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Pięć orkiestr dętych OSP zagrało podczas corocznego festynu w parafialnych ogrodach. Grand Prix Prezydenta Miasta Bełchatowa
trafiło do muzyków z Magdalenowa. To oni będą reprezentować powiat bełchatowski na konkursach wyższego szczebla

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Ludzie z żelaza opanują miasto

Zobacz zegary z duszą

Robert Osama w roli trenera

Już po raz trzeci do
Bełchatowa
zawita Triathlon Energy.
21 lipca w pływaniu,
biegu i jeździe na rowerze zmierzy się
kilkuset zawodników
z całej Polski, w tym
wielu miejscowych.
Starty indywidualne i sztafetowe, 3 dystanse,
6 kategorii wiekowych - to gwarancja imprezy
pełnej energii i sportowych emocji. Rejestracja
na stronie timerecords.pl

Muzeum w Bełchatowie zaprasza
miłośników starych
zegarów na wystawę pt. „Poloniki w
zegarmistrzostwie”.
Eksponaty pochodzą ze zbiorów kolekcjonerskich Piotra Łukasińskiego i Marka Głowackiego,
którzy o czasomierzach z różnych epok wiedzą wszystko. Zegary, małe i duże, oglądać
można do końca lipca. Wstęp wolny.

Młodzi, zdolni artyści z Bełchatowa
i Grocholic już po
raz drugi spotkają
się na letnich warsztatach muzycznych.
Pod okiem Roberta
Osama i trenerów
znanych w kraju i na
świecie przez pięć dni, między 8 a 12 lipca, szlifować będą swoje wokalne talenty.
Zwieńczeniem tych lekcji będzie wspólny,
pełen emocji koncert.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy mieszkańcy,
pełną parą idzie budowa dworca autobusowego przy ul. Czaplinieckiej. To jedna
z najbardziej wyczekiwanych przez Państwa inwestycji. Po kilku latach Bełchatów ponownie
będzie miał miejsce, gdzie w komfortowych warunkach będzie można poczekać na autobus
czy inny transport.
Wkrótce podniesie się także komfort podróżowania miejskimi emzetkami. Za kilka
tygodni tabor MZK wzbogaci się o sześć nowych autobusów. Będą one nie tylko ciche i
wygodne dla pasażerów, ale przede wszystkim przyjazne środowisku. Pracujemy również
nad aplikacją, dzięki której sprawdzimy m.in., gdzie aktualnie znajduje się autobus danej linii.
Przed nami dwa wakacyjne miesiące. Lato tradycyjnie rozpoczniemy wspólną zabawą podczas 40. Dni Bełchatowa,
na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. Będą gwiazdy, lokalni artyści oraz wiele atrakcji. Spotkajmy się
29 i 30 czerwca na błoniach.

Bełchatowski samorząd z nagrodą „Gmina na 5!”
Już po raz drugi Bełchatów znalazł się
w gronie samorządów, które najlepiej zajmują się potencjalnym inwestorem. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się
23 maja podczas forum w warszawskiej
Szkole Głównej Handlowej. To studenci tej
właśnie uczelni przeprowadzają badania
wśród ok. 650 polskich gmin.
Badanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to ocena użyteczności oficjalnych witryn internetowych
prowadzonych przez urzędy gminy, tzn.
czy strona jest dobrze pozycjonowana,
czy zawiera MZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania), przydatne dla przedsiębiorców informacje o terenach inwestycyjnych oraz opiekuna inwestora. Drugi
element badania to ocena kontaktu drogą
elektroniczną z przedstawicielem urzędu
z wykorzystaniem metody „tajemniczego
klienta” - w języku polskim oraz angielskim.
Odpowiedzi udzielane drogą mailową oceniali chociażby pod kątem czasu reakcji, ich
szczegółowości oraz zawartości cennych
z punktu widzenia potencjalnego inwestora informacji. Pod uwagę studenci biorą
również, czy urzędnik zachęcał do osobi-

Bełchatów może poszczycić się także tytułami „Grunt na medal” czy Eco-Miasto
stego kontaktu i rozmowy.
czonych przez nas usług była coraz wyższa,
Ukierunkowane na rozwój gospodar- ciągle staramy się rozwijać. Przyznanie nam
czy działania władz Bełchatowa zostały do- miana „Gminy na piątkę” pokazuje, że idziemy
cenione po raz kolejny. Jak mówi Marcin w dobrym kierunku – dodaje dyrektor Nowak.
Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju MiaWarto nadmienić, że Bełchatów docesta bełchatowskiego magistratu, nagroda niany jest w licznych rankingach i konkurjest szczególnie ważna, bo przyznawana sach. Wspomnieć można chociażby o prew całkowicie naukowy i niezależny od mia- stiżowych tytułach „Grunt na medal”, Ecosta sposób. - Tego typu wyróżnienie cieszy, -Miasto czy Samorząd Przyjazny Firmom.
bo wspiera bełchatowian. Aby jakość świadAP
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Ruszyły prace adaptacyjne w budynku przy ul. Staszica. To właśnie tam od stycznia 2020 roku obsługiwani będą
klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie zaplanowane prace, które mają poprawić warunki
obsługi petentów, kosztować będą ok. 1,7 mln złotych

Trwają prace w nowej siedzibie MOPS-u
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta obecnie z pomieszczeń przy ul.
Dąbrowskiego. Trudne warunki, jakie tam
panują, były powodem poszukiwania
dla MOPS-u nowego lokalu, który będzie odpowiedni zarówno dla pracowników ośrodka, jak i jego petentów. W
przyszłym roku klienci obsługiwani będą
już w budynku przy ul. Staszica. - Dzięki tej inwestycji obsługa petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
znacznie się poprawi. To właśnie z myślą
o mieszkańcach kupiliśmy budynek
po Energoinżu - podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz
i dodaje, że lokalizacja ta będzie dogodna
dla wszystkich mieszkańców, również tych
niepełnosprawnych. - Przy biurowcu znajdują się miejsca parkingowe, a obok przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.
Dodatkowo budynek jest wyposażony
w podjazd, który z pewnością ułatwi wejście osobom z niepełnosprawnością i rodzicom z wózkami.
Zanim jednak MOPS przeniesie się na
Staszica budynek trzeba odpowiednio zaadaptować. Wykonawca, czyli tomaszowski Budmar, rozpoczął od prac przy instalacji wentylacyjnej. W następnej kolejności

Klienci placówki będą obsługiwani na parterze trzypiętrowego biurowca
wymienione zostaną okna, remont przej- parterowej budynku. Zgodnie z projektem
dą także sanitariaty. Zakres prac obejmie powstaną tam m.in. boksy do obsługi intetakże odnowienie pomieszczeń, czyli m.in. resantów i stanowisko kasowe.
wymianę tynków i podłóg oraz malowanie
Wszystkie zaplanowane prace adaptaścian. By zapewnić miejsce do swobod- cyjne powinny zakończyć się w połowie
nych rozmów z mieszkańcami korzysta- stycznia 2020 roku i kosztować będą 1 mln
jącymi ze świadczeń placówki, niezbędna 700 tys. złotych.
będzie zmiana organizacji powierzchni
AP

