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Odmieniony plac Wolności może stać się miejscem chętnie odwiedzanym
przez bełchatowian. Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja. Strona 10-11

Z DRUGIEJ STRONY

zobacz.belchatow.pl

Skateplaza na osiedlu Binków stała się miejscem I Przystanku Eliminacji Deskorolkowych Mistrzostw Polski. Było ekstremalnie,
energetycznie i widowiskowo

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.com/belchatow

Muzyczny Dzień Matki

Energetyczne warsztaty

Aktywna niedziela

Koncert Andrzeja
Rybińskiego – wokalisty, gitarzysty
i kompozytora, to
propozycja
Miejskiego
Centrum
Kultury na święto
Dnia Matki. Jego
największe
przeboje, m.in. „Nie
liczę godzin i lat” czy „Pocieszanka” bełchatowianie będą mieć okazję usłyszeć
28 maja. Bilety do nabycia w placówce
i na stronie: www.mck.belchatow.pl.

Bełchatów odwiedzą
fotografowie
z Czech, Finlandii,
Litwy oraz Niemiec,
Słowacji i Polski.
Wszystko za sprawą
międzynarodowych
warsztatów „Energia”, które po raz
siódmy organizuje
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Artyści będą wspólnie pracować,
wymieniać doświadczenia i odkrywać poprzez aparat piękno naszego regionu.

28 maja wystartuje pierwsza edycja
biegu z okazji Dnia
Samorządowca.
Swój start będą
mieć też amatorzy
nordic walking. Na
sprinterów
czeka
dystans 11 km, zaś
na maszerujących 3,7 km. Trasa będzie
wiodła bełchatowskimi ulicami przez os.
Olsztyńskie. Więcej na stronie organizatora: www.mcs.belchatow.pl.
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Plac Wolności może stać się miejscem, gdzie nie tylko chętnie będziemy chodzić na
spacery, odpoczywać, bawić się z dziećmi, ale też miejscem, które będzie nam przypominać o historii Bełchatowa. Nie jest ona tak bogata jak w przypadku starych, polskich miast, tym bardziej warto ją przywoływać.
Ta historia placu nierozerwalnie wiąże się z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Przedwojenna Rada Miejska nie tylko nazwała jego imieniem Nowy Rynek, czyli dzisiejszy
plac Wolności, ale też przeznaczyła 100 zł na budowę kopca – to fakt praktycznie
nieznany. Później, na wiele lat Bełchatów marszałka wymazał ze swej historii, my
chcemy by – symbolicznie - znów do niej powrócił, a jego pomnik stał się sercem patriotycznej części placu Wolności.
Rewitalizacja placu wkrótce się rozpocznie, cieszę się, że zmienimy tę część miasta. Wierzę, że stanie się ona
miejscem lubianym i chętnie odwiedzanym, ale też ważnym ze względu na swój patriotyczny charakter. Dbanie
o lokalny patriotyzm to nasza - samorządowców - rola. Pragnę o niej przypomnieć, bo 27 maja obchodzić będziemy
Dzień Samorządu Terytorialnego. Życzę sobie i wszystkim samorządowcom, abyśmy pracując dla mieszkańców tu i
teraz, nigdy nie zapominali o historii, która nadal buduje tożsamość miasta.

Pod znakiem rodzinnego świętowania upłyną bełchatowianom dwie czerwcowe niedziele. Koncert
Arki Noego, festyn, spektakl oraz wielkoformatowa gra w statki i konkursy - to tylko część propozycji

Będzie się działo: święto rodziny, Dzień Patrona i festiwal Re:Aktor
Zbliżają się obchody Dnia Patrona Bełchatowa – św. Jana Pawła II. Główne
uroczystości, na które prezydent Mariola Czechowska zaprasza wszystkich
mieszkańców, przypadają na 11 czerwca.
Rozpoczną się o godz. 11:45 złożeniem
kwiatów pod pomnikiem Papieża Polaka. Kwadrans później, w parafii farnej
zostanie odprawiona msza św. Później,
odbędzie się „Marsz dla życia i rodziny”. Wyruszy z pl. Narutowicza – zbiórka
o godz. 14:45, zakończy się w ogrodach
parafii farnej.
To właśnie tam o godz. 15:30 rozpoczną się XXII Bełchatowskie Dni Rodziny.
W programie: występ laureatów Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej, loteria
fantowa, gry, zabawy oraz konkursy. Na
zakończenie, o godz. 18:00 wystąpi Arka
Noego. Koncert odbędzie się na pl. Narutowicza – scenie plenerowej Gigantów
Mocy. Dzień Patrona to także imprezy to-

Festyn rodzinny zakończy koncert zespołu Arka Noego, fot. M. Otremba

warzyszące. Na 3 czerwca zaplanowano
konferencję, zaś na 9 czerwca szkolny
konkursu Pontyfikat Jana Pawła II.
Kolejne atrakcje czekają na bełchatowian 18 czerwca. Na pl. Narutowicza odbędzie się festiwal Re:Aktor z motywem
przewodnim "Energia, nauka, zabawa".
Będzie można zobaczyć spektakl ,,Alicja
w krainie czarów”, którą bełchatowianie poznają już 3 i 4 czerwca. Wówczas
w kinie Kultura odbędą się darmowe seanse „Alicji po drugiej stronie lustra”.
Re:Aktor to także eksperymenty
w Parku Edukacyjnym Interakcje,
a w nim m.in.: wielkoformatowa gra w statki, głuchy telefon bez prądu, magnetyczne rybki oraz wystawa eco. Do tego kącik
dla najmłodszych z edukacyjnymi zabawkami. Nie zabraknie również konkursów
i niespodzianek.
AD-A
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Miasto rozważa zmianę organizacji ruchu na bełchatowskich osiedlach. Wszystkie ulice miałyby
stać się równorzędne

Na osiedlach bez znaków pierwszeństwa?
W pierwszej kolejności znaki zniknęłyby
z os. Dolnośląskiego. Jeśli tak się stanie,
wszystkie skrzyżowania będą mieć charakter równorzędny. Wówczas kolejność
przejazdu będzie wskazywać tzw. zasada
prawej ręki. Do zmian w ruchu przymierza się miasto i policja. Jednak o tym,
czy zostaną one wprowadzone, ostatecznie zdecydują mieszkańcy. Projekt ma
być konsultowany ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i rozwiązać drogowe problemy,
z jakimi coraz częściej do magistratu
zgłaszają się mieszkańcy osiedli. – Wciąż
odbieramy od wspólnot mieszkaniowych
sygnały dotyczące komunikacji. Bełchatowianie domagają się jej zmiany argumentując to w różnorodny sposób. Do
tego dochodzą spory – mieszkańcy skarżą
się, dlaczego akurat ta ulica ma pierwszeństwo, a nie inna, skoro jest szersza
– mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent
Nowe rozwiązania na osiedlowych drogach
Bełchatowa.
Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane, w pierwszej kolejności pojawią się ruchu jest dużo mniejsze. Mieszkańcy
na os. Dolnośląskim, bo stamtąd płynie mieliby więc czas, aby przyzwyczaić się
najwięcej zgłoszeń. Być może, później do nowych zasad – podsumowuje Owczazostaną wprowadzone na kolejnych osie- rek.
Miasto i policja nie ukrywają,
dlach. Magistrat zaznacza jednak, że
że
początki mogą być trudne. Jedprojekt wymaga jeszcze zatwierdzenia.
z
czasem
wszystko
przełoOprócz tego będzie konsultowany. De- nak
cyzja o rewolucji w ruchu na osiedlach ży się na poprawę bezpieczeństwa.
nie jest przesądzona. – Jeśli zmiany będą – Skrzyżowania równorzędne wymagają
wprowadzane, to stopniowo, a nie z dnia od kierowców większej uwagi i zaanna dzień – uspokaja wiceprezydent Ire- gażowania – mówi kom. Marcin Kucner,
neusz Owczarek. Najlepszym czasem na naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
to byłyby wakacje, kiedy natężenie w Komendzie Powiatowej Policji w Beł-

zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców
chatowie. - Trzeba się zatrzymać, rozejrzeć, pomyśleć i dopiero można ruszyć.
Nie da się tego manewru wykonać szybko.
Co za tym idzie, tempo jazdy na takich
odcinkach jest znacznie wolniejsze, a to
oznacza bezpieczniejszą jazdę. Nie wykluczamy, że w pierwszych tygodniach po
wprowadzeniu zmian na osiedlach będzie
dochodzić do większej liczby drobnych
kolizji czy stłuczek, ale ostatecznie taka
rewolucja drogowa wyjdzie wszystkim na
dobre – podsumowuje Marcin Kucner.
AD-A

Wypełnij ankietę - Twoje zdanie jest dla nas ważne!
Korzystasz z usług bełchatowskiego urzędu miasta? Pamiętaj, że możesz wypełnić
anonimową ankietę, w której wyrazisz
swoje oczekiwania. Znając twoją opinię możemy doskonalić obsługę naszych
Klientów oraz podnosić jakość załatwiania urzędowych spraw. Dlatego twoje
zdanie jest dla nas tak ważne.
To właśnie dzięki ankietom wiemy
m.in., gdzie poszukiwane są informacje
o tym, jak załatwić daną sprawę, z jakich
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powodów nie udaje się jej zrealizować
czy jak oceniana jest pomoc udzielona
przez urzędników.
Ankietę można wypełnić dwojako.
Tradycyjnie, na papierowym formularzu,
które znajdują w kilku miejscach w magistracie – uzupełnioną wrzuca się do specjalnych skrzynek lub elektronicznie – dostępna jest na oficjalnej stronie miasta,
tj. www.belchatow.pl.
AD-A

Urząd czeka na opinie mieszkańców
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Profesjonalne sale rehabilitacyjne, kolorowe, jasne i przestronne pomieszczenia, 370 mkw
powierzchni. Centrum Rehabilitacji Dzieci ,,Przystań” za chwilę zmieni siedzibę

Budżet obywatelski: ,,Przystań” w nowym domu
Ponad 70 dzieci będzie korzystać z rehabilitacji w komfortowych warunkach.
Generalny remont pomieszczeń przy
ul. Hubala 2 to zwycięski projekt budżetu
obywatelskiego 2015 i pokazuje, że naprawdę warto.
- Jest kolorowo, czysto, przestronnie, nasze dzieci będą się rehabilitować
w komfortowych warunkach, bardzo się
z tego cieszymy – mówi Kinga Siewierska,
prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań”,
które dwa lata temu wpadło na pomysł
skorzystania z możliwości, jakie daje budżet obywatelski.
Jak dodaje, potrzeby w zakresie rehabilitacji są ogromne. ,,Przystań” pomaga
ponad 70 dzieciom, a kolejni chętni czekają na wolne miejsce. W tej chwili działa przy ul. Żeromskiego na 160 metrach
w trzech salach.
W siedzibie przy ul. Hubala jest sala
doświadczeń świata, służąca przede
wszystkim dzieciom autystycznym, sala
integracji sensorycznej, rehabilitacyjna
i sala terapeutyczna do zajęć grupowych.
Centrum dysponuje też gabinetami logopedycznym, psychologicznym i do terapii

Wyremontowane sale z nowoczesnym sprzętem czekają na dzieci
biofeedback. Stowarzyszenie planuje
uroczyście otworzyć nową siedzibę Centrum 31 maja.
Projekt wygrał III edycję Budżetu
Obywatelskiego, zdobywając 6 360 głosów. Remont i doposażenie pomieszczeń
kosztowało 648 tys. zł. Lokal na parte-

rze bloku przy ul. Hubala został przebudowany tak, aby spełniał potrzeby placówki rehabilitacyjnej. Wszystko po to,
by stowarzyszenie mogło w nim prowadzić działalność opiekuńczą, diagnostyczną oraz rehabilitacyjno-terapeutyczną.
Al

Stacje rowerowe, nowe chodniki i cykl imprez dla mieszkańców
Bezpłatne, samoobsługowe, wyposażone
w narzędzia - stacje obsługi rowerów
mają pojawić się w Bełchatowie jeszcze przed wakacjami. Staną przy skateparku na os. Binków, na skrzyżowaniu
ulic Czapliniecka - Włókniarzy oraz przy
Al. Wyszyńskiego, na wysokości Biedronki.
To jeden z projektów budżetu obywatelskiego, zgłoszonych w ubiegłym roku.
Stacje będą wyposażone w narzędzia,
które
umożliwią
podstawowy serwis, m.in. klucz nastawny
i klucze płaskie, śrubokręty i pompkę
z różnymi końcówkami. Narzędzia będą
przymocowane do stacji. Aby naprawa
była łatwiejsza, będzie można zawiesić
rower. Stacje w barwach Bełchatowa
i opatrzone logo miasta, dostarczy firma
z Legnicy za ponad 13 tys.zł.
Kolejny z projektów, którego realiza-

cja właśnie trwa, to budowa chodnika na
os. Przytorze. Nowa nawierzchnia układana jest na ul. Energetyków, ta część
prac kosztować będzie 160 tys. zł. Nowy
chodnik powstanie także na ul. Słowackiego. Projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku, na
chodniki przeznaczono 200 tys. zł.
Wkrótce będą realizowane dwa miękkie projekty z IV edycji: „Grocholice – łączymy pokolenia” oraz „Akademia place zmienia”. Obydwa mają propagować
zdrowy styl życia i aktywne spędzanie
wolnego czasu. W ramach pierwszego
odbędą się zajęcia sportowe, warsztaty
kulinarne i fotograficzne, festyn rodzinny
oraz akcja bezpłatnych badań. Drugi to
cykl imprez z grami i zabawami dla całej
rodziny na miejskich placach zabaw.
Al

Twój pomysł na miasto
Przed bełchatowianami kolejna szansa na rozdysponowanie 1,5 mln zł
z miejskiego portfela. Trwa nowa
edycja Bełchatowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy już po
raz piąty mogą zgłaszać swoje pomysły związane z Bełchatowem.
Kwota 1,5 mln zł zostanie podzielona
na realizację w 2018 roku projektów
„twardych” i „miękkich”, które zdobędą największe poparcie w internetowym głosowaniu.
Swoje pomysły bełchatowianie mogą
zgłaszać do 14 lipca.
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INWESTYCJE
Czterech już obecnych inwestorów w bełchatowskich strefach ekonomicznych docelowo zatrudni 150 osób. Miasto rozmawia z kolejnymi firmami i inwestuje w dozbrojenie terenu

