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W 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej bełchatowianie zgromadzeni na placu Narutowicza wspólnie odśpiewali „Odę  
do radości” skomponowaną przez Ludwiga van Beethovena. Przewodzili im uczniowie III LO im. Adama Mickiewicza

dzieje się w mieście

Muzeum dla dzieci
Z okazji Dnia Dziecka 
Muzeum Regionalne 
będzie gościć małych 
artystów. 2 czerwca  
o godz. 16:45 od-
będzie się wernisaż 
wystawy prac dzie-
ci z Grupy Rysunku 

Artystycznego, a o 17 recital fortepianowy 
w wykonaniu najmłodszych członków grupy 
„Piwnica 8”.

Dzień Samorządowca
Obchody Dnia Sa-
morządu Terytorial-
nego zaplanowano 
na 27 maja. O godz. 
18 w sali teatral-
no-widowiskowej 
MCK PGE Giganty 

Mocy rozpocznie się uroczysta gala, po-
przedzona mszą o godz. 17 w kościele przy 
ul. Kościuszki. 

www.facebook.pl/belchatow

Kiermasz książek
Czytelników, którzy 
chcieliby wzboga-
cić domową ko-
lekcję książek o 
nowe pozycje, filia 
biblioteczna nr 4 
przy ulicy Turku-
sowej 7 zaprasza 

na kiermasz książek przeczytanych. Od-
będzie się on w dniach 12-13 czerwca  
w godz. 9-17. 

polub nas 

#lubie_belchatow youtube.pl/miastobelchatow

Z DRUGIEJ STRONY
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Będzie się działo: Re:Aktor, Dzień Patrona i święto rodziny
Czerwiec w Bełchatowie to czas wspól-
nego, rodzinnego świętowania. Najpierw 
podczas Festiwalu Re:Aktor, który zagości 
w centrum już 2 czerwca w godz. 13-19. 
Plac Narutowicza podzielony będzie na 
trzy strefy związane z naukami ścisłymi 
– robotyką, chemią czy fizyką. W pierw-
szej królować będą roboty i wszystko, co  
z nimi związane, w drugiej naukowe poka-
zy, wystrzałowe zabawy i warsztaty m.in. 
robienia slimów. Strefa trzecia to mobil-
na instalacja Park Edukacyjny Interakcje 
z różnorodnymi eksperymentami. Wodna 
wyrzutnia, elektryczny labirynt, lustrzane 
zwierciadła – to tylko część z nich. 

16 czerwca to z kolei Dzień Patro-
na Miasta św. Jana Pawła II. W południe  
w kościele farnym odprawiona zostanie 
msza św., a tuż przed nią mieszkańcy zło-
żą kwiaty pod pomnikiem Papieża Polaka.  
O godz. 15 z pl. Nartowicza wyruszy siód-
my bełchatowski Marsz dla Życia i Rodziny. 
Przejdzie on ulicami miasta, a zakończy się 
przy parafii Narodzenia NMP. To właśnie 
w ogrodach parafialnych ok. godz. 15:30 
rozpocznie się festyn rodzinny. Koncert 
laureatów dziecięcego festiwalu piosenki 

papieskiej i religijnej „Santo Subito”, lote-
ria fantowa, gry, zabawy, a także konkursy 
sportowe i plastyczne z nagrodami – to 
główne atrakcje. Będą też stoiska, gdzie 
m.in. promowany będzie program 500+, 
Bełchatowska Karta Rodziny, Karta Du-
żej Rodziny. Na zakończenie pikniku,  
o godz. 18:30, wystąpi zespół Pokój i Do-
bro. Tworzą go młodzi franciszkanie, któ-
rzy do tekstów z Pisma Świętego tworzą 

własną muzykę – mieszankę reggae, blu-
esa, popu, a także ostrych rockowych  
i hardcorowych brzmień. 

Dzień Patrona to również wydarze-
nia towarzyszące, m.in. konkurs „Ponty-
fikat św. Jana Pawła II” zaplanowany na  
14 czerwca. Uczniowie podstawówek po 
raz szesnasty podzielą się wiedzą o Papie-
żu Polaku.

AD-A

Podczas festynu rodzinnego na maluchy będzie czekać wiele atrakcji

Drodzy mieszkańcy,

przed nami kolejna – siódma już edycja Bełchatowskiego Budżetu Obywatelskiego.  
W poprzednich latach chętnie angażowali się Państwo w decydowanie o naszym mieście, 
o tym jak ma się zmienić, aby żyło się nam w nim jeszcze lepiej. To właśnie dzięki Państwu 
pomysłom powstały m.in. nowe place zbaw, doświetliliśmy przejścia dla pieszych, stwo-
rzyliśmy miejsce spotkań dla seniorów. Teraz przed Państwem kolejna szansa na zgło-
szenie swoich propozycji. W czerwcu czekamy na wnioski, jestem przekonana, że będą 
również interesujące co w latach poprzednich. 

Jeden z ubiegłorocznych projektów – telemonitoring kardiologiczny cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że w tym 
roku postanowiłam kontynuować program z miejskich środków. Małe aparaty monitorujące serce trafią do ponad 100 
osób. To nie jedyna inwestycja w zdrowie bełchatowian i opiekę medyczną. Kolejny raz wspieramy Szpital Wojewódzki, 
który otrzyma od miasta 130 tys. zł na doposażenie oraz zakup tonometra – specjalistycznego urządzenia okulistycz-
nego. 

Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
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Nie zwalniają prace związane z konserwacją miejskiej zieleni. Wraz z początkiem maja rozpoczęło się koszenie 
trawników i skwerów. W trakcie jest rutynowy przegląd miejskich placów zabaw, wymieniony został także piasek 
we wszystkich miejskich piaskownicach 

Porządki na skwerach i placach zabaw
Po przycięciu drzew i przygotowaniu tere-
nów zielonych pod wiosenne nasadzenia 
do pracy ruszyły ekipy odpowiadające za 
koszenie trawy. Na samym początku ko-
szone są skwery i zieleń przy głównych 
ulicach w mieście, później miejskie tereny 
na bełchatowskich osiedlach.

– Dzięki ostatnim opadom, trawniki 
zaczęły dość szybko rosnąć. Firma, która 
jest odpowiedzialna za pielęgnację zieleni, 
dostała zlecenie na pilne koszenie całego 
miasta. Zaczęliśmy od głównych ciągów 
komunikacyjnych, a następnie rozeszliśmy 
się w kierunku osiedli, aby miło i przyjem-
nie można było korzystać z ulic, chodników 
i terenów zielonych – powiedział Dariusz 
Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. 

W akcji można ponownie zobaczyć 
popularne w poprzednim roku Spidery.  

– Te zdalnie sterowane kosiarki są tanie  
w eksploatacji, bezpieczne w użytkowaniu 
i świetnie się sprawdzają – wyjaśnia Rado-
sław Kosowski z łódzkiej firmy KTU Zieleń, 
która również w minionym sezonie odpo-
wiadała za konserwację zieleni w mieście.

W stosunku do poprzednich lat w 2019 
roku w miejskim budżecie na zadania zwią-
zane z utrzymaniem zieleni zostało zapi-
sanych znacznie więcej pieniędzy – ponad  
2 mln zł. Dwukrotnie przewyższa to zatem 
kwotę przeznaczoną na konserwację ziele-
ni w roku poprzednim. 

Przed każdym sezonem letnim mia-
sto przeprowadza również akcję wy-

miany piasku we wszystkich 23 piaskow-
nicach znajdujących się na miejskich pla-
cach zabaw. Wybrano ok. 20 cm starego 
piasku i usunięto znajdujące się w nim 
nieczystości. Dopiero na tak przygoto-
wane miejsce nasypywany jest nowy 
materiał, a piaskownica uzupełniana jest 
nim do górnej krawędzi. Posiada on atest  
i jest bezpieczny dla maluchów, nie pyli  
i nie zawiera kamyków. Uporządko-

wano również dwa place zabaw z pia-
skową nawierzchnią. Mowa o tych na  
os. Czaplinieckim oraz na Dolnośląskim. 
Usunięto tam nieczystości, przegrabiono  
i dosypano na całym terenie nowy piasek. 
Prace przeprowadzało Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej. Akcja wymia-
ny piasku kosztowała urząd miasta 22 tys. 
złotych.

MJ

Po raz kolejny na miejskie trawniki wyjechały wielozadaniowe, nowoczesne Spidery

Drogowcy remontują osiedlowe chodniki i parkingi
W tym roku w ramach bieżącego utrzy-

mania dróg miasto wyremontowało chod-
nik na południowej stronie ul. Edwardów 

– na odcinku od al. Wyszyńskiego do ul. 
Męczenników Katyńskich. 