Miasto maluje pasy drogowe i nasadza rośliny
Na miejskich ulicach trwa odnawianie
oznakowania poziomego. Malowane są
m.in. pasy na przejściach dla pieszych
i linie wyznaczające pasy ruchu. W tym roku
niesprzyjająca pogoda opóźniła termin rozpoczęcia prac - farba bowiem nie schnie
w chłodnych i deszczowych warunkach.
Malowanie rozpoczęto w maju
w Grocholicach, a od początku czerwca
drogowców spotkać można na terenie całego miasta. Zaczęli od głównych ulic, m.in.
Kościuszki, Pileckiego, 1 Maja, Kaczyńskich i Bawełnianej, a z czasem przenieśli
się na osiedla. Prace prowadzone są głów-
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Drogowcy pracują na terenie całego miasta

nie wieczorem i nocą, aby nie stwarzać dodatkowych problemów komunikacyjnych.
W ciągu dnia malowane są jedynie mniej
uczęszczane drogi.
Ostatnie tygodnie to także czas nasadzeń roślin jednorocznych w wielu miejscach. Na placu Narutowicza pojawiły się
m.in. surfinie i trawa rubrum, a przy pomniku papieża kaskady wypełniono surfinią białą i żółtą, symbolizującymi flagę Watykanu. Rośliny zdobią również park przy
Muzeum Regionalnym, Rynek Grocholski
i budynek urzędu miasta.
MJ
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Ponad 350 mkw. powierzchni, a na nich poczekalnie, kasy, toalety i gastronomia – jeszcze w tym roku bełchatowianie zaczną korzystać z węzła przesiadkowego. Budowa dworca, która zgodnie z umową powinna zakończyć
się w drugiej połowie grudnia, ma kosztować ok. 6,5 mln złotych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

Mury dworca pną się do góry
Węzeł przesiadkowy to jedna z najważniejszych dla mieszkańców inwestycji. Bez
dworca Bełchatów jest bowiem od 2014
roku, kiedy starostwo sprzedało działkę
przy ul. Sienkiewicza. Wszystko wskazuje na to, że z węzła przesiadkowego przy
ul. Czaplinieckiej będzie można korzystać
jeszcze w tym roku. - Z brakiem dworca
borykamy się od kilku lat. Złożyło się na
to wiele trudności czy przeszkód technicznych. Początkowo miał to być budynek pasywny, wpisujący się w tak ważne dla nas
działania ekologiczne. Niestety, w Polsce
niewielu wykonawców ma doświadczenie
w budowie takich obiektów, stąd decyzja
o budowie w technologii tradycyjnej. Cieszymy się, że dworzec będzie gotowy
w tym roku. To ważne zarówno dla mieszkańców, jak i przewoźników. Ale nie tylko.
To także kwestia wizerunku naszego miasta – mówi wiceprezydent Bełchatowa
Dariusz Matyśkiewicz.
Prace na budowie przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca, którym
jest bełchatowska firma Sanel, rozpoczął
od prac instalacyjnych – mowa tutaj o wykonaniu sieci kanalizacyjnej i deszczowej
oraz stóp fundamentowych pod konstrukcję wiaty. Po uzbrojeniu płyty fundamen-

Na ul. Czapliniecką zajeżdżać będą emzetki, autobusy dalekobieżne i busy
towej rozpoczęło się stawianie ścian
konstrukcyjnych budynku. Jednocześnie
prowadzone są prace drogowe związane
z budową parkingów. Zgodnie z projektem
przy węźle przesiadkowym powstaną 94
miejsca postojowe.
Zgodnie z projektem dworzec będzie
miał 357 mkw., w budynku znajdą się po-

czekalnia, kasa, toalety, pomieszczenia
dla kierowców, gastronomia oraz punkt
informacyjny. Co ważne, dworzec będzie
w całości dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Prace, które zakończyć się mają w grudniu, kosztować będą
ok. 6,5 mln złotych.
AP

Nowa aplikacja ułatwi przejazdy emzetkami
Pasażerowie komunikacji miejskiej w Bełchatowie sprawdzą w telefonie, gdzie aktualnie znajduje się autobus, na który czekają. To jedno z udogodnień opracowywanej przez miasto aplikacji mobilnej.
Podzielona będzie ona na moduły
i zakładki. W nich znajdą się rozkład jazdy
autobusów i informacje o rzeczywistym
czasie odjazdu emzetki. Oznacza to, że
innowacyjny system uwzględni np. opóźnienia autobusów spowodowane korkami
na ulicach. Dane takie mają być stale aktualizowane, a trasa przejazdu możliwa do

Aplikacja ma być dostępna w tym roku

podejrzenia.
W emzetkach będą też automatyczne
urządzenia GPS. Dzięki temu określimy
swoje położenie, znajdziemy najbliższy
przystanek i dowiemy się, jak najszybciej
dojechać w wybrane miejsce. Zaznaczone
będą również m.in. hotele, kościoły, szkoły
i zabytki. Wszystko to ma być gotowe do
końca roku. Usługa będzie bezpłatna.
Ponadto podróżujący sprawdzi poziom
naładowania baterii w trzech autobusach
elektrycznych, które trafią do Bełchatowa
w lipcu razem z trzema niskoemisyjnymi
spełniającymi normę Euro 6.
MJ
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Drobne prace gospodarcze, pomoc w kuchni czy pielęgnacja zieleni - tym w ramach prac społecznie użytecznych
od kilku tygodni zajmuje się piętnaścioro bezrobotnych bełchatowian. To już kolejna edycja miejskiego programu
mającego na celu aktywizację osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku

Miasto aktywizuje osoby bezrobotne
Miejski program przygotowano przede
wszystkim z myślą o bezrobotnych, którzy
od dłuższego czasu pozostają bez zatrudnienia, a poza tym nie posiadają prawa do
zasiłku i są zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy. W ramach współpracy magistratu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy
do programu przystąpiło 15 mieszkańców
Bełchatowa.
W sumie do 30 września przez 10
godzin tygodniowo (maksymalnie 40
w miesiącu) uczestnicy programu przepracują ponad 3,5 tys. godzin. Prace
gospodarcze, porządkowe wewnątrz i na
zewnątrz budynków szkół, przedszkoli
i innych placówek, naprawy i czynności
konserwatorskie, troska o zieleń, pomoc
w kuchni czy rozniesienie poczty - to niektóre z wykonywanych przez nich zadań.
Uczestnicy mogą zostać też poproszeni
o pomoc w opiece nad dziećmi, dyżury na
szkolnych korytarzach czy szatniach.
Za każdą godzinę pracownik otrzymuje
ponad 8 zł. Co ważne, wynagrodzenie to
nie jest opodatkowane.
Wszystkie prace wykonywane są
w jednej z piętnastu miejskich placówek,
w tym w szkołach podstawowych i przedszkolach. To, gdzie została przydzielona

Prace społecznie użyteczne to szansa dla bezrobotnych
konkretna osoba, zależało między innymi
od jej wieku, zdolności, a także posiadanych kwalifikacji.
Zalet programu jest wiele. Jak podkreślają sami zainteresowani, liczy się przede
wszystkim to, że dzięki tym zajęciom przełamują bariery, które przez lata bez pracy
niepostrzeżenie narastały. - Samo wyjście

z domu, spotkania z ludźmi, rozmowa, a do
tego poznawanie warunków panujących
w miejscu pracy, to jest dla mnie naprawdę
ważne. Teraz wiem, że dam radę – mówi
jedna z uczestniczek programu i dodaje, że
zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości.
KZB