Bełchatowskie strefy czekają na firmy

Bełchatowskie tereny inwestycyjne mogą się m.in. pochwalić doskonałym dojazdem
Przy ulicy Czaplinieckiej zainwestowały tarza energetycznego, który jako miasto
trzy firmy, w strefie przy ulicy Przemysło- zabezpieczyliśmy na potrzeby doprowawej działa jedna. Łączna wartość inwe- dzenia kabla energetycznego do strefy
stycji to ok. 40 mln zł. Docelowo czte- – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezyrech już obecnych inwestorów da pracę dent Bełchatowa. - Robimy wszystko, aby
stworzyć przedsiębiorcom jak najlepsze
około 150 osobom.
– Grunty, które oferujemy, są w kon- warunki.
Na chętnych czeka także teren po
kurencyjnej cenie 29 zł netto za m kw
i bardzo dobrej lokalizacji przy obwod- drugiej stronie drogi wojewódzkiej – tzw.
nicy północnej miasta. Dodatkowo pra- strefa B2. Miasto w tym roku przeprowacujemy nad udostępnieniem terenów dzi do tej części media – sieć sanitarną,
inwestycyjnych, które są zlokalizowane wodociągową i deszczową. Chodzi w suw pobliżu planowanej wschodniej ob- mie o 260-metrowy odcinek, biegnący
wodnicy miasta – mówi Mariola Czechow- m.in. pod drogą wojewódzką. Inwestor
ska, prezydent Bełchatowa.
wszedł już na plac budowy, roboty po20 spośród 33 hektarów bełchatow- trwają do października tego roku.
W strefie przy ul. Przemysłowej dziaskich terenów inwestycyjnych jest objętych statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy ła Herbsland, firma z branży spożywczej.
Ekonomicznej. To miejskie grunty poło- Zatrudnia dziś 15 osób, docelowo dyspożone m.in. przy ul. Czaplinieckiej. Do nować będzie 40 miejscami pracy. – Myślę,
strefy nazwanej B1, gdzie ulokowały się że taką liczbę pracowników osiągniemy
dotychczas trzy firmy, w ubiegłym roku w przyszłym roku – mówi Ryszard Gałęzki,
miasto wykonało drogę dojazdową. W tej członek zarządu spółki Herbsland. - Pod
chwili jest na ukończeniu projekt zakładu kątem założeń biznesowych lokalizacja w
energetycznego pociągnięcia nowej linii Bełchatowie była bardzo trafna. Współenergetycznej, która zasili całą strefę praca z urzędem i pomoc, jaką otrzymai da możliwość znacznego zwiększenia liśmy, były na najwyższym poziomie.
Podkreśla, że być może do Bełchatomocy prądu.
- To jest około pięciu kilometrów kory- wa przeniesiony zostanie zakład Herb-
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slanda z Kalisza. – To na razie plany, ale
rozważamy taką możliwość – mówi.
W pełni uzbrojonej strefie B1 przy
ul. Czaplinieckiej rozlokowały się trzy
firmy, wszystkie związane z Bełchatowem. Budowę fabryki rozpoczęła Frame
Factory, największy w Polsce i Europie
środkowej producent kompletnych rozwiązań dla budownictwa szkieletowego.
Firma chwali lokalizację ze względu na
bliskość obwodnicy i drogi wojewódzkiej.
Ma 40 pracowników, a docelowo planuje
zatrudnić około 50 osób.
Wszyscy inwestorzy, którzy pojawili
się w bełchatowskich strefach, to lokalne
firmy.
- Moim zdaniem to dobry kierunek,
tacy przedsiębiorcy są bardziej elastyczni i związują się z miejscem, w którym
działają, ale oczywiście jesteśmy otwarci na każdego inwestora – mówi Ireneusz
Owczarek. - Prowadzimy w tej chwili rozmowy z dwoma inwestorami. Cały czas
rozmawiamy także z Łódzką Strefą Ekonomiczną i ministerstwami.
Al
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Ulica Słoneczna zmieni swe oblicze, będzie mieć nowy chodnik i ścieżkę rowerową. Prace zakończą się jeszcze w tym roku

Światła na skrzyżowaniu Słonecznej i Sienkiewicza
Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców osiedla Olsztyńskie. Słoneczna, jedna z wyjazdowych ulic, zostanie
rozbudowana na odcinku od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Pszeniczną.
Na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Słonecznej wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Natomiast na odcinku od
ul. Sienkiewicza do ul. Mazowieckiej powstaną chodniki i droga rowerowa.
Przetarg na wykonanie inwestycji
już został rozstrzygnięty. Prace kosztować będą nieco ponad 1 mln 300 tys. zł.
Budowa ścieżki i chodnika zakończy się
w grudniu, natomiast w sierpniu powinna być gotowa sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu ulic Sonecznej i Sienkiewicza.
W tym roku wśród ważnych, drogowych inwestycji jest przebudowa ronda
na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Staszica.
Ma usprawnić ruch w tym rejonie i ułatwić kierowcom skręt w lewo z ul. 1 Maja.
Prace planowane są na drugą połowę
roku. W budżecie zapisano na nią 900

Wzdłuż ulicy Słonecznej powstanie ścieżka rowerowa
tys. zł. Wśród tegorocznych planów jest
także budowa ul. Kopeckiego, pozwoli
usprawnić ruch w okolicach miejskiego
targowiska. Długość przebudowanego
odcinka wynosić będzie 740 metrów.
Dużo dziać się będzie na bełchatow-

skich osiedlach. Na ulice na os. Binków
zapisano 500 tys. zł, podobnie jak na
os. Ludwików, gdzie powstanie ul. Konwaliowa. W Politanicach budowane będą
ul. Jutrzenki i Poranna (200 tys. zł).
Al

Kładki nad Rakówką połączyły osiedla i skróciły drogę
Dwie stylowe kładki połączyły os. Binków
i Politanice. Nie tylko ułatwiają życie
mieszkańcom, ale są także dobrą alternatywą dla biegaczy czy rowerzystów.
Jedna z nich znajduje się na przedłużeniu ul. Owocowej, druga na wysokości
ul. Kasztanowej. – Wielu mieszkańcom
zależało na tym, aby stworzyć właśnie takie połączenie. Stąd pomysł, aby
położyć kładki. Teraz bełchatowianie
a w szczególności mieszkańcy os. Binków
i os. domków jednorodzinnych zlokalizowanych właśnie nad brzegiem Rakówki, mogą w krótkim czasie dotrzeć m.in.
do szkoły, przedszkola, przychodni czy
sklepów znajdujących się na os. Binków –
mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Jedna z nowych kładek nad Rakówką
Bełchatowa.
Przy okazji montażu mostków magi- nalizacji deszczowej i położono chodnik.
strat poprawił odwodnienie zakończenia Uwagę zwraca również wygląd kładek.
ul. Owocowej. W tej okolicy – na długo- W barierki wmontowany jest symbol Bełści 50 metrów przykryto także wlot ka- chatowa – jabłko. Miastu zależy, aby ten

wzór powielać w kolejnych kładkach, jakie w przyszłości będą montowane przy
kolejnych dopływach Rakówki.
Warto przypomnieć, że wcześniej
pomiędzy os. Binków a os. Politanice powstały alejki spacerowe i ścieżka zdrowia.
Wszystko doposażyły elementy małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci
czy stojaki rowerowe. Powstały łącznik,
który tak naprawdę jest przedłużeniem
skweru Honorowych Krwiodawców, to
jedno z kilkunastu miejsc włączonych do
projektu „Bełchatów w zieleni”.
W ramach zadania na przestrzeni lat
2018-2019 ma powstać dziesięć ogólnodostępnych kompleksów o charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym. Koszt całego projektu to blisko 4 mln 300 tys. zł.
Co niezwykle ważne miasto na jego realizację pozyskało dofinansowanie w wysokości do 3 mln 624 tys. zł.
AD-A
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INWESTYCJE
Takie strategie mają Paryż, Londyn czy Kopenhaga, ale też miasta w Polsce, teraz dołączy do nich
Bełchatów. Rozpoczynają się prace nad miejską strategią adaptacji do zmian klimatu