Nową jakość zyskały także chodnik 
oraz miejsca parkingowe przy przychod-
ni na wysokości szkoły. Dzięki temu, że 
lecznica zdecydowała się na współpra-

cę z magistratem, można było wymie-
nić nawierzchnię na znacznie większej 
powierzchni. Zwężone zostało również 
okoliczne przejście w kierunku bloków. 
Na chodniku postawione zostały barier-
ki uniemożliwiające kierowcom przejazd. 
Ponadto miasto  planuje również remont 
chodnika i parkingów w sąsiedztwie bloku  

nr 127 na osiedlu Dolnośląskim. 
Niekorzystna pogoda wstrzymała 

natomiast rozpoczęcie prac związanych  
z poziomym oznakowaniem ulic. Aby ma-
lowanie linii i pasów na drogach było sku-
teczne, konieczne są bowiem odpowiednie 
warunki atmosferyczne, przenajmniej kilka 
ciepłych i słonecznych dni z rzędu.

MJ
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Każdego roku magistrat wspólnie ze Strażą Miejską prowadzi akcję „Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim psie”, która 
ma uczulać mieszkańców na problem zabrudzonych trawników i chodników, a także wynikające z tego zagroże-
nie zarażenia chorobami odzwierzęcymi. W ramach akcji mieszkańcom rozdawane były również pakiety sanitarne

Masz psa? Posprzątaj po nim 
Odwiedzając miasta europejskie, może-
my spotkać wypoczywających na trawni-
kach ludzi, którzy nie boją się spotkania 
z ”psią niespodzianką”. Wszystko dlatego, 
że tamtejsi miłośnicy psów sprzątają po 
swoich pupilach. Jak mówi Piotr Barasiń-
ski, komendant Straży Miejskiej, która co 
roku wspólnie z magistratem prowadzi ak-
cję informacyjną „Pokaż klasę! Posprzątaj 
po swoim psie”, problem zalegających na 
trawnikach psich odchodów w Bełchato-
wie jest coraz mniej odczuwalny. - W czy-
stym i uporządkowanym otoczeniu nam 
wszystkim żyje się lepiej i bezpieczniej. 
Stąd co roku organizujemy naszą akcję, bo 
kropla drąży skałę – tłumaczy komendant 
Barasiński.

Do posprzątania po swoim psie nie są 
potrzebne żadne specjalne urządzenia czy 
pojemniki, wystarczy trochę dobrej woli 
i poczucia odpowiedzialności za swoje 
zwierzę. Zdarzają się właściciele, którzy 
uparcie nie dopełniają swojego obowiązku. 
Nie rozumieją tego państwo Ewa i Ryszard 
Mikulscy, właściciele trzech psów. - Na-
sze psiaki są częścią rodziny, kochamy je  
i troszczymy się o nie. Wystarczy zro-
zumieć, że skoro sprzątamy w naszych 
domach, kiedy zdarzy im się jakaś nie-
spodzianka, tak samo powinniśmy postę-
pować na dworze. Przecież park to nasz 
wspólny dom – dodaje pani Ewa.

W ramach akcji „Pokaż klasę! Posprzą-
taj po swoim psie” strażnicy pouczają 

właścicieli psów, jednak w przypadku 
notorycznego uchylania się od usuwania 
nieczystości wypiszą mandat, który sięgać 
może nawet 500 złotych. 

Ważne, by zdać sobie sprawę, ze psia 
kupa to nie tylko problem estetyczny, ale 
przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia, 
szczególnie najmłodszych, bawiących się 
na trawnikach, skwerach czy w piaskowni-
cach. W przypadku kontaktu z nieuprząt-

Budujemy i oświetlamy nowe drogi na Binkowie
Trwają prace na sześciu ulicach na Binko-
wie - Topazowej, Perłowej, Granitowej  
i Agatowej. Roboty rozpoczęły się w 2018 
roku od budowy oświetlenia. Na ulicach są 
nowe słupy, na których zamontowane zo-
stały nowoczesne oprawy typu LED. Goto-
we są również odejścia kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. Wykonawca, bełchatow-
ska firma LEAR, zamontowała także wpu-

niętymi odchodami, w których znajdować się 
mogą np. nicienie czy tasiemce, dzieci nara-
żone są na groźne choroby odzwierzęce.

Na bełchatowskich trawnikach stoi po-
nad osiemdziesiąt koszy na psie odchody. 
Miasto kupiło także kilka tysięcy pakietów 
sanitarnych, które w ramach akcji „Pokaż 
klasę! Posprzątaj po swoim psie” są rozda-
wane mieszkańcom.

AP

sty uliczne. Teraz trwają prace związane  
z układaniem nawierzchni. Obejmują one 
wykonanie podsypki z piasku oraz wylanie 
cementowej warstwy stabilizującej grunt. 

Kolejnym etapem będzie wykonanie 
podbudowy z tłucznia oraz montaż be-
tonowych krawężników. Na tak przygo-
towaną nawierzchnię zostanie położona 
nawierzchnia z kostki. W planach jest też 

wykonanie dojazdów do posesji. Ponadto 
na ulicy Solnej trwają prace związane z bu-
dową odejść kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz montaż wpustów ulicznych. 

Cała inwestycja, która kosztować bę-
dzie ponad 3,7 mln zł, powinna zakończyć 
się w grudniu.

AP

Przedszkolaki z PS 7 doskonale wiedzą, jakie obowiązki mają właściciele psów
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Około stu mieszkańców Bełchatowa zostanie objętych telemonitoringiem serca. To kontynuacja projektu  
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, ale tym razem będzie on realizowany ze środków miejskich. Nowo-
ścią jest dodatkowa usługa „Kardiolog 24”

Serca bełchatowian pod stałą kontrolą
Bełchatów to pierwsze w Polsce miasto, 
które wprowadziło teleopiekę medycz-
ną w ramach budżetu obywatelskiego.  
W ubiegłym roku ze stałej kontroli kar-
diologicznej skorzystało około 200 beł-
chatowian. Zgodnie z zapowiedzią Marioli 
Czechowskiej, prezydenta Bełchatowa, 
projekt jest kontynuowany – tym razem ze 
środków miejskich. – Jesteśmy pewni, że 
urządzenia pozwolą zakwalifikowanym do 
projektu mieszkańcom czuć się bezpiecz-
nie. Dzięki naszemu projektowi są oni pod 
stałą kontrolą kardiologiczną, przez 24 go-
dziny na dobę – mówi Dariusz Matyśkie-
wicz, wiceprezydent Bełchatowa.

W 2019 roku z telemonitoringu kar-
diologicznego skorzystają kolejni bełcha-
towianie. O kwalifikacji decydować będą 
specjaliści kardiolodzy z bełchatowskiego 
szpitala i PAKS-u.  Urządzenia są proste w 
obsłudze i pozwalają na dodatkową kontro-
lę stanu zdrowia obok standardowych wi-
zyt u lekarza prowadzącego. Bełchatowia-
nie, zakwalifikowani do udziału w projekcie, 
zostaną najpierw przeszkoleni, w jaki spo-
sób prawidłowo ich używać. Tegoroczną 
nowością jest dodatkowa usługa „Kardio-
log 24”. – Pacjent o dowolnej porze może 
kontaktować się z kardiologiem, dzięki 

czemu poza tymi standardowymi odbywa-
ją się bowiem także interwencyjne konsul-
tacje kardiologiczne przez telefon. Istnieje 
także możliwość natychmiastowej zmiany 
leczenia i, w razie potrzeby, interwencji – 
tłumaczy dr n. med. Joanna Apanasiewicz  

z PAKS Bełchatów. 
Aparaty monitorujące mogą trafić na-

wet do 133 osób, do tej pory wydano je 
około 30 bełchatowianom. Na realizację 
tego projektu w budżecie miasta zabezpie-
czono 20 tys. złotych. 

AP

Bełchatów mówi STOP alkoholizmowi wśród młodzieży
Blisko dwieście sklepów i lokali gastrono-
micznych w Bełchatowie ma licencję na 
sprzedaż napojów alkoholowych. By zapo-
biec niepokojącemu zjawisku alkoholizmu 
wśród dzieci i młodzieży, miasto prowadzi 
wiele szeroko zakrojonych działań.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Masz 
wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, re-
alizowanej w ramach Narodowego Progra-
mu Zdrowia, przedstawiciele miasta rozma-
wiają z właścicielami sklepów oraz sprze-
dawcami na temat konieczności ogranicza-
nia osobom niepełnoletnim dostępności 
do napojów alkoholowych. Bełchatowscy 
sprzedawcy napojów alkoholowych otrzy-
mali specjalnie przygotowane materiały 

edukacyjne (plakat, naklejki i ulotki), które 
przypominają o konieczności weryfika-
cji wieku osób wyglądających młodo oraz  
o obowiązku okazywania dowodu osobi-
stego przy zakupie alkoholu. Jak wynika 
ze statystyk policyjnych, w Bełchatowie 
handlujący przestrzegają obowiązującego 
w Polsce całkowitego zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim i weryfikują wiek klien-
tów młodo wyglądających poprzez prośbę  
o okazanie dowodu osobistego.