Z aplikacją BLISKO będziesz na bieżąco
Burze z gradobiciem, silny wiatr, powodzie
czy susze – skutki takich sytuacji pokazują, jak ważne jest szybkie powiadamianie
mieszkańców o możliwości wystąpienia
gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Dzięki działającemu od dwóch lat systemowi SISMS każdy bełchatowianin może
być na bieżąco i dostosować swoje plany
do warunków pogodowych.
Zagrożenia to jednak nie wszystko. W pośpiechu dnia codziennego łatwo
przegapić plakaty i informacje medialne
o wydarzeniach kulturalnych czy sporto-
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wych, a dzięki powiadomieniom przychodzącym na naszego smartfona pozostaje
nam jedynie podjąć decyzję - iść na nie
czy nie.
Aplikacja BLISKO jest oparta na systemie SISMS, który świadczy usługi zgodnie z wytycznymi GIODO, dlatego każdy
użytkownik może mieć pewność, że jego
numer telefonu będzie chroniony, natomiast w przypadku rezygnacji z usługi - zostanie usunięty z bazy danych. Co
ważne, pobranie aplikacji i późniejsze ko-

rzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne.
Aplikację BLISKO należy pobrać z jednego z serwisów: App Store, Google Play
lub Windows Store i zainstalować. Potem
wystarczy wpisać nazwę interesującej
nas miejscowości i zdecydować, z jakich
serwisów tematycznych chcemy otrzymywać informacje. Subskrybować można informacje z wielu miast i gmin, a tych
w systemie jest już 500. Dzięki temu łatwo zaplanujemy urlop czy chociażby rodzinny wyjazd na weekend.
AP
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Mieszkańcy, którzy mają pomysł na to, co zmienić w mieście, mogą składać swoje propozycje do tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Do wydania, jak co roku, jest 1,5 mln złotych. Tego, jakie projekty
zostaną zrealizowane, dowiemy się 30 września

Zgłoś swój pomysł i zmieniaj miasto
To już ostatni dzwonek na złożenie swojej
propozycji do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Projekty można składać do piątku, 28 czerwca.
Można to zrobić osobiście, składając formularz papierowy w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta lub wysyłając go
pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Wceśniej warto zapoznać się z regulaminem
budżetu na decydujemy.belchatow.pl.
Do swojej dyspozycji bełchatowianie
mają 1,5 mln złotych, kwota ta rozbita
jest na dwie kategorie: projekty twarde
– 1,4 mln zł i miękkie – 100 tys. zł. Każda
z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego pokazała, że bełchatowianie są coraz bardziej świadomi możliwości udziału
w zmienianiu miasta. – Cieszy mnie, że
nasi mieszkańcy biorą odpowiedzialność za Bełchatów. Jestem przekonana, że także w tym roku udowodnią, że chcą aktywnie angażować się
w życie naszej społeczności. Serdecznie
zachęcam do udziału i składania swoich
propozycji – mówi prezydent Bełchatowa
Mariola Czechowska.
W regulaminie Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa jest kilka istotnych
zmian. Zniesiono ograniczenia dotyczące

Dotąd na realizację wszystkich projektów miasto wydało blisko 4,6 mln zł
wieku wnioskodawców, osób popierających projekt oraz głosujących. Ponadto wybierać będziemy tylko jeden projekt twardy
i tylko jeden miękki, a zgłaszane projekty
twarde nie mogą dotyczyć miejsc znajdujących się w trwałym zarządzie miejskich placówek oświatowych, czyli szkół
i przedszkoli. Ważne, aby koszt realizacji

jednej propozycji nie przekroczył 50 proc.
środków przeznaczonych na projekty
z jednej puli. Po raz pierwszy bełchatowianie będą mogli także odwołać się od decyzji o odrzuceniu wniosku.
Do tej pory zrealizowano 33 projekty
na kwotę blisko 4,6 mln zł.
AP

Oceń pracę urzędu w anonimowej ankiecie
Korzystasz z usług bełchatowskiego urzę- czasu oczekiwania na obsługę, oceniając je
du miasta? Pamiętaj, że możesz wypełnić w skali od 1 do 5.
anonimową ankietę, w której ocenisz praZnając twoją opinię, możemy doskonacę magistratu i samych urzędników. Twoja lić obsługę naszych klientów oraz podnosić
opinia jest dla nas niezwykle ważna.
jakość załatwiania urzędowych spraw. DlaPytań jest zaledwie kilkanaście, wśród tego twoje zdanie jest dla nas tak ważne.
nich same zamknięte. Dotyczą m.in. z ja- To właśnie dzięki ankietom wiemy m.in.,
kim działem związana była sprawa, czy gdzie poszukiwane są informacje o tym, jak
informacje na temat sposobu jej zała- załatwić daną sprawę, z jakich powodów
twienia były pomocne, dlaczego nie mo- nie udaje się jej zrealizować czy jak oceniagliśmy dokonać potrzebnych formalności. na jest pomoc udzielona przez urzędników.
W ankiecie można też wyrazić opinię nt.
Ankieta dostępna jest online oraz w
terminowości, uprzejmości urzędnika czy tradycyjnej, papierowej wersji. Druki znaj-

dują się w kilku punktach w magistracie.
Uzupełnione formularze wrzuca się do
specjalnych, zamkniętych skrzynek. Natomiast petenci, którzy chcą skorzystać
z elektronicznej wersji, znajdą ją na miejskiej stronie belchatow.pl - trzeba kliknąć
w baner oznaczony „Ankieta zadowolenia
klienta". Kwestionariusz można wypełnić
w dowolnej chwili, niekoniecznie od razu
po załatwieniu urzędowej sprawy.
AD-A
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Od kilkunastu lat bełchatowska Straż Miejska prowadzi w czerwcu akcję „Bezpieczne wakacje”. W tegorocznej
edycji wzięło udział blisko 5 tys. przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Uczestnicy warsztatów poznali zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w górach, w lesie i mieście

Aby wakacje były bezpieczne…
Wakacje to czas zabawy, relaksu i drobnych szaleństw. Dzieci i młodzież nie mają
obowiązków związanych ze szkołą i nauką,
mogą więc planować przeróżne przygody. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi,
inni wybierają się na rodzinne wyjazdy lub
spędzają czas w mieście. O tym, że dobra
zabawa nie zwalnia z obowiązku dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych, przypominają strażnicy miejscy.
Jak tłumaczy Jagoda Nieborak z Zespołu ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej Straży Miejskiej, szczególnie w czasie
wakacji należy pamiętać o kluczowych
zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu
zdrowego rozsądku. - Ważne, by dzieci
i młodzież uświadomiły sobie, że zbytnia
pewność siebie i lekkomyślność nigdy nie
wróżą niczego dobrego. Zawsze, kiedy poczują się zagrożone, powinny zwrócić się
o pomoc – do znajdujących się w pobliżu
osób dorosłych lub dzwoniąc pod numer
alarmowy 112 albo do nas na 986 – podkreśla strażnik Jagoda Nieborak, koordynator akcji „Bezpieczne wakacje”, którą
patronatem honorowym objęła prezydent W akcji bierze udział blisko 5 tys. dzieci

Bełchatowa Mariola Czechowska.
Podczas zajęć prowadzonych w sali widowiskowo-teatralnej MCK PGE Gigantów
Mocy uczestnicy warsztatów poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Strażnicy wyjaśniali, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa mogą czyhać na najmłodszych
oraz jak być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo swoje i innych. Poruszane były
różne tematy, m.in. odpoczynek nad wodą
i w górach, podróż samochodem czy jak
poprawnie przechodzić przez jezdnię. Zasady bezpiecznego wypoczynku znaleźć
można na belchatow.pl.
Okazuje się, że w efekcie prowadzonych przez cały rok szkolny zajęć profilaktycznych dzieci śpiewająco znają zasady
ruchu drogowego. - Najpierw na chodniku
przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym
okiem. Potem w prawo skieruj wzrok sokoli, znów w lewo spójrz powoli. Jezdnia
wolna więc swobodnie mogą przez nią
przejść przechodnie – recytuje kilkuletnia
Gabrysia.
AP