Specjaliści powiedzą, jak klimat wpływa na miasto

W strategiach adaptacji do zmian klimatu ważne miejsce zajmują tereny zielone
Paryż działa pod hasłem przywrócenia
miastu wiejskich warunków życia. Londyn w ramach adaptacji postawił na
modernizację starych budynków, zazielenianie miasta i proekologiczną komunikację, czyli rowery i elektryczne autobusy.
To przykłady, jak w praktyce przystosowanie miasta do zmian klimatycznych
może wyglądać. Do końca września taką
wiedzę mieć też będzie Bełchatów.
W magistracie odbyło się pierwsze
z czterech seminariów związanych z realizacją projektu Climcities, do którego miasto przystąpiło podpisując porozumienie
z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Prezydent Mariola Czechowska, podkreśla,
że Bełchatów jest wśród pięciu miast
w Polsce wybranych do realizacji projektu
i jest to wielkie wyróżnienie. Strategie

mieć będą także: Tomaszów Mazowiecki,
Siedlce, Ostrołęka i Nowy Sącz (miasta
do 100 tys. mieszkańców).
Specjaliści z IOŚ przygotują dokument
mówiący, na ile Bełchatów jest odporny na nagłe zjawiska pogodowe, jak np.
susze, gwałtowne ulewy czy powodzie
i wskazujący jednocześnie, jak może zapobiegać ich negatywnym skutkom. Strategia będzie także wykorzystywana przy
aplikowaniu o środki zewnętrzne, bo
coraz więcej programów, np. norweskie,
taki aspekt biorą pod uwagę.
Agnieszka Kuśmierz z IOŚ, koordynator
strategii dla Bełchatowa, podkreśla, że
zaangażowanie mieszkańców, stowarzyszeń, czy wspólnot mieszkaniowych, firm
i instytucji jest bardzo ważne. Strategia
ma służyć polepszeniu warunków życia
mieszkańców, zwiększeniu bezpieczeń-

stwa i podniesieniu świadomości zmian
klimatu. To m.in. kwestia właściwego
zaprojektowania terenów zielonych,
w miastach powstają np. tzw. kieszonkowe ogrody czy kwietne łąki, ale to także
bezpłatna komunikacja, czy właściwe
gospodarowanie wodami opadowymi.
W Warszawie i Wrocławiu są np. stawy do
gromadzenia wód opadowych, tworząc
miejsca wypoczynku na osiedlach.
Kolejne seminarium ma się odbyć
w czerwcu – tym razem będą na nie
zaproszeni
mieszkańcy,
organizacje,
firmy. Projekt Climcities jest finansowany
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Potrwa do końca września
2017 roku.
Al

Będzie jaśniej na bełchatowskich osiedlach
Miasto wybuduje oświetlenie na osiedlu
domów jednorodzinnych w okolicy ulicy
Jaworowej oraz na osiedlu Dolnośląskim.
W obu przypadkach zamontowane zostaną nowoczesne i ekologiczne oprawy LED.
Jeszcze w tym roku łącznik pomiędzy
ul. Jaworową a Dziką będzie oświetlony. Miasto podpisało właśnie umowę na
zaprojektowanie i budowę oświetlenia
w tym rejonie. Ten sam zakres prac ma-
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gistrat wykona także na osiedlu Dolnośląskim, w rejonie bloku 102, gdzie znajduje się parking. Wkrótce obydwa miejsca
będą oświetlać nowoczesne, ekologiczne
i energooszczędne oprawy LED. Wszystko
będzie kosztować ponad 91 tys. zł.
Wykonawca na zaprojektowanie
i wybudowanie oświetlenia ma czas do
8 grudnia 2017 roku. To już kolejna miejska inwestycja w tym zakresie. Magistrat

stara się sukcesywnie budować oświetlenie tam, gdzie go brakuje. W ostatnim
czasie lampy zainstalowano m.in. przy
ulicy Konwaliowej, Baczyńskiego – Asnyka, Dalekiej.
Z kolei w ramach III edycji budżetu
obywatelskiego został doświetlony ciąg
pieszy łączący osiedle Okrzei z Dolnośląskim.
AD-A
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Święto flagi i rocznica Konstytucji 3 Maja
Złożeniem kwiatów i mszą św. za Ojczyznę Bełchatów uczcił 226. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień
wcześniej miasto obchodziło Dzień Flagi.
2 maja biało-czerwone flagi powiewały
w całym Bełchatowie. Nasze barwy narodowe można było zobaczyć na fasadach
budynków, balkonach, samochodach. Nie
zawiedli mieszkańcy bloku na os. 1 maja.
Dzień później bełchatowianie uczcili
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Miejskie uroczystości odbyły się w kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary na
osiedlu Dolnośląskim, gdzie znajduje się
tablica upamiętniająca uchwalenie Konstytucji przez Sejm Wielki w 1791 roku.
Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń, organizacji
społecznych, kombatanckich, zakładów
pracy i uczniowie szkół. Po patriotycznej
uroczystości w kościele odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.
Tablica upamiętniająca konstytucję
3 Maja wmurowana została w 1991 roku,
w 200. rocznicę uchwalenia dokumentu.
Organizatorami uroczystości byli:
prezydent Bełchatowa, Stowarzyszenie
Przyjaciół Bełchatowa oraz Parafia NMP
Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie.
Obchody upamiętniające Konstytucję 3 Maja miały jeszcze swoją sportową
odsłonę. Ponad 70 osób wystartowało
w zawodach strzeleckich, zorganizowanych przez sekcję strzelectwa sportowego „Iglica” Bełchatów, pod patronatem
Marioli Czechowskiej, prezydenta Bełchatowa.
Uczestnicy byli oceniani w dwóch
klasyfikacjach: dyplomowej i pucharowo-medalowej. W kat. juniorki – seniorki
najlepsze noty uzyskali: Natalia Malinowska 100 pkt., Iwona Bukowska 93 pkt.,
Nadia Sztorc 92 pkt. Wśród juniorów –
seniorów zwyciężyli: Ireneusz Bukowski
92 pkt., Maciej Idziński 91 pkt., Jarosław
Florczyk 90 pkt. W kat. dzieci podium należało do: Kacpra Chałubka, Patrycji Burzyńskiej 99 pkt. i Mateusza Idzińskiego
97 pkt.
Al

Uroczystości patriotyczne tradycyjnie odbyły się w parafii na os. Dolnośląskim

Kilkadziesiąt biało-czerwonych flag ozdobiło jeden z bloków przy ul. 1 Maja

Chętnych do uczczenia święta 3 Maja na sportowo nie brakowało
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Odmieniony plac Wolności ma szansę stać się miejscem chętnie odwiedzanym przez bełchatowian, ale t