Z młodymi ludźmi regularnie prowa-
dzone są też spotkania, które mają im 
uświadomić jakie konsekwencje niesie ze 
sobą wczesna inicjacja alkoholowa.

APMiasto rozdaje materiały promujące akcję 

Dr n. med. Joanna Apanasiewicz przekonuje do telemonitoringu kardiologicznego
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Profesjonalne łóżka z wyposażeniem, sprężarka i zestaw do oczyszczania powietrza, a także bezdotykowy tono-
metr okulistyczny – trafią między innymi do bełchatowskiego szpitala. Do ich zakupu miasto dołożyło 130 tys. 
złotych, a na miejscu powinny się znaleźć do końca roku 

Specjalistyczny sprzęt dla szpitala
Miasto dofinansuje zakup i montaż nie-
zbędnych sprzętów i aparatury medycznej. 
Umowy, które podpisali prezydent miasta  
i p.o. dyrektora Szpitala Wojewódzkiego 
im. Jana Pawła II w Bełchatowie, opiewają 
w sumie na 130 tys. zł. 

- Nakładów na zdrowie nigdy nie jest za 
dużo. Dzięki wsparciu miasta bełchatowia-
nie będą mieć zapewnioną opiekę medycz-
ną na dużo wyższym poziomie – podkreśla 
Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych w bełchatowskim magistracie. 

Za część przyznanej kwoty dla oddziału 
nefrologicznego zakupionych zostanie pięć 
nowoczesnych łóżek z pełnym wyposaże-
niem. Z kolei oddział okulistyczny wzboga-
ci się o bezdotykowy tonometr do pomiaru 
ciśnienia śródgałkowego. Jest to nowo-
czesny, bezpieczny i niezwykle dokładny 
aparat. Co ważne, podczas badania oko 
pacjenta nie ma bezpośredniego kontaktu 
z ciałem obcym, dlatego nie wymaga ono 
żadnego znieczulenia. 

Na doposażeniu szpitala skorzystają 
nie tylko poszczególne oddziały. W doto-
wanych planach zakupowych bełchatow-
skiego szpitala są m.in. sprężarka śrubowa 
oraz zestaw uzdatniania powietrza w całej 
placówce. O zdrowe powietrze zadbają 

wszystkie oddziały, w tym anestezjologia i 
intensywna terapia oraz bloki operacyjne. 
To niezwykle ważne zarówno dla pacjen-

tów, personelu, jak i odwiedzających.
Nowy sprzęt powinien pojawić się  

w szpitalu do końca roku. 
KZB

Dotarły kolejne transporty z Banku Żywności
Paczki żywnościowe (ok. 18 kg każda) tra-
fiły do 3 tys. mieszkańców Bełchatowa 
pozostających w trudnej sytuacji życio-
wej. Stowarzyszenie Monar Schronisko 
dla Osób Bezdomnych Markot, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchato-
wie oraz magistrat zorganizowały ponad 50 
ton artykułów spożywczych. Tradycyjnie po-
zyskano je z łódzkiego Banku Żywności im. 
Marka Edelmana.

Od listopada 2018 r. do maja 2019 do 
Bełchatowa przyjechało łącznie 8 tirów z po-
nad 140 tonami produktów żywnościowych. 

W paczkach znalazły się przede 
wszystkim zdrowe i wartościowe produkty, 
w tym: groszek z marchewką, biała fasola, 

koncentrat pomidorowy, powidła śliwko-
we, makaron jajeczny, ryż, kasza grycza-
na, herbatniki, mleko, ser żółty, konserwy 
(szynka wieprzowa i drobiowa, pasztet 
wieprzowy, filety z makreli w oleju), cukier 
oraz olej rzepakowy.

Z pomocy korzystają osoby samotne, 
których dochód nie przekracza 1402 zł, 
oraz rodziny z dochodem mniejszym niż 
1056 zł na osobę. 

Wzorem lat ubiegłych paczki wydawali 
pracownicy MOPS-u oraz Schroniska dla 
Osób Bezdomnych. Za transport finanso-
wo i organizacyjnie odpowiedzialne było 
miasto.

KZB

Na dofinansowaniu skorzystają nie tylko okulistyka i nefrologia, ale przede wszystkim pacjenci

Żywność wydawana jest bezpłatnie
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W samym sercu miasta, na placu Narutowicza, można było przenieść się do lat dwudziestych i trzydziestych 
minionego stulecia. Nie brakowało akcentów patriotycznych, a także innych atrakcji, występów lokalnych  
artystów i warsztatów dla dzieci, które zapewniły doskonałą zabawę całym rodzinom

Piknik z Marszałkiem przyciągnął tłumy 
Na placu Narutowicza przygotowano 
moc atrakcji skierowanych do wszyst-
kich bełchatowian – od najmłodszych 
po seniorów. Wszystko utrzymane  
w klimacie dwudziestolecia międzywojen-
nego, czyli epoki marszałka Józefa Piłsud-
skiego – pierwszego Honorowego Obywa-
tela Bełchatowa.

- Cieszę się, że bełchatowianie tak licz-
nie przyjęli moje zaproszenie do wspólnej 
zabawy. Okazuje się, że o historii można 
mówić nieco inaczej niż tylko w podniosły, 
patriotyczny sposób. Taka forma wspólnej, 
radosnej zabawy, która jest skierowana do 
całych rodzin i różnych grup społecznych, 
bardzo się mieszkańcom podoba – mówi 
Mariola Czechowska, prezydent Bełcha-
towa. Zaproszenie przyjął także wicemar-
szałek województwa łódzkiego Grzegorz 
Wojciechowski. – To wspaniałe, że umiemy 
cieszyć się historią i takimi postaciami jak 
marszałek Józef Piłsudski. Kiedy mówimy 
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
myślimy właśnie o nim. Jestem dumny, że 
coraz więcej młodych ludzi interesuje się 
naszymi burzliwymi dziejami i wyciąga 
z nich lekcję – podkreśla wicemarszałek 
Wojciechowski.    

Były samochody retro, bicykle i trycy-
kle, chętni mogli sobie zrobić pamiątkowe 
zdjęcie w scenografii stylizowanej na lata 
20. i 30. Nie zabrakło także warsztatów 
kwiatowych, pokazu iluzji oraz gier i zabaw 
z początku  XX wieku. Duże zainteresowa-
nie wzbudzali tzw. „metalowi ludzie”, czyli 
cali w złocie aktorzy w strojach retro. Na 
scenie plenerowej wystąpili lokalni artyści: 
uczniowie SP 4 i SP 8, studio Etiuda, gru-
pa A’Vista, Fitness & Dance studio, Miej-
ska Orkiestra Dęta Bełchatów-Grocholice 
oraz Julia Zając z Leną Chmiel. Najmłod-
szych sztuczkami zabawiał Pan Magiczny, 
starsi natomiast mogli potańczyć przy naj-
większych przebojach Mieczysława Fogga 
zaprezentowanych przez jego prawnuka 
– Michała. Kilkanaście drużyn wzięło tak-
że udział w grze miejskiej, która tym razem 
prowadziła jednym z bełchatowskich szla-
ków turystycznych – historycznym.

AP

Zaproszenie prezydent Czechowskiej przyjął wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski

Zabawa na placu Narutowicza toczyła się w klimacie dwudziestolecia międzywojennego

Bełchatowianie chętnie robili sobie zdjęcia przy zabytkowych samochodach

WYDARZENIA
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Rowery są jego wielką pasją. Teraz ta pasja stała się pomysłem na życie. Robi szczególne pojazdy – jak sam mówi 
- „szyte na miarę” rowery dla osób niepełnosprawnych

Chodzi o to, żeby jechać przed siebie…
Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 
osiemdziesiątych. Zbigniew Lasoń, wów-
czas uczeń technikum, zaczytywał się  
w „Świecie Młodych” i w artykułach Marka 
Utkina, który w tym poczytnym piśmie dla 
młodzieży promował rowery niekonwen-
cjonalne, tzw. poziome. Wtedy pojawiła 
się myśl: a może by tak samemu zbudo-
wać jednoślad. – Pamiętam, że na złomie 
znalazłem dwie stare ramy, jakieś koła, po-
szedłem do sąsiada, który miał gazy i mógł 
pospawać według mojego projektu. I tak 
powstał pierwszy rower. Pojeździłem nim 
trochę. Później rama ze starości się rozsy-
pała, trzeba pamiętać, że to były elementy 
ze złomu. Na podstawie tych doświadczeń 
zbudowałem następny, już trochę poważ-
niejszy rower. Na nim, można powiedzieć, 
wjechałem w lata dziewięćdziesiąte – wspo-
mina Zbigniew Lasoń - zwany Zbychem.  