Kurtyny i poidełka pomagają przetrwać upały
Przez Bełchatów przeszła fala upałów. Pomocne w przetrwaniu gorących dni były kurtyny wodne, które miasto rozstawiło
w kilku miejscach. Orzeźwiająca mgiełka chłodziła m.in. na
os. Przytorze – w okolicach Szkoły Podstawowej nr 13, na
os. Dolnośląskim – w pobliżu lodowiska miejskiego, na placu
Narutowicza – w sąsiedztwie Miejskiego Centrum Kultury.
Kurtyny wodne ustawiane są niemal każdego lata,
zazwyczaj gdy temperatury przekraczają
30 stopni Celsjusza i utrzymują się przez kilka dni.
Przetrwać upalne dni pomagają mieszkańcom także zdroje
uliczne. Zdrowej, pitnej wody, pochodzącej z sieci wodociągowej i przebadanej przez sanepid, można się napić na placu
Narutowicza i Placu Wolności. Z poidełek mogą korzystać nie
tylko spragnieni mieszkańcy, ale też ich czworonożni pupile.
AD-A
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Rodzinny festyn, koncert laureatów konkursu „Santo Subito” oraz zespołu Pokój i Dobro zwieńczyły tegoroczne
obchody Dnia Patrona. Tradycyjnie złożono także kwiaty pod pomnikiem papieża Jana Pawła II, a w ogrodach parafialnych przy ul. Kościuszki odprawiona została msza w intencji bełchatowian, której przewodniczył bp Jan Zając

Rodziny bawiły się na Dniu Patrona Miasta
Główne obchody tegorocznego Dnia Patrona Miasta – św. Jana Pawła II, przypadły
na niedzielę, 16 czerwca. Rozpoczęły się
złożeniem kwiatów pod pomnikiem Karola Wojtyły, po czym w ogrodach parafii
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
przy ul. Kościuszki w intencji mieszkańców
odprawiona została msza św., którą odprawił bp Jan Zając z archidiecezji krakowskiej.
Na zakończenie nabożeństwa wręczone
zostały nagrody laureatom tegorocznego
konkursu „Pontyfikat św. Jana Pawła II”, po
czym główny koncelebrans poświęcił parafialną kaplicę adoracji.
Po południu ulicami Bełchatowa przeszedł „Marsz dla życia i rodziny”, który zakończył się w ogrodach parafialnych, gdzie
całe rodziny bawiły się podczas festynu
„Rodzina z patronem Miasta Bełchatowa”. Na scenie zaprezentowali się laureaci
VI Archidiecezjalnego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej „Santo
Subito”. Podczas festynu przeprowadzona
była także loteria fantowa, całe rodziny
brały udział w różnych grach i zabawach.
W parafialnych ogrodach rozstawione
były także stoiska promujące różne programy skierowane do rodzin, m.in. ogólnopolski program 500+, Bełchatowska
Karta Rodziny czy Karta Dużej Rodziny. Na
zakończenie pikniku na scenę weszli bracia z Wyższego Seminarium Duchownego
Franciszkanów w Łodzi, czyli zespół Pokój
i Dobro. Do tekstów z Pisma Świętego
młodzi franciszkanie tworzą niepowtarzalną muzykę – to mieszkanka popu, reggae
i bluesa. Podczas ich występu nie zabrakło
także ostrych rockowych i hardcorowych
dźwięków połączonych z rapem, co nie tylko nadało świeżości, ale także było niemałą niespodzianką dla uczestników zabawy.
Dzień Patrona to również wydarzenia
towarzyszące. W sobotę, 15 czerwca, na
hali Energia odbył się koncert uwielbienia „Boża iSkra”, podczas którego wystąpił
zespół ICE Worship Team pod kierownictwem Huberta Kowalskiego.
AP

Rodzinny piknik w ogrodach parafialnych przyciągnął wielu bełchatowian

Podczas festynu zaśpiewali laureaci konkursu „Santo Subito”

Podczas pikniku na całe rodziny czekało mnóstwo atrakcji
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29 czerwca – sobota
godz. 16:10 Grzegorz Ofi Ofman
godz. 16:50 Nowator
godz. 18:00 Big Day
godz. 19:00 Kordian
godz. 20:30 Lemon

30 czerwca – niedziela
godz. 14:00 bełchatowskie
orkiestry, artyści, grupy przedszkolne i działające przy MCK
godz. 17:30 Stan Wyjątkowy
godz. 18:30 Thrudy
godz. 20:00 Sound’n’Grace

Organizatorzy

Sponsorzy

Patronat medialny
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Lemon i Sound’n’Grace
na Dniach Bełchatowa
W ostatni weekend czerwca bawić się będziemy na
Dniach Bełchatowa. Święto miasta to występy lokalnych
zespołów, ale też koncerty gwiazd. Dla bełchatowian
zagrają m.in. Lemon i Sound’n’Grace
Po raz czterdziesty już Bełchatów będzie
obchodzić swoje dni. Pierwsze święto miasta odbyło się dokładnie w 1979 roku. Od
tej pory ich obchody sporo się zmieniły,
idea jednak wciąż jest taka sama – ma być
muzycznie i rodzinnie. Jubileuszowe Dni
Bełchatowa odbędą się w parku Olszewskich. Wypełnią je koncerty oraz piknik rodzinny, na którym zaprezentują się
uzdolnieni bełchatowianie.
Koncertowy maraton rozpocznie się
w sobotę, 29 czerwca. Tuż po godz. 16
w klimat muzyki dance i pop wprowadzi nas
Grzegorz Ofman. Bełchatowianin ma na
swoim koncie już dwie płyty, na które sam
napisał muzykę i teksty. Potem zaśpiewa
Nowator, czyli Paweł Lipski – raper
i wokalista. Na muzycznej scenie znany
jest od lat, był także jurorem w jednym
z muzycznych show. W sobotę nie zabraknie też rockowego grania, a to za sprawą
zespołu Big Day znanego wszystkim z hitu
„W dzień gorącego lata”.
Później dla bełchatowian wystąpi grupa Kordian – pierwsza w Polsce formacja
grająca góralskie disco polo. Ich utwory
mają po kilkadziesiąt milionów odsłon
w sieci. Liderem zespołu jest Kordian Cieślik, który jest też kompozytorem i autorem
tekstów. Gwiazdą sobotniego wieczoru
będzie zespół Lemon, zwycięzca trzeciej
edycji muzycznego show „Must Be the
Music”. Grupa już od kilku lat obecna jest
na polskiej scenie muzycznej, wydali cztery
płyty, zdobyli także kilka nagród m.in. Fryderyka.
Drugi dzień święta miasta to czas rodzinnej zabawy i pikniku. – Po raz kolejny
oddajemy scenę bełchatowskim wykonawcom. Poprzednie lata pokazały, że dni
miasta, to świetna okazja, aby lokalni ar-

tyści zaprezentowali swoje dokonania i talenty – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
W niedzielę, 30 czerwca, wystąpią
więc bełchatowskie zespoły oraz grupy
wokalne i taneczne, działające przy
MCK. Będzie koncert wielopokoleniowy
z udziałem m.in. Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zaprezentują się także dzieci
z przedszkoli i szkół. Późnym popołudniem koncertować będą lokalne formacje.
Najpierw
Stan
Wyjątkowy,
który z okazji jubileuszowych – 40 Dni
Bełchatowa - przypomni największe
przeboje właśnie z lat 80. Zaraz potem
wystąpi dobrze znany lokalnej publiczności zespół Thrudy. Wielbiciele nieco
mocniejszych brzmień na pewno nie będą
zawiedzeni.
Gwiazdą zamykającą tegoroczne święto miasta będzie Sound’n’Grace –koncertujący w ponad dwudziestoosobowym
składzie. Ich muzyka to mieszanka nowoczesnego gospel, soul, jazz oraz r’n’b.
W repertuarze mają nie tylko standardy
gospel, ale także przeboje Eltona Johna,
Georga Michaela, Michaela Jacksona.
Wśród chórzystów są laureaci m.in. „Opolskich Debiutów", „Szansy na sukces" czy
„Twojej drogi do gwiazd". W Bełchatowie
na pewno usłyszymy ich utwory z najnowszego krążka „Życzenia”, który zdobył
status złotej płyty.
Tradycyjnie już przedsmakiem święta
miasta jest koncert na zakończenie szkoły.
Podczas rockowego grania na scenie plenerowej przy MCK Gigantach Mocy 21 czerwca będzie można posłuchać Not Enough
i legendarnego zespołu Armia.
AD-A
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Wakacje czas
zacząć
Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Po
niespełna 10 miesiącach wytężonej pracy
uczniowie i nauczyciele udali się na zasłużony wypoczynek. W sumie w miejskich
placówkach świadectwa ukończenia kolejnej klasy odebrało ponad 4,5 tys. uczniów
szkół podstawowych, 482 gimnazjalistów
i 205 licealistów z Mickiewicza.
Podczas uroczystych akademii uczniowie odebrali nie tylko cenzurki, ale również
nagrody i dyplomy za liczne osiągnięcia
naukowe, sportowe czy artystyczne. Były
gratulacje i słowa uznania. Nie mogło też
zabraknąć podziękowań dla nauczycieli za
ich pracę i zaangażowanie w kształtowanie
młodego pokolenia.
Przypomnijmy, że był to rok szczególny, mury szkół opuścili bowiem ostatni
uczniowie szkół gimnazjalnych. Tym samym po dudziestu latach funkcjonowania
gimnazja przestają istnieć, a przeprowadzana reforma oświaty wchodzi w kolejną
fazę realizacji.