Plac Wolności z marszałkiem Piłsudskim, fontanną, zi
Fontanna będzie liczyć ponad 20 metrów i znajdzie się w centralnym miejscu placu Wolności. Od strony pl. Narutowicza stanie pomnik marszałka Józefa
Piłsudskiego, w przeciwnym końcu placu
umiejscowiony będzie muzyczny plac zabaw i siłownia pod chmurką. Będzie też
miejsce na scenę plenerową i kawiarniane ogródki. Całość uzupełnią drewniane
i stylowe tzw. elementy małej architektury- m.in. ławeczki, stoliki, pergole.
To pomysł na zmianę placu Wolności z miejsca zapomnianego i nieco wstydliwego
w przyjazne bełchatowianom.
Miasto dostało już pozwolenie na budowę i szykuje się do ogłoszenia przetargu. Inwestycja potrwa dwa lata. W tym
roku przeprowadzone zostaną przede
wszystkim prace ziemne, związane m.in.
z porządkowaniem terenu, budową sieci
kanalizacji, nawodnienia, oświetlenia.
W przyszłym roku planowane są nasadzenia, budowa elementów architektonicznych i posągu Piłsudskiego. Szacowany
koszt rewitalizacji placu to ponad 5 mln zł.
- Plac Wolności to zaniedbana, a przecież bardzo ważna część miasta – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Chcemy, aby plac był przyjazny
dla rodzin, stał się miejscem odpoczynku
i organizowania uroczystości patriotycznych. Prezydent dodaje, że na placu stanie postument z figurą Józefa Piłsudskiego, który jest ważną postacią dla miasta
i jego pierwszym, honorowym obywatelem.
Plac podzielony zostanie na trzy strefy. Sercem tej patriotycznej, położonej
od strony pl. Narutowicza, będzie postument z postacią marszałka. Jego odsłonięcie, planowane na przyszły rok, upamiętni setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. To także nawiązanie do historii Bełchatowa. Przed wojną
plac nosił nazwę Nowy Rynek, a od 1935
roku Józefa Piłsudskiego. Obecny pomnik
Adama Mickiewicza zostanie przeniesiony
na ul. Edwardów, gdzie mieści się III LO,
noszące imię wieszcza.
Po drugiej stronie, przy ulicy 19 stycznia, umieszczony zostanie głaz poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.
Na granitowej bryle znajdą się nazwiska
prezydenta oraz ofiar katastrofy smoleń-
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Do centrum placu prowadzić będzie aleja wysadzana kasztanowcami
skiej. W tym miejscu stał niegdyś kościół
ewangelicki, wyburzony w 1984 roku.
Do centralnej części placu poprowadzi
aleja wysadzona czerwonymi kasztanowcami. To przestrzeń przeznaczona
m.in. na spotkania i imprezy kulturalne.
Będzie tu m.in. pergola z płóciennym
zadaszeniem i miejsce na scenę plenerową oraz kawiarniane ogródki. W pobliżu
wybudowana zostanie fontanna otoczona
kamiennymi ławami. W kolejnej części
placu powstanie miejsce dla dzieci. Wyposażanie placu zabaw to urządzenia
akustyczne, związane z położoną w pobliżu szkołą muzyczną. W tej części powstanie też minisiłownia i zielony labirynt.
Plac ma stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom, także ze względu na
zieleń. A jego reprezentacyjny charakter
podkreślać będą elementy nawiązujące
do symboliki Bełchatowa, czyli znanego
jabłuszka i tablice mówiące o miastach
partnerskich. Całość dopełni odpowiednie oświetlenie. Podświetlone będą
m.in.: postument z figurą Piłsudskiego,
fontanna, pergole. Zamontowany też zostanie monitoring.
Al

Zielony labirynt będzie jedną z atrakcji placu
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też ważnym ze względu na swój patriotyczny charakter

ielonym labiryntem i miejscem zabaw dla dzieci
Śródmieście jak nowe
Plac Wolności to jeden z projektów
w ramach rewitalizacji śródmieścia, która ma nie tylko wymiar estetyczny, ale przede wszystkim jest
działaniem na rzecz mieszkańców
i przywracaniem zapomnianych
rejonów do aktywnego gospodarczo życia. Program obejmuje m.in.
remont dziesięć kamienic w najstarszej części Bełchatowa i wiele
działań pomocowych dla mieszkańców. Całość unijnego projektu
oszacowana jest na 14 mln 600 tys.
zł, miasto ma szansę dostać z Unii
85 proc. kosztów kwalifikowanych,
to około 9,5 mln zł.
Bełchatów był jednym z pierwszych miast, które uchwaliło gminny program rewitalizacji w województwie.

Elementy małej architektury także pojawią się na odrestaurowanym placu

Sercem części patriotycznej placu będzie postument marszałka Piłsudskiego
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EDUKACJA
Będą nowe oddziały przedszkolne. W trzech placówkach
powstanie siedem dodatkowych grup dla blisko 160 dzieci

Maturalny maraton

Dodatkowe miejsca w przedszkolach
Pod koniec kwietnia zakończył się nabór ły zakwalifikowane w pierwszym naborze.
do publicznych przedszkoli na rok szkol- - W ten sposób w całości zapewnimy równy 2017/2018. Dziś wiadomo, że od wrze- nież potrzeby w zakresie wychowania
śnia z miejskich placówek chciałoby ko- przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat
rzystać ponad 620 dzieci w wieku 3-6 lat. – podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
To więcej niż miejsc, którymi dysponuje Rekrutacja dodatkowa rusza 1 czerwca.
miasto. Magistrat jednak uspokaja – ro- Na podjęcie decyzji rodzice mają czas do
dzice nie muszą się martwić, miejsc dla 14 sierpnia.
trzy- i czterolatków nie zabraknie.
Nowe oddziały będą zorganizowane
– Wychodząc naprzeciw potrzebom w trzech miejscach - na Przytorzu, Bini oczekiwaniom mieszkańców, podjęłam kowie i Dolnośląskim. Trzy grupy będą
decyzję o utworzeniu siedmiu nowych od- utworzone w Przedszkolu Samorządowym
działów przedszkolnych. Dzięki temu po- nr 2 – zostaną one uruchomione w buwstanie prawie 160 dodatkowych miejsc.
dynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy
Będziemy więc mogli przyjąć wszystkie
ul. Słowackiego. Po dwa oddziały powstaną
trzy- i czteroletnie dzieci, które nie zostaw Przedszkolu Samorządowym nr 6
– z lokalizacją w Szkole Podstawowej
nr 12 przy ul. Budryka oraz Przedszkolu Samorządowym nr 9 wchodzącym
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 9 na os. Dolnośląskim.
– W dwunastce pomieszczenia są
już gotowe brakuje tylko wyposażenia.
W dziewiątce musimy przeprowadzić
drobne remonty, natomiast w trzynastce czekają nas roboty adaptacyjne. Nowe oddziały będą spełniać
wszystkie wymagania stawiane oddziałom przedszkolnym. W tym roku
szkolnym takie grupy działają już
w SP nr 12 i 13 – mają one pełne obłożenie, a rodzice są zadowoleni – podsumowuje Elwira Antońska, dyrektor wydziału
oświaty w bełchatowskim urzędzie miaNowe oddziały powstaną na os. Przyto- sta.
rze, Binków i Dolnośląskim
AD-A

Maturzyści czekają na wyniki egzaminów,
poznają je w czerwcu
Ponad 60 tegorocznych absolwentów
III LO im. A. Mickiewicza zmierzyło się
z jednym z najważniejszych egzaminów.
Przez cały maj maturzyści sprawdzali
swoją wiedzę i walczyli o jak najlepsze
wyniki. Najpierw był język polskim, potem matematyka na poziomie podstawowym, później język obcy i kolejne przedmioty.
Wśród uczniów z „Mickiewicza”, przed
rozpoczęciem pierwszego dnia matury,
panowało zdenerwowanie, ale też i dobry humor. Były ostatnie powtórki, żarty
i strach, czy nie zawiodą ich długopisy.
Osoby, które jeszcze nie weszły do sali,
nie ukrywały natomiast radości, gdy
okazało się, że numery odpowiadające
pierwszym ławkom są już wylosowane.
AD-A