Marzyło mu się stworzenie tro-
chę innych konstrukcji, ale, jak z uśmie-
chem przyznaje, człowiek dorasta i wraz  
z upływem czasu pojawiają się nowe za-
interesowania, jednak cały czas czuł, że 
jeszcze kiedyś zbuduje jakiś ciekawy ro-
wer. Okazja nadarzyła się ładnych kilka 
lat temu, kiedy nadszedł czas decyzji o te-
macie pracy dyplomowej na politechnice.  

– Okazało się, że niepełnosprawna chrze-
śnica mojej żony będzie szła do komunii. No  
i prosta sprawa. Jak komunia to i rower. Ale 

jaki rower dla osoby niepełnosprawnej? 
Analizowaliśmy, rozmawialiśmy z rodziną 
i zaakceptowano mój pomysł zbudowania 
trójkołowca z platformą do przewożenia 
osoby na wózku inwalidzkim. Taki tro-
chę prom, można powiedzieć - śmieje się 
Zbych.

Bo każde wyzwanie to okazja…  

Rower był wielokrotnie testowany, m.in. 
na Łódzkiej Masie Krytycznej, czyli co-
miesięcznym przejeździe ulicami stoli-
cy naszego województwa. Podczas tych 
wyjazdów Zbych zebrał cenne doświad-
czenia eksploatacyjne. - Każde wyzwa-
nie jest okazją do poszerzenia swojej 
wiedzy i zdobycia nowych informacji.  
I tak to widzę. Kiedy jest problem, trzeba 
usiąść i dyskutować. Długo dyskutować. 
Bo tylko wtedy można nakreślić ramy pro-
jektu, później zbudować prototyp, przete-
stować go. A później znowu coś podciąć, 
podspawać, zmienić, udoskonalić. Tak to 
widzę – tłumaczy Zbigniew Lasoń. 

Pomysłów nie brakuje, zbudował spe-
cjalny wózek spacerowy, dzięki czemu 
osoby niepełnosprawne mogą „spacero-
wać” brzegiem morza. Siłą rzeczy musiał 
on spełniać specjalne wymogi, dotyczące 
głównie niezapadania się w piasku. I udało 

się. - W poprzednie wakacje przejechali-
śmy ponad 450 km naszym wybrzeżem.

Kolejnym projektem, który na począt-
ku wydawał się nieco szalony, była budo-
wa handbike’a. Szybko powstał prototyp. 
- Wyciągnęliśmy jakiś stary wózek inwa-
lidzki i klamoty rowerowe zza garażu, stare 
siedzenie od malucha i tak można powie-
dzieć „na kolanie” zrobiłem jeżdżący mo-
del – mówi Zbigniew Lasoń. Teraz marzy 
mu się rower trójkołowy dla dwóch osób, 
może nawet ze wspomaganiem elektrycz-
nym. Mógłby on być środkiem codzienne-
go transportu. 

Wystarczy chcieć...

Kilka lat temu Zbych zwolnił się z elek-
trowni, żeby tworzyć coś swojego. Teraz 
już wie, że to właśnie rowery dla osób  
niepełnosprawnych pozwalają mu reali-
zować się zawodowo. - Każdy z nich musi 
być zaprojektowany i dostosowany pod 
wymagania konkretnej osoby. Jeden woli 
bardziej leżeć, inny woli bardziej siedzieć. 
Ktoś woli w pionie, ktoś w poziomie. Trzy-
kołowy czy jednośladowy? Opcji jest mnó-
stwo. Najważniejsze, by budować w peł-
nym porozumieniu z osobą, która będzie 
rower użytkować. Tylko wtedy pojawi się 
prawdziwy cud, czyli uśmiech.  

AP
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Głosowanie tylko na jeden projekt twardy i jeden miękki, mniejsza liczba wymaganych tzw. głosów poparcia, zniesienie ograniczeń wiekowych czy możliwość odwołania się wnioskodawcy od decyzji – tak 
wyglądają zmiany w ruszającej właśnie 7. edycji budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy zmieniają miasto, czyli Budżet Obywatelski Bełchatowa

Bełchatowianie już po raz siódmy rozdy-
sponują 1,5 mln zł z miejskiego portfela. 
Wszystkie poprzednie odsłony udowod-
niły, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na 
to, jak zmienia się nasze miasto. W każdej 
z edycji składano średnio 40 propozycji, 
a rekordowy był rok 2017 – wówczas do 
magistratu wpłynęło aż 71 projektów. Od 
2015 roku złożonych zostało łącznie 191 
projektów. Gdy zliczymy wszystkie oddane 
głosy, wyjdzie nam pokaźna liczba 22 tys. 
145 głosów. Jak podkreśla Mariola Cze-
chowska, prezydent Bełchatowa, miesz-
kańcy są coraz bardziej świadomi swojego 
udziału w zmienianiu miasta. - Cieszę się, 
że coraz więcej bełchatowian interesuje 
się tym, co się w naszym mieście dzieje.  
W ubiegłym roku swój głos oddano o pra-
wie 700 głosów więcej niż w roku 2017. To 
dowód na to, że ten budżet jest faktycznie 
obywatelski – dodaje prezydent Czechow-
ska. Do tej pory na realizację wszystkich 
projektów miasto wydało blisko 4 mln 600 
tys. zł.

Bełchatowianie chętnie korzystają  
z powstałych w ramach budżetu obywatel-
skiego osiedlowych placów zabaw, boisk 
sportowych czy kilku siłowni pod chmurką. 
Wśród zrealizowanych dotąd projektów 
są również: remonty chodników, stacje 
naprawy rowerów, a także doświetlenia 
przejść dla pieszych i projekty prozdro-
wotne. W 2019 roku realizowane są trzy 
zwycięskie projekty 6. edycji – dwa twar-

de i jeden miękki. W ramach pierwszego 
pn. „Lekki plecak – odciążamy kręgosłu-
py naszych dzieci” miasto kupi szafki dla 
każdego ucznia klas IV–VIII w szkołach 
podstawowych. Dzięki temu będą oni 
mogli zostawiać podręczniki i przybory  
w szkole i nie będą zmuszani do dźwiga-
nia ciężkich tornistrów. Szafki będą  me-
talowe, wyposażone w wentylację (na-
turalna cyrkulacja powietrza), z półkami/
wieszakami na książki/ubrania, zamykane 
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Od wiosny ubiegłego roku działa Cafe Senior Raj z bogatą ofertą dla osób 60+

W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano w mieście nowe place zabaw

BUDŻET OBYWATELSKI
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Głosowanie tylko na jeden projekt twardy i jeden miękki, mniejsza liczba wymaganych tzw. głosów poparcia, zniesienie ograniczeń wiekowych czy możliwość odwołania się wnioskodawcy od decyzji – tak 
wyglądają zmiany w ruszającej właśnie 7. edycji budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy zmieniają miasto, czyli Budżet Obywatelski Bełchatowa
na zamek kluczykiem. Kolejny projekt 
to „Po-tężny Bełchatów, czyli propozy-
cja wybudowania trzech tężni solanko-
wych”. W Bełchatowie powstaną więc 
kolejne trzy tężnie solankowe, staną one 
na największych w mieście osiedlach.  
W poprzedniej edycji uznanie mieszkań-
ców zyskał projekt „SPORTOWY BEŁCHA-
TÓW. Zajęcia sportowe dla mieszkańców 
Bełchatowa – darmowe treningi”. W jej ra-
mach na bełchatowskich obiektach spor-
towych odbywają się bezpłatne zajęcia 
sportowe, w których uczestniczyć mogą 
dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Zajęcia 
są także podzielone na różne sztuki walki, 
m.in. zapasy, karate i mma.

W regulaminie tegorocznej edycji wpro-
wadzono kilka zmian. W budżecie obywa-
telskim nie będzie ograniczeń dotyczących 
wieku wnioskodawcy, osoby popierającej 
projekt i głosującej. Przypomnijmy, że 
od 2014 roku w Bełchatowie mieliśmy 
takie ograniczenie, czyli wnioskodawca  
i głosujący musieli mieć ukończone 16 lat. 
Teraz każdy mieszkaniec Bełchatowa, bez 
względu na wiek, będzie mógł złożyć pro-
jekt, podpisać listę poparcia i wziąć udział 
w głosowaniu.