łchatowskiej scenie zagra w sobotę Igor Herbut ze swoim zespołem Lemon

d'n'Grace z mieszanką rytmów soul, r'n'b, i gospel zadbają o dobrą zabawę w niedzielny wieczór

Świadectwa odebrało blisko 5 tys. uczniów
Podwójny rocznik - bo tak się mówi
o tegorocznych ósmoklasistach i gimnazjalistach – mimo wielu obaw doskonale odnalazł się w zaistniałej sytuacji.
O tym, do której szkoły średniej będą
chodzić od września, uczniowie dowiedzą się 16 lipca. Wtedy bowiem - zgodnie
z harmonogramem - zakończy się rekrutacja. Wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom placówek oświatowych życzymy radosnych oraz bezpiecznych wakacji.
KZB
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EDUKACJA
Szafki szkolne we wszystkich miejskich podstawówkach, nowe sanitariaty w „Dwunastce”, wymiana oświetlenia
w „Czwórce” i „Ósemce”, remont dachu w „Trójce” czy modernizacja systemu monitoringu w „Dziewiątce” – to
tylko niektóre z zaplanowanych na wakacje remontów

Ruszają remonty w szkołach i przedszkolach
Kiedy uczniowie korzystają z wakacyjnego
wypoczynku, w szkołach rozpoczynają się
mniejsze i większe remonty.
- Lipiec i sierpień to najlepszy czas na
prowadzenie takich prac. Każdego roku
miasto przeznacza na ten cel niemałe
kwoty - mówi wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański. - Zależy nam na
tym, aby warunki, w jakich uczą się nasze dzieci, były jak najlepsze, a szkoły
i przedszkola były nie tylko estetyczne, ale
przede wszystkim bezpieczne.
Jedne z większych remontów już się
rozpoczęły. W SP nr 12 od początku
czerwca trwają roboty przy przebudowie sanitariatów. Zakres prac jest szeroki
i obejmuje m.in. budowę ścianek i podwieszanych sufitów, kabin sanitarnych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
wentylacji, a do tego nowa elektryka i armatura. Inwestycja, za którą miasto zapłaci
blisko 340 tys. zł, powinna zakończyć się
do połowy sierpnia.
Podobny termin na realizację zadania
ma wykonawca szkolnych szafek, które na
wniosek mieszkańców głosujących w VI
edycji budżetu obywatelskiego pojawią się
w ośmiu podstawówkach. Ich lokalizacja,
układ, a nawet kolorystyka różnią się w zależności od preferencji placówek. Za szafki
dla każdego ucznia klas IV–VIII trzeba za-

Remont sanitariatów w „Dwunastce" to tylko część zaplanowanych na wakacje prac
płacić ponad 405 tys. złotych.
Na poważniejsze remonty zanosi się też
w SP nr 3, gdzie kontynuowana będzie naprawa dachu. Więcej pracy będą też mieli
w ZSP nr 9, ponieważ przygotowują i doposażają dodatkowy oddział przedszkolny.
Poza tym w SP nr 13 wymieniać będą instalację przeciwpożarową, co kosztować
ma 10 tys. zł, w ZSP nr 9 w sumie za 15 tys.
zł zamontują nowe kamery monitoringu
i drzwi do segmentu sportowego, a w SP

nr 8 i 4 zmodernizują oświetlenie, na co
miasto wyda łącznie ponad 50 tys. zł.
Jak co roku we wszystkich szkołach
prowadzone będą też drobniejsze prace
remontowe, np. wymiana kranów, klamek,
drzwi, malowanie ścian w klasach, na korytarzach i stołówkach, odświeżenie toalet, szatni, naprawa wyposażenia sal lekcyjnych.
KZB

„Trójka”: inwestują w nowy plac zabaw
Na początku lipca rozpocznie się remont prezydent Bełchatowa Łukasz Politański.
placu zabaw przy SP nr 3. Od dłuższego - Cieszę się, że szkoły systematycznie sięczasu teren ten nie spełniał już warunków gają po środki zewnętrzne, dzięki czemu
bezpiecznego użytkowania. Zniszczona możemy zrobić więcej i szybciej.
nawierzchnia, popsute bujaki, nadwątlona
W ramach remontu najpierw wymieinfrastruktura to główne przyczyny zde- niona zostanie nawierzchnia. Nowe pomontowania placu.
liuretanowe podłoże będzie wytrzymałe,
W tym samym miejscu do końca paź- a co najważniejsze bezpieczne, posiadajądziernika powstanie nowoczesne miejsce ce właściwości amortyzujące upadek.
rekreacji dla dzieci. - To ważne dla nas, by
Kolejny etap remontu to montaż nodzieci jak najszybciej odzyskały miejsce woczesnych urządzeń, dzięki którym plac
zabaw i dlatego wszystko, co związane zyska sportowy charakter, a uczniowie
z remontem nabiera tempa - mówi wice- będą mogli popracować nad formą fizycz-
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ną, zręcznością i koordynacją ruchową.
Na terenie szkolnym przy ul. Sienkiewicza znajdą się m.in. deska na sprężynach,
kładka sprawnościowa do ćwiczeń na
równowagę, zręcznościowy plac Eco czy
przeplotnia z różnymi akcesoriami, które
każdemu dziecku zapewnią aktywną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu.
Koszt inwestycji to blisko 93 tys. zł,
w tym 50 tys. zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
KZB
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Bełchatowianin Michał Stawicki ma 34 lata, a na swoim koncie kilka tytułów mistrza świata i Europy,
które zdobył ze swoją biegową, niewidomą partnerką – Joanną Mazur. Jest on wychowankiem dwóch
bełchatowskich klubów – GKS-u i BKL-u - i jak sam mówi, przepis na sukces jest niezwykle prosty

Trzeba mieć odwagę, żeby marzyć
Michał Stawicki i niewidoma Joanna Mazur razem trenują zaledwie od trzech lat
i w tak krótkim czasie osiągnęli sukcesy, na
jakie inni sportowcy pracują o wiele dłużej. W 2017 roku zdobyli aż trzy medale
mistrzostw świata – złoto na 1500, srebro
na 800 i brąz na 400 metrów. Mogą też pochwalić się tytułem najlepszego polskiego
niepełnosprawnego sportowca roku.

