oraz strefę przemysłową
w Kleszczowie. Późniejszy do realizacji
odgałęzienie trasy S-8B w Bełchatowie do
Piotrkowa Trybunalskiego jako II etap
tj. przedłużenie S-8A poprzez S-8B do
połączenia się z projektowaną pod Piotrkowem Tryb. drogą S–12, która prowadzi
w planach dalej do Sulejowa, Opoczna,
Radomia i Lublina). GDBDIA w Warszawie
potraktowała obojętnie region naszego
BOP-u (największego kompleksu górniczo-energetycznego w Europie- wraz z
wieloma innymi zakładami pracy wokół
niego zlokalizowanych tworzy Bełchatowski Okręg Przemysłowy). Omijając
nasz region bez ekonomicznej analizy
potrzeby jej realizacji, pozbawiono ten
wysoce zurbanizowany obszar BOP–u
szansy na sprawne, dogodne i szybkie
połączenie komunikacyjne z krajowymi
trasami szybkiego ruchu. Jestem
przekonany, że realizacja takiego rozwiązania komunikacyjnego byłaby magnesem do przyciągnięcia nowych inwestorów przyczyniając się do dalszego rozwoju BOP–u. Ponadto, stworzyłoby to
doskonałą komunikację drogową (ewentualnie kolejową wzdłuż planowanej trasy S-8A) z budowaną kopalnią węgła Brunatnego „ODKRYWKA ZŁOCZEW”. Nawet
pomijając umiejscowienie kolei wzdłuż
S–8A
to łączność drogowa dyrekcji
i zakładu Elektrowni Bełchatów z odkrywką wydobycia węgla w Złoczewie
w bardzo dużym stopniu usprawniłaby codzienne podróżowanie setki pojazdów i dojeżdżających pracowników.
Z tych właśnie powodów warto zaangażować się w realizacje trasy szybkiego
ruchu S-8A na miarę XXI wieku.
W zaangażowanie się do realizacji niniejszego zadania inwestycji drogowej na-

leżałoby zaprosić działające na tym
obszarze większe zakłady pracy, samorządy lokalnych gmin i zarządy powiatów, przez które w I etapie przechodzić
będzie planowana droga szybkiego ruchu
S8–A. Zmniejszyłoby to koszty budowy,
planowania i realizacji całej inwestycji
(wykupu gruntu itp.), a szczególnie na
odcinku wspólnej realizacji drogi i kolei ze Złoczewa - przez Bełchatów – na
Rogowiec.

W zamierzeniach do zrealizowania tej ambitnej regionalnej inwestycji liczę na intensywne zainteresowanie, wsparcie i współpracę wszystkich
zainteresowanych w/w instytucji,
przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne działające na obszarze BOP-u i jego okolicy.

Na pytanie skąd pieniądze? Odpowiedź jest następująca: możliwe staranie się o
ok. 70-80% z dotacji unijnych (jeżeli nie całość), a na pozostałe 30-20% powinny
się złożyć instytucje i zakłady oraz powiaty i miasta objęte obszarem planowej
inwestycji drogowej, w tym m.in.:
- PGE GIEKSA z/s w Bełchatowie
- KWB Bełchatów S.A.
- El. Bełchatów S.A.
- SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Sp. z o.o.
- Knauff Bełchatów Sp. z o. o.
- Net - Cargo Sp. z o.o. Spedycja morska i lądowa w Rogowcu
- inne zakłady BOP-u i Kleszczowskiej strefy ekonomicznej oraz całego regionu
Moją propozycją postępowania do realizacji w/w inwestycji jest:
1.Powołanie zespołu ds. realizacji w/w
inwestycji drogowej z zaproszeniem na
pierwsze robocze spotkanie Prezydenta
Miasta Bełchatowa, Starostę bełchatowskiego, sieradzkiego, radomszczańskiego,
wójtów gmin przez które przechodzić
ma planowana, a także prezesów i dyrektorów oraz po 2 przedstawicieli z każdej
wymienionej instytucji, a także wójtów
gmin przez które przechodzić ma planowana trasa
2.Poproszenie o objęciem honorowym pa-

tronatem zamierzoną inwestycję następujące osoby :
- Prezydenta m. Bełchatowa Mariolę
Czechowską
- Starostę bełchatowskiego Waldemara Wyczachowskiego
- Prezesa PGE GIEKSA z/s w Bełchatowie
Sławomira Zawadę
3.Podczas roboczego spotkania należałoby opracować strategię działania z wyborem osób do tematycznych grup pracujących w zakresach działania (np.: a-planowania, b-ﬁnansowania, c-realizacji
technicznej).
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