Istotną zmianą jest również to, że do-
tychczas głosowaliśmy na maksymalnie 
trzy projekty twarde i trzy projekty miękkie. 
W tegorocznej edycji głosujemy tylko na 
jeden projekt z kategorii zadań twardych  
i tylko jeden z kategorii zadań miękkich.  
W regulaminie pojawił się również zapis, 
że zgłaszane i realizowane projekty twarde 
nie mogą dotyczyć miejsc znajdujących się  
w trwałym zarządzie placówek oświato-
wych, czyli szkół i przedszkoli.

Co ważne, szacunkowy koszt reali-
zacji jednego projektu nie może prze-
kroczyć 50 proc. środków przeznaczo-
nych zarówno na projekty twarde jak 
i miękkie (w puli tych pierwszych jest  
1 mln 400 tys. złotych, a drugich – 100 tys. 
złotych).

Bełchatowianie będą także mogli od-
wołać się w przypadku odrzucenia wnio-
sku (pod warunkiem, że nie stało się to ze 
względów formalnych).

AP

Od wiosny ubiegłego roku działa Cafe Senior Raj z bogatą ofertą dla osób 60+

Przejścia dla pieszych zyskały oświetlenie

... i po maturach

Prawie sześćdziesięciu tegorocznych ab-
solwentów III Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza ma już za sobą 
najważniejszy, jak do tej pory, egzamin. 
Dołączyli do nich ubiegłoroczni maturzy-
ści, którzy chcieli poprawić swoje wyniki. 
Wszyscy zdający maturę w tej placówce 
pisali egzamin w tzw. "nowej formule" – 
abiutrienci musieli obowiązkowo przystą-
pić do egzaminu z jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.. 

Nastroje wśród maturzystów były do-
bre, mówili, że są przygotowani i pozytyw-
nie nastawieni. –Jeśli dobrze zdam maturę, 
pójdę oczywiście na studia. Myślę o Akade-
mii Wychowania Fizycznego, a później za-
rządzaniu sportem – powiedział Piotr, tego-
roczny maturzysta z III LO w Bełchatowie.

Zgodnie z zapowiedziami Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzami-
nów pisemnych uczniowie poznają 4 lip-
ca. Absolwent zda maturę, jeśli z każdego  
z przedmiotów obowiązkowych w części 
ustnej i w części pisemnej otrzymał co 
najmniej 30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpił do części pisem-
nej egzaminu maturalnego z co najmniej 
jednego przedmiotu dodatkowego.

AP

Wyniki matur poznamy 4 lipca

W Mickiewiczu humory dopisywały
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Pracownie pod chmurką, a w nich np. ogródki dydaktyczne i ścieżki sensoryczne – na takie m.in. przedsięwzięcia 
stawiają w tym roku „Trója” i „Dziewiątka”. O dofinansowanie na ten cel wystąpiły do z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do obu projektów miasto w sumie dołożyło 83 tys. złotych

Inwestują w edukację ekologiczną
Do września ZPS nr 9 oraz SP nr 3 będą 
miały ekopracownie z prawdziwego zda-
rzenia. – Warto stawiać na takie projekty. 
W estetycznych i przyjaznych warunkach 
dzieci chętniej się uczą. Lekcje na zewnątrz, 
zwłaszcza w okresie letnim, pobudzają  
i ciekawość, i wyobraźnię najmłodszych – 
mówi Emilia Załęczna, wicedyrektor SP 3. 
Uczniowie „Trójki” do dyspozycji będą 
mieli 6 przystanków edukacyjnych, w tym:  
„Z ekologią za pan brat” - z miejscem na 
selektywną zbiórkę odpadów, „Cztery pory 
roku w ogrodzie”, „Szkolny monitoring” – 
ze stacjami meteorologiczną i pogodową 
oraz zegarem słonecznym, czy „Leki ze 
szkolnej apteki”, czyli ziołowy kącik. Staną 
tu też domki dla owadów, a wokół nich ro-
snąć będą krzewy. 

Z kolei przedszkolaki z „Dziewiątki”  
w pracowni pod gołym niebem odkrywać 
będą, „Co w trawie piszczy”, a pomocne w 
tym mają być cztery obszary edukacyjne: 
„Skalny zakątek”, „Mrowisko-kretowisko”, 

„Tropami zwierząt” i „Ścieżka sensoryczna”.
- Cieszę się, że taka pracownia powsta-
je, bo zdobyte w ten sposób wiedza i do-
świadczenie pozostaną w pamięci dzieci 
na długo – podkreśla Danuta Kucharska, 

wicedyrektor ZSP 9. 
Środki na ten cel pochodzą z WFO-

ŚiGW w Łodzi (747 tys. zł na oba projekty) 
oraz bełchatowskiego magistratu (razem 
83 tys. zł).

KZB

Otwierają klasy mistrzostwa sportowego
To już pewne – w nowym roku szkolnym w III LO im. A. Mickiewicza zamiast 
zwykłych klas sportowych działać będą dwie klasy mistrzostwa sportowego, 
obie ze specjalizacją: piłka nożna. Z propozycji skorzystać mogą uczniowie 
ostatnich klas gimnazjum i tegoroczni ósmoklasiści. Rekrutacja ruszyła 13 maja 
i potrwa do 26 lipca. 

- Klasy mistrzostwa sportowego to przede wszystkim wysoki poziom spor-
towego zaangażowania. Już nie 10 godzin wychowania fizycznego, a minimum 
16, do tego program treningowy ustalony przez szkoleniowców z Polskiego 
Związku Sportowego (pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz za-
jęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę z trenerską licencją UEFA - mówi 
Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. Ważna jest też stała współpra-
ca z wybranym klubem sportowym, co przypadku III LO nie stanowi najmniej-
szego problemu, bo od kilku już lat w szkolenie młodych sportowców w Mic-
kiewiczu angażuje się bełchatowski GKS. Co równie istotne, placówka posiada 
odpowiednie zaplecze treningowe.

O przyjęciu do nowych oddziałów sportowych decydować będą testy 
sprawnościowe oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Koniecz-
ne będzie również dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
ucznia, ponieważ bezpieczeństwo podopiecznych jest tu najważniejsze. 

KZB

Przedszkolaki z „Dziewiątki" wkrótce będą korzystać z nowej pracowni pod chmurką
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Jak w prosty sposób znaleźć płatne praktyki i staże? Z pomocą przychodzi 
darmowa miejska platforma - www.invest.belchatow.pl

Szukasz stażu? Znajdź go z miastem
Gospodarka i jej rozwój to jeden z ważniej-
szych obszarów działalności bełchatow-
skiego magistratu. Analizowany jest lokalny 
rynek pracy, głównie pod kątem zapotrze-
bowania na konkretnych specjalistów. Od 
roku działa miejski program praktyk i sta-
ży, który w swoim założeniu wspierać ma 
młode osoby, chcące znaleźć pracę. – To 
ważne, by młodzi i zdolni ludzie zostawali  
w Bełchatowie, a także do naszego mia-
sta przyjeżdżali. Ponadto wiedząc, jakie 
jest aktualne zapotrzebowanie na rynku 
pracy, będą mogli oni podejmować odpo-
wiedzialne decyzje dotyczące chociażby wy-
kształcenia i kierunku studiów – podkreśla  
Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju 
Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa. 

Szukający najlepszej dla siebie ofer-
ty stażu, mogą wybierać spośród różnych 
propozycji, m.in. sprzedawcy, księgowego, 
doradcy ubezpieczeniowego, informatyka, 
budowlańca i pracownika biura obsługi 
klienta. Ponadto szukający zatrudnienia 
znajdą wiele cennych porad dotyczących 
pisania CV, efektywnego aplikowania  
o pracę, a także przygotowania się do roz-
mowy kwalifikacyjnej. Informacje o sta-

żach i praktykach zamieszczane są całko-
wicie nieodpłatnie.

- Zapraszam wszystkich przedsiębiorców 
do aktywnego włączenia się w nasz program. 
Jestem przekonany, że dzięki temu więcej 
młodych i zdolnych ludzi zostanie w Bełcha-
towie, a być może także do niego przyjedzie. 
A to właśnie młodzież jest motorem napędo-
wym gospodarki – zachęca dyrektor Nowak.