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej

Służba BHP 44 733 51 99

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96

44 733 51 01

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70

44 733 52 96, 44 733 52 94

Archiwum zakładowe 44 733 51 92

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37

Wydział Finansowy 44 733 51 28
Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

Wydział Inwestycji i Zamówień

44 733 51 48, 44 733 51 50

Publicznych 44 733 51 91

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
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Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 51 80

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

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31

www. Bełchat
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Mają doświadczenie zawodowe, a prowadzenie autobusu to dla nich sama przyjemność.
Nie wyobrażają sobie innego zawodu

Panie za kierownicą miejskich autobusów
Prowadzenie autobusów to wciąż typowo męski zawód, jednak ten stereotyp powoli się zmienia. W Bełchatowie
za kierownicą miejskich autobusów
zasiadają już dwie kobiety. Panie ubrane
w eleganckie koszule, spodnie i krawaty
reprezentują bełchatowską spółkę MZK.
Obie mają doświadczenie zawodowe
i jak same twierdzą, prowadzenie autobusu, to dla nich wielka przyjemność. Nie
wyobrażają sobie innego zawodu. Za kierownicą tak dużego pojazdu czują się jak
przysłowiowa ryba w wodzie.
Kobiety stanowią dzisiaj niecałe
8 proc. ogółu pracujących kierowców.
Zawód kierowcy autobusu wymagał dawniej nie tylko umiejętności prowadzenia
i naprawy, ale przede wszystkim dużej
siły fizycznej do utrzymania pojazdu w
ruchu. Regulacje prawne nie dopuszczały wcześniej kobiet do pracy w zawodzie
kierowcy. Paniom pozostało w komunikacji miejskiej prowadzenie wyłącznie
tramwajów, obsługa konduktorska, a po
jej likwidacji kontrola biletów. Dopiero
po wprowadzeniu do ruchu nowoczesnych autobusów, dotychczasowe, urzędowe zakazy dla kobiet zniknęły. Wspomaganie układu kierowniczego, automatyczna skrzynia biegów i wiele innych,
nowoczesnych rozwiązań ułatwiają jazdę
kilkunastometrowymi autobusami po ulicach miasta.
Choć praca za kierownicą jest ciężka, wymaga predyspozycji psychicznej
i fizycznej, to widok kobiety prowadzącej

autobus jest coraz częściej spotykany. Na
tym stanowisku nie wystarczy posiadanie
prawa jazdy kategorii D i świadectwa
kwalifikacyjnego. Dodatkowo potrzebny
jest hart ducha i umiejętność radzenia
sobie w różnych, często zaskakujących
sytuacjach.
Panie wśród załogi MZK cieszą się
dobrą opinią. Są uprzejme, kulturalne, uśmiechnięte, dbają o pojazdy,
o czym świadczą telefony z pochwałami
od mieszkańców korzystających z komu-

nikacji. Obie pracownice MZK przyznają,
że najważniejsze dla nich jako zawodowych kierowców jest bezpieczeństwo pasażerów.
Mieszkańcy Bełchatowa nie zaprzeczają, że widok kobiety za kierownicą
jest dla nich zaskoczeniem, lecz potwierdzają, że panie równie dobrze radzą sobie na tym stanowisku, jak mężczyźni.
Mamy nadzieję, że grono przedstawicielek płci pięknej prowadzących autobus
jeszcze się powiększy.
MZK

Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,

44 733 51 02

44 733 51 59

44 733 51 89

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,

Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71

44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

Panie, które zasiadają za kierownicą miejskich autobusów, świetnie sobie radzą

Zespół ds. Audytu i Kontroli 44 733 52 66
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 25

44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta

44 733 52 46

44 733 52 62

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

Środowiska 44 733 51 82

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
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bełchatów przez najbliższe lata będzie modernizować sieć
ciepłowniczą w mieście

PEC dostał ponad 10 mln zł na inwestycje
Projekt PEC Bełchatów pn. „Budowa
i przebudowa systemu ciepłowniczego
w Bełchatowie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania
z NFOŚiGW w ramach działania 1.5 Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2017-2022 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Całkowita wartość projektu to ponad 16 mln zł brutto,
z czego dofinansowanie wyniesie ponad
10 mln zł, co stanowi aż 75 proc. kosztów
netto przedsięwzięcia. Umowa zostanie
podpisana przez Zarząd PEC Bełchatów
jeszcze w tym roku. Na realizację pierwszych zadań już zostały ogłoszone przetargi.
PEC Bełchatów systematycznie modernizuje sieć ciepłowniczą w mieście.
Pierwszeństwo mają najbardziej wyeksploatowane oraz strategiczne jej fragmenty, bowiem znaczna część sieci systemu ciepłowniczego została zbudowana
w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Powstała w technologii kanałowej, co jest
często przyczyną problemów eksploatacyjnych i wiele odcinków sieci wymaga remontu lub wymiany. Koszty modernizacji
są bardzo wysokie. Bez uzyskania pomocy inwestycja byłaby realizowana w bardzo ograniczonym zakresie rzeczowym
i w znacznie dłuższym czasie.
W ramach projektu planowana jest
przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Bełchatowie, w tym likwidacja istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej siecią preizolowaną oraz remont izolacji sieci napowietrznej. Likwidowane będą też kolejne węzły grupowe,
a w ich miejsce wybudowane zostaną
bardziej sprawne węzły indywidualne dla
poszczególnych obiektów. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 20172023 i obejmuje następujące obszary:

•

Rok 2017
• Remont izolacji w celu zmniejszenia
strat ciepła na sieci napowietrznej etap Grocholice – WS 3 (granice miasta)
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej od komory K-15/A/III (okolice bl. 125 i 126 na os. Dolnośląskim)
do budynków węzłów grupowych przy

• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1
(okolice skrzyżowania ul. Edwardów
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Kolejne odcinki sieci ciepłowniczej zostaną zmodernizowane i przebudowane
i Wojska Polskiego)
Rok 2019
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej,
Kaczkowskiego, Mickiewicza - etap I
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów
grupowych - os. Dolnośląskie od K-35
do bl. 333

Zużyte i wyeksploatowane sieci zastąpią
nowoczesne i preizolowane
ul. Bema i Sikorskiego w Bełchatowie
Rok 2018
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów
grupowych od komory K-16/1 (okolice
ul. Mielczarskiego i rzeki Rakówki) do ul.
Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz
Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12

Rok 2020
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów
grupowych - os. Dolnośląskie od K-35 do
bl. 138-149 oraz do bl. 334-340
Rok 2021
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej,
Kaczkowskiego, Mickiewicza - etap II
Rok 2022
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej,
Zielonej, Północnej.
Rok 2023
• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej
PEC

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl
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Przygarnij zwierzaka ze schroniska

Nie zapomnij
zapłacić za śmieci
Przypominamy, że 15 czerwca 2017r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.
Płatność obejmuje: marzec, kwiecień
i maj 2017 r.

Madzia ma trzy lata. Jest bardzo aktywna, wesoła i przyjazna - skacze
w ramiona i uwielbia się przytulać.
Lubi biegać. Miłośniczka zabaw z piłką. W schronisku jest od marca.