Miałem szczęście do trenerów…
Jak mówi Michał, od małego było w nim
coś takiego, że nie mógł usiedzieć w domu.
W Szkole Podstawowej nr 8 trafił na nauczycieli wf-u z powołania – państwa Muszyńskich, którzy odkryli jego zacięcie i talent. – Z
panią biegaliśmy, z panem graliśmy w piłkę.
Taki podział pamiętam – wspomina z uśmiechem. Natomiast pierwszy poważniejszy
kontakt ze światem sportu to GKS. Mimo
sugestii nauczycieli, żeby spróbować sił w
bieganiu, przyszły mistrz widział się w roli
piłkarza. – W Gieksie trenowałem do 2 klasy liceum i jak wracam myślami do tamtych
lat, to nie wiem, dlaczego przestałem grać w
piłkę. Wiem za to, że w grupie utalentowane
dziecko często „ginie”, a w sporcie indywidualnym mogłoby osiągać ciekawe wyniki - do-

daje Michał Stawicki.
I tu na scenę wkracza lekkoatletyka. – Każdy wf w „Energetyku” zaczynał
się dla mnie poważną rozmową. Wszyscy
koledzy grali w piłkę, a mnie przechwytywał pan Darek Rybarczyk i nakłaniał do
treningów u siebie. Chciałem te rozmowy jak najszybciej zakończyć i mówiłem,
że może kiedyś, ale teraz chcę być piłkarzem – opowiada Stawicki. Podczas nauki
w liceum wojskowym nastoletni wówczas
Michał reprezentował szkołę w sztafetach
przełajowych i, jak podkreśla, od tego zaczęło się poważne bieganie. – Po kilku
treningach lekkoatletyka mnie pochłonęła. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że pan
Rybarczyk był dla mnie jak drugi ojciec
i mocno ukształtował mnie, jako młodego człowieka. To właśnie dzięki niemu
zdecydowałem, że chcę zostać trenerem
i podjąłem studia na AWF-ie w Gorzowie –
wspomina bełchatowianin.

Tam młody bełchatowianin poznał trenera
Zbigniewa Lewkowicza, który zaproponował
mu współpracę. Michał został pomocnikiem
trenera głównego w kadrze paraolimpijskiej,
był trenerem przygotowania motorycznego
w klubie koszykarskim, uczył też w klasie mistrzostwa sportowego. Na jednym ze zgrupowań pojawiła się nowa, mająca poważne
kłopoty ze wzrokiem zawodniczka: Joanna
Mazur. – Po trzech treningach po raz pierwszy pobiegliśmy razem. Połączyliśmy się zawiązaną w „ósemkę” bandanką i tak zaczęła
się nasza współpraca – tak o początku znajomości opowiada Michał.

Najważniejsza jest motywacja

- W życiu, nie tylko w sporcie, trzeba sobie wyznaczać jasne cele i zadania. Myśląc
o nich, mam motywację, żeby każdego ranka
wstać i iść na trening – tłumaczy bełchatowianin. Michał Stawicki udowodnił, że chłopak z małego miasta może zrobić światową
Pierwsze kroki w roli trenera
karierę. - Marzenia spełniają się tylko dzięki
naszej determinacji. Ja miałem szczęście do
Na trzecim roku Michał zdobył tytuł instruk- wspaniałych nauczycieli i trenerów, którzy
tora lekkiej atletyki. Najpierw prowadził gru- zobaczyli we mnie talent. Dla młodych mam
pę naboru wstępnego do klubu AZS AWF tylko jedną radę: pozwólcie sobie marzyć, bo
Gorzów. Treningi odbywały się na obiekcie od tego się zaczyna.
wspólnie z zawodnikami niepełnosprawnymi.
AP
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Trwa modernizacja magistrali wodociągowej

Montaż rękawa w magistrali wodociągowej
Od początku listopada 2018 r. trwają pra- Ujęcia Wody, o łącznej długości 260 m.
Natomiast na magistrali DN 800 wyce związane z modernizacją magistrali wodociągowej DN 800, od Stacji Uzdatniania konano renowację o długości 430 m, a do
Wody do ul. Sienkiewicza oraz magistrali zmodernizowania pozostało jeszcze ok.
DN 500, na odcinku od hali odżelaziaczy 1700 m sieci. Remont sieci wodociągowej
do granic działki Ujęcia Wody. Renowacja przyczyni się do ograniczenia strat wody
prowadzona jest w nowoczesnej techno- i zracjonalizuje pobór wody z Ujęcia, a taklogii z wykorzystaniem metody rękawa że zwiększy niezawodność zaopatrzenia
z włókna szklanego, utwardzanego na mieszkańców w wodę pitną dobrej jakomiejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. ści. Ponadto znacznie zmniejszy się liczba
występujących coraz częściej awarii sieci
Cured in Place Pipe). Długość magistrali
wodociągowej. Modernizowana magistrawodociągowej planowanej do modernizala ma ponad 30 lat i wykonana została
cji wynosi ok. 2,4 km.
w starej technologii z materiałów żeliwZ informacji uzyskanych od producen- nych. Planowany termin zakończenia całej
ta rękawa wynika, że jest to największa na inwestycji to listopad 2019 r.
świecie instalacja na wodociągu wykonywa„Modernizacja poprzez przebudowę
na metodą rękawa. W ramach zadania zo- metodą bezwykopową istniejącej sieci wostanie również przeprowadzona renowacja dociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”
4 komór wodociągowych, z zastosowaniem (Kontrakt 04), w zakres której wchodzi
cienkościennych paneli GRP, wykonanych przedmiotowe zadanie, realizowana jest
z włókna szklanego. W ramach realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa i moderinwestycji zmodernizowano już w całości nizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej
magistralę wodociągową DN 500, na od- na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”,
cinku od hali odżelaziaczy do granic działki współfinansowanego ze środków Fundu-
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szu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. informuje, że
w miesiącach letnich br. prace modernizacyjne prowadzone będą w rejonach ulic:
Mazowieckiej, Pogodnej, Polnej, Rolnej
i Lnianej.
WOD.-KAN.

Widok fragmentu magistrali wodociągowej
po modernizacji

SPÓŁKI MIEJSKIE

www.
Warto Wiedzieć Więcej

W zakończonym roku obrotowym 2018/2019 PEC Bełchatów dostarczył do odbiorców ok. 845 tys. GJ ciepła.
Spółka kontynuowała również rozbudowę i rozwój sieci ciepłowniczej w mieście, a także edukowała w zakresie
racjonalnego korzystania z ciepła oraz ograniczenia smogu w mieście

PEC Bełchatów podsumowuje i planuje
W sezonie 2018/2019 spółka PEC dostarczyła do odbiorców 844 869 GJ ciepła, co
stanowi ok. 5 proc. mniej niż w poprzednich latach. Zmniejszenie zapotrzebowania
na ciepło wynika przede wszystkim z wyższych temperatur zewnętrznych w sezonie
grzewczym. Zarówno luty, jak i marzec
2019 roku były ciepłe, a pozostałe miesiące nie odbiegały od średniej temperatury
z lat ubiegłych. Zwiększyła się również
świadomość mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem.
Należy podkreślić, że wszystkie węzły cieplne będące własnością spółki wyposażone są w automatykę pogodową,
czyli urządzenia, które analizują potrzeby
budynku w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Jak pokazał tegoroczny
zimny maj, automatyka jest szczególnie
pomocna w okresach przejściowych w przypadku nagłego ochłodzenia w maju
w nocy lub nad ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np.
o godz. 10 rano, ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to precyzyjnie dopasować
parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort użytkowania
i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Opóźnianie przez wspólnoty mieszkaniowe dostaw ciepła do mieszkań w okresie wiosennych czy jesiennych chłodów
wbrew pozorom nie jest oszczędnością.
Zdecydowanie więcej bowiem kosztują dogrzewanie mieszkań piecykami elektrycznymi i lekarstwa dla przeziębionej rodziny.
Jednocześnie po raz kolejny okazało się, że
zbyt wczesna decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego spowodowała konieczność powtórnego włączenia ogrzewania
w kilku blokach mieszkalnych. Niestety
taka usługa jest dla naszej firmy czynnością
dodatkową i odpłatną. Dlatego zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe i zarządców
obiektów, aby w okresie przejściowym nie
podejmowali decyzji o zbyt wczesnym wyłączeniu ogrzewania.
Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła i po-