AP

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość
Aby przyciągnąć jak największą liczbę in-
westorów, miasto podejmuje szereg dzia-
łań. Obok systematycznych bezpłatnych 
szkoleń dla właścicieli firm wprowadzone 
zostały chociażby zwolnienia i ulgi podat-
kowe dla przedsiębiorców, którzy zapew-
nią nowe miejsca pracy. Program de mini-
mis, bo o nim mowa, to jedna z podstawo-
wych zachęt inwestycyjnych dla przedsię-
biorców. System zwolnień z podatku od 
nieruchomości przynosi pozytywne efek-
ty: stymuluje rozwój lokalnej gospodar-
ki, w znacznym stopniu przyczynia się do 
powstawania nowych i rozwoju już istnie-
jących podmiotów gospodarczych, a także 
do tworzenia i utrzymania nowych miejsc 
pracy. Poza tym cały obszar miasta objęty 
jest planem zagospodarowania przestrzen-
nego, co z pewnością ułatwia podjęcie 

decyzji o zainwestowaniu, prężnie rozwija 
się też strefa przemysłowa. Warto również 
wspomnieć o bezpłatnych poradach do-
radców podatkowych i współpracy z Pol-
ską Agencją Inwestycji i Handlu.

Miasto stosuje także niestandardowe 
rozwiązania, jak chociażby wystawa „Lu-
dzie z energią. Przedmioty z duszą”, na 
której pokazane zostały niezależne marki 
oferujące ciekawe rozwiązania w aranża-
cji wnętrz. Zaproszenie do udziału w niej 
przyjęło dziewięciu przedsiębiorców, m.in. 
specjalizująca się w tkaninach Zuzanna 
Szubert. - Moje produkty są teraz bardziej 
rozpoznawalne, co mnie ogromnie cieszy. 
Liczę, że dzięki temu i zacieśnianiu współ-
pracy z innymi projektantami zyskam no-
wych klientów – mówi Zuzanna Szubert. 

AP

Staż pomoże zweryfikać wybrany zawód

Czekają na dom

Luna to niezwykle przyjazna i łagodna su-
nia, która musi na nowo poukładać swój 
zwierzęcy świat. Sama tego jednak nie zro-
bi. Potrzebuje kogoś, kto jej w tym pomoże. 
Ma dopiero cztery lata i nadzieję, że przed 
nią wiele spacerów i zabaw z dobrym czło-
wiekiem.

O Borce można mówić w samych super-
latywach. To jeszcze bardzo młody i ener-
giczny psiak. Szybko się zaprzyjaźnia, nie 
lubi konfliktów, nawet z kotami, dlatego 
zawsze szuka kompromisu. Jej wrodzona 
empatia rozczulić może każdego. Szukamy 
dla niej domu, w którym jej miłość i odda-
nie będą docenione.

Poznajcie Krysię, cudowną kotkę w śred-
nim wieku. Niewiele potrzebuje: trochę 
ciepła, dotyku ludzkiej dłoni i odrobinę 
miejsca na kolanie. Uwielbia się przytulać 
i głośno przy tym mruczeć, a za okazane 
dobro potrafi się odwdzięczyć ze zdwojo-
ną siłą.

schroniskobelchatow.pl
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Bełchatowski PEC rozpoczął modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie. Inwestycja zmniejszy straty energii 
oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z ciepła systemowego

PEC modernizuje sieć ciepłowniczą

Prace rozpoczęły się w maju br. i potrwa-
ją do końca sierpnia. W ramach inwesty-
cji przebudowane zostaną osiedlowe sieci 
ciepłownicze, a węzły grupowe zostaną 
zastąpione nowoczesnymi węzłami indy-
widualnymi. Pozwoli to precyzyjnie do-
pasować parametry dostarczanego ciepła 
do indywidualnych potrzeb obiektów, co  
w istotny sposób podniesie komfort użyt-
kowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania 
mieszkań.

- Łącznie w 2019 r. zostanie przebudo-
wane 3,5 km sieci ciepłowniczej i powstanie 
27 nowych węzłów cieplnych. Realizacja 
projektu pozwoli na znaczne zmniejszenie 
udziału starych sieci kanałowych w syste-
mie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym sa-
mym ograniczy liczbę awarii i związanych  
z nimi kosztów. Wartość inwestycji wy-
niesie 8 mln złotych – mówi prezes spółki 
PEC, Grzegorz Zegarek.

Pierwsze prace wchodzące w skład 
projektu mają miejsce na osiedlu Dolno-
śląskim w rejonie skrzyżowania al. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego i ul. Sercańskiej 
oraz bloków 138-149 i 334-340.
Pozostałe zadania w 2019 roku:
● Budowa i przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupo-
wego do budynków os. Dolnośląskie 219–
221 w Bełchatowie (realizacja maj–czerwiec)
● Likwidacja węzłów grupowych i za-

stąpienie ich węzłami indywidualnymi  
w obiektach: os. Dolnośląskie 219, 220, 221, 
340, 337, 338, 339, 336, 334, 335, 143, 138, 
141, 142, 144, 139, 140, 145, 147, 146, 148, 
149 (realizacja maj–czerwiec)
● Budowa i przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów 
grupowych od komory K-16/1 (rejon mo-
stu w ul. Mielczarskiego) do ul. Mielczar-
skiego 2–50 (nr parzyste) oraz Budowla-
nych 3, 4, 5, 10, 11, 12 (realizacja czerwiec 

–lipiec)  
● Budowa i przebudowa sieci ciepłowni-
czej od komory K-15/B (okolice ronda przy 
ul. Czaplinieckiej) do budynków nr 1, 3, 5  
i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie 
(realizacja lipiec–sierpień)
● Budowa i przebudowa osiedlowej sieci 
ciepłowniczej od studni K-15/B/A do bu-
dynku nr 19 b przy ul. Czaplinieckiej w Beł-
chatowie (realizacja lipiec–sierpień)
● Modernizacja wyeksploatowanych wę-
złów cieplnych w obiektach: ul. Budryka 
7 (szkoła SP 12), ul. Słowackiego 11 i 13  
(likwidacja węzła grupowego), ul. Paderew-
skiego 10, os. Dolnośląskie 131 (realizacja 
w lipcu).

Spółka realizuje powyższe zadania 
w ramach dwóch projektów współfi-
nansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Prioryteto-
wa I Zmniejszenie emisyjności gospo-
darki, Działanie 1.5. Efektywna dys-
trybucja ciepła i chłodu. Wartość za-
dań wyniesie łącznie ponad 27 mln zł, 
z czego prawie 18 mln zł pochodzić będzie 
z dofinansowania unijnego. Prace potrwają 
do 2022 roku.

W wyniku realizacji poszczególnych 
zadań na obszarze objętym modernizacją 
nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody, 
o czym mieszkańcy będą informowani na 
bieżąco. 

Więcej informacji na temat inwe-
stycji na stronie www.pec-belchatow.pl 
w zakładce Projekty UE.

PEC

Modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim
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Budowa Zamkniętych Komór 
Fermentacyjnych na Oczyszczalni 
Ścieków w Bełchatowie
Rozpoczęto budowę długo oczekiwanej 
przez mieszkańców instalacji stabilizacji 
osadów ściekowych na bełchatowskiej 
Oczyszczalni Ścieków. Realizacja tego za-
dania powinna w znacznym stopniu ogra-
niczyć powstawanie związków złowon-
nych i w konsekwencji  zredukować emisję 
odorów. Przedsięwzięcie to ma prioryte-
towe znaczenie dla Spółki „WOD.-KAN.”, 
również dlatego że prowadzony obecnie 
proces fermentacji osadu w dwóch Otwar-
tych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest 
przestarzały technologicznie. Fermentacja 
osadów w zamkniętych komorach przebie-
gać będzie metodą beztlenową, w tempera-
turze ok. 36ºC, co stworzy możliwość ujęcia 
powstającego biogazu i skierowania go do 
dalszego przetwarzania, celem wytworzenia 
energii, zarówno elektrycznej,  jak i cieplnej. 
Tak pozyskana energia będzie wykorzystana 
na potrzeby własne oczyszczalni.  

Budowa Zamkniętych Komór Fer-
mentacyjnych zakończy trwający kilka 
lat proces modernizacji ciągu osadowego 
Oczyszczalni Ścieków i sprawi, że każdy 
jego etap będzie realizowany przy zasto-
sowaniu najnowszych rozwiązań techno-
logicznych, dostępnych aktualnie na rynku 
ściekowym. Zakończenie wszystkich prac 
budowlanych przez Generalnego Wy-
konawcę robót, którym jest  Firma Instal  
z Krakowa, planowane jest na styczeń 
2021 roku. Wartość umowy z Wykonawcą 
wynosi netto 18 869 354,42 złotych.   

„Budowa instalacji stabilizacji osadów 
ściekowych w Zamkniętych Komorach 
Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ście-
ków w Bełchatowie” realizowana jest  
w ramach Projektu pn. „Budowa i mo-
dernizacja systemu sieci wodno–kanali-
zacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa –  
etap II”, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

WOD..-KAN..