Piórko to przemiły, roczny kocur. Gaduła, który uwielbia zabawę kocimi
zabawkami, a najbardziej lubi kolorowe piórka na patyku. Umie korzystać z kuwety i drapaka.

Adopcja zwierzaka z bełchatowskiego Schroniska dla Zwierząt wiąże się z podpisaniem umowy adopcyjnej oraz opłatą 50 zł w przypadku psa i 25 zł kota. Zwierzę
idące do adopcji ma: czip, książeczkę zdrowia, pakiet szczepień. Jest odpchlone
i odrobaczone.

www.schronisko.sanikom.pl
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Opłatę uiszcza się:
- na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 lub w drodze
inkasa, u inkasenta w siedzibie Urzędu
Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7.
Następny termin płatności:
do 15 września 2017 r. – za miesiące:
czerwiec, lipiec i sierpień 2017 r.
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgodna ze złożoną deklaracją i nie ulegnie
zmianie do czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty.
Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, pokój: 208-209.
tel.: 44 733-52-58, 44 733-52-59.
e-mail: odpady@belchatow.pl

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

KULTURA

w.pl

W pierwszy weekend lipca bełchatowianie bawić się będą na Dniach Bełchatowa. Tydzień wcześniej odbędzie się rockowe zakończenie szkoły

TSA, Pectus i Mezo na Dniach Bełchatowa
Święto miasta wypełni sobotni koncert
gwiazd, zwieńczony występem grupy Pectus i niedzielny, rodzinny piknik
z pokazami bełchatowskich wykonawców.
Zagra m.in. Mobilizacja. Nie zabraknie
zakończenia roku szkolnego na rockowo.
23 czerwca wystąpią bełchatowskie zespoły i legenda polskiego rocka – grupa
TSA.
Tegoroczne święto miasta, na które
zaprasza wszystkich mieszkańców Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, odbędzie się 1-2 lipca na błoniach
przy Muzeum Regionalnym. Termin został
przesunięty o tydzień, by Dni Bełchatowa nie kolidowały z innymi imprezami
w regionie. – Docierały do nas informacje,
że mieszkańcy muszą wybierać między
koncertami, teraz już takich dylematów
nie będzie – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
W sobotę, 1 lipca, o godz. 16 koncertowy maraton rozpocznie Klaudia Pawlak,
nowa twarz w świecie muzyki disco&dance, wystąpią też Magda Femme, popowa
wokalistka, związana niegdyś z Ich Troje
oraz młody twórca i kompozytor Szymon
Chodyniecki. Około godz. 19 zaśpiewa raper Mezo, a koncertową sobotę zakończy,
tworzony przez czterech braci, zespół
Pectus. Po koncertach mieszkańcy bawić
się będą na dyskotece pod gwiazdami.
Niedziela, 2 lipca, upłynie w atmosferze
pikniku. – To będzie dzień skierowany do
bełchatowskich rodzin, chcemy się także
pochwalić naszymi lokalnymi artystami –

Zespó Pectus to gwiazda tegorocznych Dni Bełchatowa

W sobotni wieczór zaśpiewa Mezo

mówi Łukasz Politański.
Zaprezentują się grupy wokalne
i taneczne, działające przy MCK, dzieci
z bełchatowskich szkół i przedszkoli
przedstawią program artystyczny nawiązujący do historii Bełchatowa. Wystąpią
Weronika Pochopień, Anna Serafińska, zespół Thrudy. Po raz kolejny do wspólnego
grania powróci znana bełchatowianom
Mobilizacja. Na rodziny z dziećmi czekać będzie wiele atrakcji. Będzie można
stworzyć ceramiczne naczynia, wziąć
udział w doświadczeniach naukowych.
Tegoroczne dni miasta tydzień wcześniej, bo 23 czerwca, zainaugurują koncerty na scenie plenerowej MCK PGE
Gigantów Mocy. Zagrają bełchatowskie
grupy RAIL, Sleepwalker oraz TSA.
Al

Sobota na szpilkach z filmem ,,Geniusz" i warsztatami rozwoju
Przed bełchatowiankami kolejna odsło- się Twoim sukcesem” poprowadzi dr.
na „Soboty na szpilkach”. Letnia edycja nauk humanistycznych w zakresie fiwydarzenia zagości w Miejskim Centrum lozofii oraz trener rozwoju osobistego
Kultury już 10 czerwca, od godz. 15:30.
– Eulalia Adasiewicz. Podczas spotkania
Program zapowiada się ciekawie. w małej sali teatralnej, panie doOrganizatorzy m.in. przygotowali se- wiedzą się, jak odnieść sukces
ans filmowy. To właśnie specjalnie dla i czy potrzeba do tego osób trzecich,
pań kino Kultura wyświetli film „Ge- a także określą swoje mocne oraz słabe
niusz”, czyli opartą na faktach historię strony.
życia pisarza Thomasa Wolfe. KolejBilety w kasach MCK, szczegóły na
na propozycja, to warsztaty rozwoju stronie: www.mck.belchatow.pl.
osobistego. Zajęcia „Aby życie stało
AD-A

MCK zaprasza panie 10 czerwca
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SPORT
Sportowym akcentem zakończyły się miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
18 maja w Parku Olszewskich odbył się coroczny bieg pod hasłem „Zabiegamy o pamięć”

Najmłodsi pobiegli ścieżkami wokół muzeum
III Bełchatowski Bieg Konstytucji 3 Maja
przeszedł do historii. Na starcie stanęło
prawie 300 dzieciaków z klas I-III szkół
podstawowych. Mali sportowcy, w zależności od wieku, mieli do pokonania
dystans o długości 300 lub 500 metrów.
I tym razem trasa prowadziła ścieżkami
wokół bełchatowskiego muzeum.
Najlepiej z dystansem, wśród dzieci
z rocznika 2007, poradzili sobie Anna Olczyk z SP nr 8 oraz Marcel Sadziński z SP
nr 9. Pierwsze miejsca w kategorii dziewięciolatków przypadło Nadii Wolańczyk
z jedynki oraz Łukaszowi Jasińskiemu
z piątki. W roczniku 2009 bezkonkurencyjni okazali się: Alicja Morawiec z SP
nr 5 oraz Filip Cyran z SP nr 9. Z pośród
najmłodszych – siedmiolatków podium
wywalczyli: Lena Lalek z piątki i Jakub
Wiśniewski z dziewiątki. Do zwycięzców
powędrowały medale i nagrody, które
wręczał wiceprezydent Łukasz Politański.
Wszyscy uczestnicy otrzymali natomiast
pamiątkowe dyplomy, a także poczęstu-

Dzieci musiały sobie poradzić z dystansem 300 i 500 metrów
nek w postaci soczku i jabłka.
Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji programu „Lekkoatletyka dla
każdego” promującego tę dyscyplinę
sportu wśród dzieci i młodzieży. Już dziś

jego organizatorzy – prezydent Bełchatowa, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny,
Miejskie Centrum Sportu, zapraszają do
startu w kolejnej – IV edycji Biegu Konstytucji 3 Maja.
AD-A