Ciepło systemowe skutecznie ogranicza smog w mieście
wietrze wolne od smogu, spółka realizuje
szereg działań inwestycyjnych związanych
z wymianą i budową sieci ciepłowniczej.
W 2018 roku przebudowana została sieć
ciepłownicza w rejonie ul. Nehrebeckiego
i rzeki Rakówki (koszt ok. 3 mln zł). Także
mieszkańcy ulic W. Jagiełły, Królowej Jadwigi, W. Łokietka oraz B. Chrobrego zyskali nową podziemną infrastrukturę. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 530
tys. zł. Nową sieć wybudowano natomiast
w okolicy ulic Kaczeńcowej, Zamoście, Różanej, Kazimierza Deyny oraz Kazimierza
Górskiego (łączny koszt inwestycji to ponad 840 tys. zł). Pierwsze z wymienionych
zadań zrealizowane zostało w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z NFOŚiGW, dwa kolejne - z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW
w Łodzi.
Realizacja ww. zadań ma na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego oraz poprawę jakości powietrza w Bełchatowie. Prowadzone
inwestycje pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych
w systemie ciepłowniczym Bełchatowa,
co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii
i związane z nimi koszty. Ponadto dzięki

eliminacji nieefektywnych pieców indywidualnych, ograniczona zostanie niska emisja i problem smogu w mieście.
Obecnie trwają prace wymiany sieci na największym bełchatowskim osiedlu Dolnośląskim, ale spółka planuje już
realizację kolejnych zadań w 2019 roku
w ramach projektów unijnych, m.in. przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej
wraz z likwidacją węzłów grupowych przy
ul. Mielczarskiego, na os. Budowlanych,
a także przebudowę sieci przy ul. Czaplinieckiej. Łącznie w 2019 roku zostanie przebudowane ok. 3,5 km sieci ciepłowniczej i powstanie 27 nowych węzłów cieplnych.
PEC realizuje powyższe zadania w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ),
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu. Wartość zadań
wyniesie łącznie ponad 27 mln złotych,
z czego prawie 18 mln zł pochodzić będzie
z dofinansowania unijnego. Prace potrwają
do 2022 roku.
PEC
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schroniskobelchatow.pl

Czekają na dom

Gerda (018107) to młoda, aktywna sunia
uwielbiająca kontakt z człowiekiem. Poszukiwany jest dla niej dom, w którym
będzie mogła być aktywna i nie będzie innych zwierząt - bywa dominująca. To nie
jest pies na łańcuch - to pies do kochania
i przytulania.

Snap (021859) to super przyjazny pies.
Uwielbia biegać i nosić zabawki. Lubi towarzystwo człowieka, a także innych
zwierząt - szczególnie dobrze dogaduje się
z innymi psami. Szukamy kochającego domu
bez łańcucha i kojca. Snap ma dopiero półtora roku i nadzieję, że wkrótce przed nim
wiele spacerów z kochającym człowiekiem.

Pankracy (003910) to dziewięcioletni
psiak, który uwielbia ludzi. Średnio natomiast dogaduje się z innymi zwierzakami. Przyzwyczajony jest do chodzenia na
smyczy, chętnie wybierze się więc na długi
spacer ze swoim nowym, kochającym właścicielem.
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Wsparli, bo wiedzą jak bywa ciężko.
Pomoc dla ,,Czekadełka”
Głęboko poruszające zdjęcia zalanego schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Wadowicach Dolnych ,,Czekadełko”
opanowały media społecznościowe. Pomoc i wsparcie ze strony fundacji pro-zwierzęcych, firm oraz osób prywatnych
nadeszła błyskawicznie. W krótkim czasie
udało się zorganizować domy tymczasowe
dla wszystkich podopiecznych ,,Czekadełka” oraz zgromadzić część potrzebnych
rzeczy na odbudowę całej infrastruktury.
W akcję pomocy włączyli się także
pracownicy bełchatowskiego schroniska.
Porusza nas zawsze najbardziej to, co jest
„Czekadełko" nadal czeka na wsparcie
nam bliskie, znajome, a wiemy, jak duży
trud należy włożyć, by zbudować przystań jakie wyrządziła powódź. Pomoc ze strodla bezdomnych zwierząt. Dlatego decyzja ny bełchatowskiego schroniska to jednak
o pomocy stała się dla nas koniecznością, nadal kropla w morzu potrzeb. O tym, jak
nie wyrazem dobrej woli – taki argument można pomóc schronisku ,,Czekadełko”,
padał ze strony pracowników naszego dowiedzieć się można z facebookoweschroniska. W ramach pomocy przekaza- go profilu. FUNDACJA ANIMALS PURA
no na rzecz „Czekadełka” 250 kg karmy, VIDA – właściciel schroniska prosi rów50 misek oraz najpotrzebniejsze akcesoria nież o wsparcie finansowe: konto PKO
i preparaty weterynaryjne. Dary zawieźli, BP 43 1020 4913 0000 9102 0167 2690,
pokonując blisko 500 km, stając się jedno- KRS: 0000779249
PGM
cześnie naocznymi świadkami spustoszeń,

Bełchatowskie TBS remontuje
Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. wzorem lat
poprzednich dokonało wymiany stolarki
okiennej w wybranych lokalach mieszkalnych w bloku przy ul. Fabrycznej. Jest to
pierwszy blok pobudowany w zasobach
BTBS w 1999 r.
W nowo budowanym bloku przy
ul. Chmielowskiego 19 obecnie trwają prace montażowe stolarki okiennej. Do końca
czerwca mają być zamontowane okna na
pierwszych 4 kondygnacjach.
W tym samym miesiącu planowane jest
również wylanie ostatniego stropu. Ponadto rozpoczęto budowę miejsc postojowych na samochody przyszłych lokatorów.
W obiekcie prowadzone są również prace
z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi. W najbliższych dniach zostanie również wykonane przyłącze ciepłownicze do budynku.
BTBS

Przy Chmielowskiego pracują przy oknach

KULTURA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Wykopaliska z muzeum, warsztaty w bibliotece, muzyczne i plastyczne zajęcia w MCK, a także letnie seanse
w kinie Kultura – miejskie placówki zapraszają do siebie w lipcu i sierpniu. Oferta jest różnorodna - z pewnością
więc każdy znajdzie coś interesującego dla siebie

Wakacje w mieście – będzie ciekawie
Zabawę w podchody oraz gry podwórkowe, w jakie grało się dawniej i dziś poznają dzieci, które skorzystają z wakacyjnej
oferty Muzeum Regionalnego. W planach
są także spacery po mieście, ale z historią
w tle, bowiem muzealnicy będą pokazywać
i opowiadać o bełchatowskich zabytkach.
Okazją, aby odkryć tajemnice przeszłości, będą także warsztaty archeologiczne.
Nie zabraknie więc miniwykopalisk, które
wprowadzą w tajemniczy i ciekawy świat
pracy archeologa. Z kolei dla tych, co lubią
prace manualne, placówka przygotowała
warsztaty tworzenia zabawek. Co ciekawe,
powstaną one z przedmiotów, jakie wydawałoby się, że są już nieużyteczne.
Muzealna oferta przygotowana jest dla
dzieci, które mają co najmniej 6 lat. Warsztaty będą się odbywać przez całe lato, ale
by wziąć w nich udział trzeba się wcześniej zapisać – telefonicznie lub osobiście
w sekretariacie placówki. Zajęcia są płatne –
2 zł od osoby. Szczegółowy program można znaleźć na muzeum-belchatow.pl.
Warsztaty ozdabiania zakładek do książek i świeczników, tworzenia i dekorowania ramek do zdjęć, a także zajęcia edukacyjno-plastyczne, wspólne gry oraz zabawy – tak zapowiadają się wakacje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Zajęcia będą się odbywać przez całe lato
zarówno w siedzibie głównej, jak i w filiach.
Wszystkie są bezpłatne, na niektóre z nich
trzeba się jednak wcześniej zapisać pod