SPÓŁKI MIEJSKIE
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Mija 100 lat istnienia Policji Państwowej i z tej okazji Muzeum Regionalne w Bełchatowie przygotowało nieco-
dzienną wystawę. Dzięki niej poznasz historię formacji, zobaczysz z bliska mundury, prawdziwy posterunek mili-
cji, a także mnóstwo zdjęć pokazujących funkcjonariuszy zarówno w trakcie pełnienia służy, jak i w czasie wolnym

Odwiedź muzeum i poznaj historię policji
Wiele cennych eksponatów związanych  
z policją oraz plansz z opracowaniem hi-
storycznym, okraszonych ciekawymi zdję-
ciami archiwalnymi, można oglądać w Mu-
zeum Regionalnym. Otwarto bowiem wy-
stawę w całości poświęconą 100-leciu po-
wstania Policji Państwowej. Na zwiedzają-
cych czeka posterunek milicji i cela z 1926 
roku.  Na ekspozycję składają się również 
mundury policyjne pochodzące z różnych 
okresów historycznych – w tym z dwudzie-
stolecia międzywojennego i czasów PRL-u. 
Na dłuższą uwagę zasługują fotografie 
– udało się zgromadzić pokaźną kolekcję 
nawiązującą nie tylko do pracy policjan-
tów, ale i ich działalności sportowej. Zoba-
czymy więc ujęcia z zawodów pływackich 
czy jeździeckich, migawki z pracy drogówki  
i fotografie pokazujące referat kobiecy. Na 
wystawie wydzielono także część poświę-
coną wspomnieniu tragicznych wydarzeń 
związanych ze zbrodnią katyńską. Znalazł 
się tu m.in. piasek z cmentarza w Miednoje 
– miejsca pochówku policjantów zamordo-

wanych przez radziecką armię NKWD.
Dla urozmaicenia zwiedzania rozsta-

wiono w muzeum fotostandy z wyciętym 
otworem na głowę, dzięki którym zapozu-

jesz do zdjęcia z milicjantką, zomowcem 
lub policjantem z czasów międzywojnia.  
Wystawa będzie czynna do 28 lipca.

APO

Jazz na żywo w ramach lekcji muzyki czy 
warsztaty filmowe jako uzupełnienie edu-
kacji artystycznej to propozycje Miejskiego 
Centrum Kultury, z których mogły korzy-
stać przez cały rok szkolny bełchatowskie 
placówki szkolne.

Spotkania z Muzyką to cykl koncertów 
edukacyjnych skierowanych do uczniów 
trzecich klas szkoły podstawowej. Co 
miesiąc, zaczynając od września, muzycy 
z Filharmonii Narodowej zapraszali słu-
chaczy w coraz to nowe światy muzyczne. 
Było zatem jazzująco, lirycznie, klasycznie 
i międzynarodowo. Nie zabrakło też zajęć 
z tańcem i poezją Szekspira. Uczniowie 
mogli posłuchać mini recitali w wykona-
niu muzyków wykorzystujących przeróżne 
instrumentarium. 4 czerwca odbędzie się 
ostatnie spotkanie. Muzycy zabiorą dzieci 
w podróż po różnych epokach opowiedzia-

ną dźwiękami sopranu, fletu i fortepianu. 
Oprócz zajęć muzycznych bełchatow-

ski MCK wyszedł do szkół z propozycją 
edukacji filmowej. „KinoSzkoła” to inter-
dyscyplinarny projekt, którego celem jest 

wzrost świadomości medialnej i społecznej 
zarówno dzieci, młodzieży, jak i rodziców, 
nauczycieli i słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Program ściśle nawiązuje do 
podstawy programowej przedmiotów ar-
tystycznych, edukacji społecznej, wiedzy 
o społeczeństwie. Raz w miesiącu chętne 
grupy spotykały się w kinie Kultura, aby 
uczestniczyć w prelekcjach, warsztatach  
i projekcjach filmów. Pokazy filmowe były 
punktem wyjścia do poruszania tematów 
ważnych i niejednokrotnie trudnych. Re-
pertuar dobierany był tak, aby uczestni-
cy mieli szansę poznać wartościowe kino 
światowe spoza głównego nurtu. "KinoSz-
kołę" stworzyli pedagodzy, filmoznawcy  
oraz kulturoznawcy, którzy od lat zawodo-
wo i naukowo zajmują się edukacją audio-
wizualną uczniów.

APO

Filharmonia i kino zamiast szkolnej rutyny

Wystawę poświęconą 100-leciu powstania Policji Państwowej można oglądać do 28 lipca

Spotkania przybliżały kulturę innych krajów
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W drużynie PGE GKS Bełchatów wielka radość – po trzech latach gry w II lidze Brunatni wracają na zaplecze 
piłkarskiej Ekstraklasy. Sezon 2018/2019 zaliczyć należy do udanych. Na ręce władz klubu trafiły podziękowania 
i gratulacje od miasta

GKS Bełchatów awansował do Fortuna I Ligi
W ostatniej ligowej kolejce sezonu o miej-
sce premiowane awansem do I ligi walczy-
ły PGE GKS Bełchatów oraz Elana Toruń. 
Aby go zdobyć, bełchatowianie musieli 
osiągnąć lepszy, a przynajmniej taki sam, 
wynik niż zawodnicy z Torunia. I wywal-
czyli, remisując bezbramkowo w meczu  
z Błękitnymi Stargard. 

Z piłkarzami oraz przedstawicielami 
klubu spotkała się prezydent Mariola Cze-
chowska, która wspólnie z wiceprezyden-
tami pogratulowała im sukcesu. 

- Jesteśmy z Was dumni, składamy gra-
tulacje. Cieszę, że ciężka praca zarządu, 
trenerów, całego sztabu szkoleniowego,  
a przede wszystkim sportowców zaowo-
cowała awansem do I ligi. Mam nadzieję, 
że pomoc ze strony miasta, która płynęła  
i płynąć będzie nadal szerokim strumie-
niem, przyczyni się do kolejnych sukcesów 

– powiedziała prezydent Czechowska. 
- Ten sezon przeszedł do historii i klu-

bu, i miasta w sposób szczególny. Jest to 
niewątpliwie duży sukces. Jesteśmy dru-
żyną, która zdobyła najwięcej punktów  
w lidze – podkreślił Wiktor Rydz, prezes 
PGE GKS, który podziękował również 
za pomoc, jaką klub otrzymuje od mia-
sta. – Prezydent Bełchatowa wspiera nas 
na wiele różnych sposób. Pomaga m.in.  
w promowaniu młodych sportowców, a to 
niewątpliwie przyczyniło się do sukcesu – 
podsumował Rydz.  

Ostatni rok dla GKS-u nie był wcale 
łatwy. - Przypomnimy sobie, w jak ciężkim 
momencie byliśmy rok temu. Startowa-
liśmy z minus dwoma punktami. Tak na-
prawdę nikt na nas nie stawiał. Skupialiśmy 
się na każdym kolejnym meczu, myśleliśmy, 
co będzie za tydzień, nie wybiegaliśmy 
daleko do przodu – powiedział Patryk Ra-
chwał, kapitan drużyny. 

- Nasza drużyna, złożona głównie  
z wychowanków, odniosła ogromny suk-
ces, wspólnie wypracowaliśmy awans. 
Ogromnie z tego się cieszymy. Co ważne, 
zrobiliśmy to nie tylko dla siebie i kibiców, 
ale również dla miasta – podsumował Artur 
Derbin, trener. 

AP, KZB
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Prezydent miasta pogratulowała klubowi awansu i życzyła kolejnych sukcesów

Ogromna radość piłkarzy po przyjeździe do Bełchatowa i spotkaniu z kibicami



21 lipca Bełchatów, po raz trzeci już, będzie jednym z przystanków Triathlon Energy. To widowiskowe, pełne 
energii i sportowych emocji zawody, w których wystartować mogą także bełchatowianie. Zapisy wciąż trwają, na 
liście startowej jest już bisko 200 osób

Zapisz się na bełchatowski Triathlon Energy 
Pływanie w zbiorniku Słok, jazda na ro-
werze, bieg ulicami miasta – to dyscypliny,  
w których zmierzą się uczestnicy Bełcha-
tów Triathlon Energy. Ile w sumie pokonają 
kilometrów? Zależy od tego, jaki wybiorą 
dystans. Pierwszy to ½ IM, czyli 1,9 km pły-
wania, 90 km roweru i 21,1 km biegu, drugi 
to ¼ IM: 0,950 - 45 - 10,55 i ostatni – 1/8 
IM: 0,475 – 22,4 – 5,25. Na podium znajdą 
się zawodnicy, którzy najszybciej poradzą 
sobie ze wszystkimi trzema dyscyplinami, 
od startu pływania do mety biegu łącznie 
z czasem poświęconym na przebranie się. 
Sportowcy będą rywalizować w jednej  
z sześciu kategorii wiekowych. 