Tenisiści powalczą w czerwcu na miejskich kortach
Imprezą, która otworzyła nowy sezon na
kortach, był I turniej cyklu Grand Prix
Bełchatowa w tenisie ziemnym o Puchar
Prezydenta Miasta Bełchatowa. W zawodach wzięło udział blisko trzydziestu zawodników, którzy po raz drugi w podobnym lub większym składzie spotkają się
27-28 maja przy okazji II turnieju Grand
Prix. Docelowo będzie pięć spotkań oraz
wrześniowy turniej Masters.
– Miejskie Korty Tenisowe są po renowacji boisk. Była to żmudna praca, którą prowadziliśmy przy zachowaniu najwyższych standardów – tłumaczy Marcin
Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum
Sportu.
MCS nie zapomniał o najmłodszych,
którzy z okazji Dnia Dziecka 3-4 czerwca
rozegrają Mistrzostwa Bełchatowa Dzieci
w tenisie ziemnym.
Na trzeci weekend czerwca zaplanowano Turniej PZT Seniorzy i Amatorzy
w tenisie ziemnym, a miesiąc zakończy
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Zwycięzcy I turnieju Grand Prix Bełchatowa
III turniej cyklu Grand Prix Bełchatowa.
1 lipca to z kolei Turniej Tenis10, w którym zagrają najmłodsi pasjonaci tenisa
ziemnego. Bieżący kalendarz imprez tenisowych oraz innych wydarzeń organizowanych przez MCS dostępny jest na stronie internetowej.
– Organizacja każdej imprezy, np.
biegu, turniejów w siatkówkę, rugby tag,

tenisie ziemnym itp. to dla nas sprawdzenie potencjału obiektów oraz zainteresowania. Pozwoli nam to oceniać, czy
warto podobne eventy ponownie wprowadzać do kalendarza miejskich imprez
sportowych. Chciałbym podkreślić, że do
tej pory na każdym z naszych obiektów
miało miejsce duże wydarzenie – kończy
Marcin Szymczyk.
MCS

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

HISTORIA

Dla marszałka Józefa Piłsudskiego honorowe
obywatelstwo, kopiec i nazwa placu
Każdy, kto zechce wyruszyć 1000-letnim szlakiem dziejów Polski, natknie się
w sposób nieuchronny na postać olbrzyma, z którym nieliczni tylko mogą stawać
w zawody. W powszechnej świadomości
historycznej, marszałek Józef Piłsudski
jawi się bowiem nie tylko jako romantyczny marzyciel i genialny strateg, ale
także jako uosobienie ducha Polski. Czyny, a jeszcze bardziej legenda marszałka,
którą sam świadomie współtworzył i która przydała mu królewskiej niemal godności, ciągle zachowują swoją niezwykłą
żywotność, a w kręgu oddziaływania tego
fenomenu pozostaje także Bełchatów.
Poniżej prezentujemy dwa obrazki
z przedwojennej historii miasta, które
pokazują jak ważne miejsce zajął Józef
Piłsudski w sferze symboli, wybranych
przez bełchatowską wspólnotę samorządową jako własne i tym samym decydująMarszałek Piłsudski został pierwszym honorowym obywatelem Bełchatowa w 1926 r.
cych o jej tożsamości.
12 czerwca 1926 r. w sali magistratu,
który miał wówczas swoją siedzibę przy dziejowych, w roku 1993. Jednomyślność Mickiewicza na szkołę imienia Józefa PiłNowym Rynku (dzisiejszy Plac Wolności), okazana przez Radę Miejską 12 czerwca sudskiego Pierwszego Marszałka Polski”.
odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miej- 1926 r. warta jest refleksji również dlateZ dalszego oglądu dziejów miasta wieskiej. Porządek dzienny, zaproponowany go, że jej oblicze narodowościowo-poli- my, że zrealizować udało się tylko punkt
przez przewodniczącego obradom wi- tyczne było przecież ogromnie zróżnico- 2. Zmianę nazwy Placu Piłsudskiego na
ceburmistrza Konstantego Miętkiewicza, wane. Czy był to tylko zwykły koniunk- Plac Wolności przeprowadzono po wojwyglądał całkiem zwyczajnie: dotyczył turalizm? Faktem pozostaje, że Piłsudski nie, w roku 1949. Tu wspomnijmy jeszbieżących spraw miasta i jego zarządu. – w sensie symbolicznym – stał się częścią
cze, że na sesji 16 maja 1935 r. Zarząd
Mimo to obecni doskonale pojmowali, że także małej, bełchatowskiej ojczyzny.
i Rada Miejska zdecydowały się wysłać
od czasu ostatniej sesji rady, która odI obrazek drugi. Ledwie 4 dni po depesze kondolencyjne na ręce Marbyła się 20 kwietnia owego pamiętnego śmierci marszałka, 16 maja 1935 r., Rada
szałkowej Aleksandry Piłsudskiej z domu
roku, zmieniło się bardzo wiele. Wyrazi- Miejska w Bełchatowie odbyła uroczystą
Szczerbińskiej oraz Wojewody Łódzkiego
cielem tych nastrojów został radny Cze- sesję pod przewodnictwem wiceburmiAleksandra Hauke-Nowaka. Warto przysław Huzar z PPS, który – zanim jeszcze strza Stanisława Millera. Rozpoczęto ją
toczyć je w całości, ponieważ znakomirozpoczęto realizację przewidzianego od odczytaniu orędzia do narodu wystocie
oddają panujące wówczas (nie tylko)
programu – nawiązał do wydarzeń ogól- sowanego przez Ignacego Mościckiego,
w
Bełchatowie
nastroje.
nopaństwowych. Miał oczywiście na myśli prezydenta Rzeczypospolitej. Z kolei
Pierwsza
brzmiała
tak: „Łącząc się
udany zamach stanu, przeprowadzony wiceburmistrz podniósł w swym przez
całem
Narodem
w
głębokim
bólu po
przez Piłsudskiego i wierne mu oddzia- mówieniu działalność i zasługi zmarłego
stracie
Ukochanego
Wodza
Narodu
skłały wojskowe. Opisawszy „w dłuższem oraz zarządził jednominutową chwilę
przemówieniu” zasługi marszałka, Huzar ciszy. Dalej, jak czytamy w protokole damy Ci Dostojna Pani wyrazy głębokiego
zgłosił projekt uchwały o przyznanie mu z sesji, „dla uwiecznienia pamięci zmar- współczucia, czci i hołdu”. Druga depehonorowego obywatelstwa miasta Beł- łego Józefa Piłsudskiego Pierwszego Mar- sza, skierowana do wojewody, zawierała
chatowa.
szałka Polski, Rada Miejska jednogłośnie następującą treść: „Na ręce Twoje Panie
Głosowanie
przeprowadzono
nie- uchwaliła: 1. Wyasygnować z Kasy Miej- Wojewodo składamy najgłębsze wyrazy
zwłocznie, a jego wynik był jednogłośny: skiej sumę Zł. 100 na kopiec, 2. Przemia- bólu po stracie Ukochanego Wodza skłaPiłsudski został pierwszym honorowym nować miejscowy obecny Nowy Rynek na dając jednocześnie przyrzeczenie stać
obywatelem Bełchatowa, jak się okazało, Plac Pierwszego Marszałka Józefa Piłsud- wiernie na straży ideałów Marszałka”.
jedynym w okresie międzywojennym. Ko- skiego, 3. Zwrócić się do Władz szkol- Dziś Bełchatów pragnie ponownie nawiąlejny raz to szczególne wyróżnienie przy- nych z prośbą o przemianowanie nowo zać do tej tradycji i tych ideałów.
Arkadiusz Kowalczyk
znano dopiero w zupełnie innych realiach budującej się szkoły z imienia Adama
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Elżbieta Naturalna
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Grzegorz Muskała

Monika Selerowicz

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Ewa Skorupa

Józef Wodziński

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
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