Ci, którzy nie czują się na siłach, aby 
wystartować we wszystkich trzech dyscy-
plinach, mogą zebrać drużynę i rywalizo-
wać w sztafecie. Potrzebne są trzy osoby, 
każda sprawdzi się w jednej z konkurencji. 
Dystanse są takie same jak dla indywidual-
nych zawodników. 

Zapisy wciąż trwają, ale nie ma co zwle-
kać. Na listach startowych jest już blisko 
200 osób. W dwóch poprzednich edycjach 
bełchatowskiego Triathlon Energy linię 

mety przekroczyło każdorazowo ponad 
400 zawodników. Miejskie Centrum Spor-
tu - współorganizator imprezy - szacuje, że 
i tym razem będzie podobnie. Każdy, kto 
chce wystartować w triathlonie, powinien 

się zarejestrować na stronie: timerecords.
pl i uiścić opłatę startową, która zależna 
jest od wybranego dystansu. Szczegółowe 
informacje dostępne są stronach belcha-
tow.pl, a także mcs.belchatow.pl. 

- Triathlon Energy to impreza, która 
przyciąga do Bełchatowa sportowców  
z całej Polski. Dużym zainteresowaniem cie-
szy się także wśród bełchatowian oraz ich 
kibiców, którzy mogą wspierać swoich bo-
haterów w rodzinnym mieście – mówi Ma-
riola Czechowska, prezydent Bełchatowa.  

– To świetne wydarzenie, pełne sporto-
wych emocji i wzruszeń. Jestem przeko-
nany, że i tym razem zawodnikom spodo-
ba się Bełchatów i widowiskowy finisz  
w samym sercu miasta – dodaje Marcin 
Szymczyk, dyrektor MCS i podkreśla, że 
triathlon to impreza zarówno dla pro-
fesjonalistów, jak i amatorów: - Udział  
w nim może wziąć każdy, kto czuje się na 
siłach. Ukończenie tego typu rywalizacji to 
ogromna satysfakcja i mobilizacja do prze-
łamywania kolejnych sportowych barier.

AD-A

Rozpoczął się sezon na Miejskich Kortach Tenisowych
Od maja można ponownie skorzystać z miejskich kortów 
przy ul. Edwardów. Przed otwarciem sezonu Miejskie 
Centrum Sportu wykonało prace konieczne do prawi-
dłowego funkcjonowania obiektu w nadchodzących 
miesiącach. Uporządkowano teren i przeprowadzono 
renowację ceglanej nawierzchni, która jest najbardziej 
narażona na zużycie przez mieszkańców korzystają-
cych z sześciu pełnowymiarowych placów gry. Dzięki 
temu korty są teraz w doskonałym stanie, a entuzjaści 
tenisa mogą z nich korzystać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9-21 oraz w weekendy od 8 do 16.
MCS zaprasza do udziału w turniejach – m.in.  
w Grand Prix Bełchatowa i w Lidze Tenisowej.  
W Dzień Dziecka, tj. 1 czerwca, zorganizowany  
zostanie natomiast turniej dla dzieci oraz turniej dla 
pań i mixta. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie mcs.belchatow.pl oraz tenisbelchatow.pl.
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4 maja obchodziliśmy święto strażaków. To oni każdego dnia walczą z ogniem, wodą i innymi zagrożeniami,  
a robią to Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Zawsze byli i nadal są wszędzie tam, gdzie człowiekowi dzieje się 
krzywda. Na swój strażacki etos pracowali od lat, także tu, w Bełchatowie, gdzie służą nieprzerwanie od 118 lat

Stowarzyszenie Ogniowe, czyli jak to ze 
Strażą Pożarną u nas było
Pod koniec XIX w. bełchatowianie, obawia-
jąc się, że w wyniku pożarów stracą swoje 
domostwa i tkalnie, wystosowali do guber-
natora piotrkowskiego pismo w sprawie 
utworzenia Stowarzyszenia Ogniowego. Ar-
gumenty były jak najbardziej zasadne. Wciąż 
żywa była pamięć o pożarze z 1842 r., który 
strawił prawie pół miasta. Proces legaliza-
cji bełchatowskich ochotników zakończył 
się w sierpniu 1901 roku.

Z budową remizy na Starym Rynku 
trzeba było czekać do 1905 r. Włodzimierz 
Rodziewicz, ks. Leon Zaremba z pastorem 
Edwardem Fiedler, Albert Hellwig, Jan 
Kempfi – to oni m.in. wystarali się o to, by 
w Bełchatowie powstała Straż Ogniowa 
- pierwsza w mieście i druga w powiecie. 
Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
„nowo budującą się szopę strażacką i dom 
ludowy” nastąpiło 4 lipca 1906 r., a już 18 
listopada remizę przekazano do użytku.  
W ceglanym, nieotynkowanym, dwupię-
trowym budynku ze spadzistym dachem 
były trzy wjazdy garażowe i sala widowi-
skowa. 20-metrową wieżę dobudowano  
w 1935 roku. 

- Przed wojną mój ojciec był komen-
dantem straży rejonowej, a tu na miejscu 
był komendant ochotników - Jan Rybak. 
Pamiętam, że jak syreny zabiły, to mój oj-
ciec, od razu się zbierał i jechał do pożaru. 
Mamusia go trzymała. Mówiła: nie jedź, 
nie jedź, ale on już nie słuchał. Jednego 
razu, gdy w czasie targu zabiła syrena, stra-
żacy jakby spod ziemi wyrastali na placu Na-
rutowicza, gospodarzom zabierali konie i nie 
patrzyli na nic, tylko gnali. Na naszych straża-
ków nie było żadnej siły, bo pożar to pierw-
sza rzecz – opowiada Tomasz Trawiński, Ho-
norowy Obywatel Miasta Bełchatowa.  

Z kolei z opowieści jego żony, pani Hali-
ny Trawińskiej, dowiadujemy się, że na Sta-
rym Rynku stały dwie studnie. Przy jednej 
był specjalny dzwon. – Jaki on był głośny, 
alarm pożarowy słychać było w całym mie-
ście. Strażacy zbiegali się bardzo szybko – 

mówi pani Halina i dodaje, że pamięta te 
czasy, gdy po ulicach mknęły konne wozy 
strażackie, tzw. sikawki, z zapakowaną na 
wóz motopompą. 

Na ul. Targowej strażacy mieli swoją 
wspinalnię, wybudowaną w 1928 r. – Pew-
nej soboty, gdy wracałam od krawcowej, 
na targowicy odbywały się ćwiczenia. Sta-
nęłam i patrzyłam. Zresztą nie byłam jedy-
na. W pewnym momencie… z takiego jakby 
okna wychylił się młody strażak, no dziec-
ko jeszcze i… zaczął spadać, tzn. mnie się 
tak wydawało. Zamknęłam oczy z przera-

żenia, a gdy je otworzyłam śmiałek stał na 
ziemi i ściągał z góry linę – wspomina pani 
Irena, która od dziecka mieszkała w okolicy 
starego targowiska.

Ochotnicza Straż Ogniowa w Bełcha-
towie słynęła też z majówek w lesie Ga-
szewskiego i strażackich balów, podczas 
których tańcem przewodnim był krako-
wiak. Jak podkreślała pani Halina Trawiń-
ska, na tych spotkaniach panowała bardzo 
dobra atmosfera, bo jak to się dawniej 
mówiło: „Każdy strażak był znajomym, 
choć nie każdy znajomy był strażakiem”. 
Tu odbywały się przedstawienia teatralne, 
jasełka i spotkania literackie. Reżyserem 
była wtedy nauczycielka, pani Millerowa,  
a sztuka, która najbardziej utkwiła pań-
stwu Trawińskim w pamięci to „Laleczka  
z saskiej porcelany” - ona była Japonką, 
a on paziem, mistrzem piruetów. - Na te 
przedstawienia przychodził cały Bełcha-
tów. To były fajne czasy – powiedział, spo-
glądając na żonę, pan Tomasz. 

KZB

Na wieży znajdował się zbiornik z wodą

Bełchatowscy strażacy zawsze ćwiczyli w obecności zaciekawionych mieszkańców
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Ewa Skorupa
Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej

Grzegorz Muskała
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej

Krzysztof Wata

Sebastian Brózda Łukasz Cieślak Grzegorz Gryczka

Ireneusz Kępa Paweł Koszek Karol Kowalski Włodzimierz Kuliński Dariusz Lewandowski

Mirosław Mielus  Małgorzata Pagieła Arkadiusz Rożniatowski

Monika Selerowicz Grzegorz Siedlecki Michał Wyczachowski Sławomir Załęczny

Piotr Wysocki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Marcin RzepeckiMaria Motylska

Mateusz Broncel Katarzyna Giesko