Przez całe lato w miejskich placówkach będzie sporo warsztatów i zajęć
nr tel. 44 635 03 18 bądź u bibliotekarek
w Wypożyczalni dla Dzieci. Szczegółowy
harmonogram dostępny jest na biblioteka.
belchatow.pl – warto się z nim zapoznać,
bowiem poszczególne zajęcia skierowane
są do dzieci w innym wieku.
Przekrój różnorodnych warsztatów –
od plastycznych, przez teatralne, po muzyczne – przygotowało Miejskie Centrum
Kultury. Wśród nich m.in. zajęcia z programowania gier w aplikacji Action Track,

rodzinne warsztaty taneczne, a także spotkania z ceramiką. Nie zabraknie muzykowania jam session i letniej, otwartej sesji
nagraniowej. Do tego seanse w kinie Kultura. Zajęcia będą się odbywać przez całe
lato, ale część z nich jest płatna i przeznaczona dla dzieci w konkretnym przedziale
wiekowym. Warto więc zapoznać się ze
szczegółami, które dostępne są na mck.
belchatow.pl.
AD-A

„Kino na leżakach” ponownie zawita w Bełchatowie
W wakacje czekają na kinomanów seanse
pod chmurką. Wszystko w ramach akcji
„Kino na leżakach”, w którą po raz kolejny
zaangażował się MCK. W planach są dwa
seanse. Duży ekran i leżaki staną w pobliżu
sceny plenerowej za Gigantami Mocy.
W lipcu zobaczymy komediodramat
„Jutro będziemy szczęśliwi” w reżyserii
Hugo Gélin. Film z 2016 roku opowiada

historię Samuela, który prowadzi beztro- trzema Oscarami amerykański komediodraskie życie, bez zobowiązań i lekką pracą. mat „Green Book”, którego fabuła osadzoPewnego dnia zjawia się jego była part- na jest w latach 60. Film opowiada opartą
nerka i zostawia mu kilkumiesięczne dziec- na faktach historię pianisty Dona Shirleya
ko – jego córkę. Jak Samuel sobie poradzi? oraz jego kierowcy i ochroniarza – Tony’ego
Vallelongi. Wspólnie wyruszają w wielotyPrzekonacie się już 27 lipca, początek
godniowe tournée, podczas którego mierzą
o godz. 21:30.
się z tematem rasizmu. Sierpniowe kino pleKolejny seans planowany jest na 24 nerowe wystartuje o godz. 20:15.
sierpnia. Wyświetlony będzie nagrodzony
AD-A
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SPORT
Nową nawierzchnię będzie mieć boisko w hali Energia. Sporo remontów szykuje się także na miejskim stadionie.
Wszystko po to, aby zawodnicy PGE Skry Bełchatów i GKS Bełchatów grali w jak najlepszych warunkach. Remonty na obu obiektach potrwają do połowy lipca, tak by zdążyć przed nowym sportowym sezonem

Remonty w Energii i na miejskim stadionie
Wkrótce blisko trzynastoletnią nawierzchnię boiska w hali Energia zastąpi nowa,
spełniająca wszystkie wymogi Plus Ligi
i PZPS-u. – Przez lata płyta boiska była
mocno eksploatowana. Jest stara i brakuje
jej już elastyczności, remont jest konieczny.
Mamy drużynę wielokrotnych mistrzów,
to i hala musi być mistrzowska – mówi
Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu, które administruje obiektem. Zakres prac jest spory, obejmuje m.in.
usunięcie starej nawierzchni, wykonanie
nowych podejść, zamontowanie wodoodpornych płyt, układanie wykładziny sportowej. Wszystko będzie kosztować miasto
blisko 380 tys. zł.
Sporo robót MCS przewidział także na
miejskim stadionie. GKS Bełchatów wywalczył awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
W nowym sezonie będzie grać w Fortunie
1 Ligi, co za tym idzie stadion trzeba dostosować do standardów obowiązujących
na tym szczeblu rozgrywek. – Konieczny
jest m.in. remont oświetlenia, aby możliwe
było prowadzenie telewizyjnych transmisji. Potrzebna jest modernizacja systemu
podgrzewania murawy, która będzie też

Nowa nawierzchnia na hali oznaczać będzie bezpieczniejszą i bardziej komfortową grę
poddawana zabiegom pielęgnacyjnym na
polach bramkowych, a na boiskach głównym i treningowych wykonane będzie piaskowanie i dosiew trawy – tłumaczy Szymczyk. Przegląd systemu kontroli wejść na
stadion, wymiana komputerów służących
do obsługi monitoringu, prace budowalne

na trybunie południowej – to kolejne roboty, jakie są w planie. Prace mają się zakończyć do połowy lipca. - Wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych piłkarzach.
Chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki
do gry – podsumowuje Szymczyk.
AD-A

Wystartowało Grand Prix w tenisa i siatkówkę
W wakacje odbędą się kolejne turnieje
z cyklu Grand Prix Bełchatowa. Sportowcy
mogą się sprawdzić w tenisie ziemnym oraz
siatkówce plażowej.
Grand Prix w tenisie odbywa się na miejskich kortach przy ul. Edwardów. Sportowcy
mają za sobą już cztery spotkania, ale wciąż
można dołączyć do zawodów. Zapisy na
każdy turniej otwierane są na pięć dni przed
jego rozpoczęciem. Aby się zgłosić, trzeba
wysłać formularz, który dostępny jest na
stronie tenisbelchatow.pl. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 6 i 7 lipca, 27
i 28 lipca oraz 24 i 25 sierpnia. 7 i 8 września
odbędzie się turniej Masters – spotkają się
w nim najlepsi tenisiści z całego cyklu. Rywalizacja odbywa się w kategorii OPEN, dzieci
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Grand Prix to świetny pomysł na nudę

i młodzież (12-18 lat), 50+ oraz gra podwójna. Więcej informacji na: tenisbelchatow.pl
oraz mcs.belchatow.pl.
Z kolei na boiskach przy SP nr 12 na
os. Binków odbywa się siatkarskie Grand
Prix o puchar prezydenta Bełchatowa. Tradycyjnie wspólnie z miastem organizuje je
Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy.
Turnieje zaplanowane są na 13 i 27 lipca, 10
i 24 sierpnia oraz 7 września. Wystartować
w nich mogą 3-osobowe drużyny, które
będą klasyfikowane w kategoriach: kl. I-VI
lub VII-VIII szkół podstawowych oraz open.
Zapisy przyjmowane są w dniu zawodów do
godz. 10, start turniejów przewidziany jest
na godz. 10:30.
MJ

WCZORAJ I DZIŚ

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Boisko na tartaku, niepewny wynik, piłkarze w strojach od „Sassa do lasa”, zasady gry ustalane w trakcie starcia
– tak z przymrużeniem oka przedstawić można to, od czego 90 lat temu rozpoczęła się bełchatowska przygoda
z futbolem. Historii naszej piłki poświęcono czerwcową galę jubileuszową, w trakcie której wspominano minione lata

W 1927 r. bracia Miętkiewiczowie zdobyli pompowaną powietrzem skórzaną piłkę
i od tego momentu grano wszędzie, gdzie się
dało. Amatorskie boiska wyrastały jak grzyby
po deszczu: na Kozinach, Lipach, Binkowie,
Czaplińcu, Targowicy i w Politanicach.
W latach 1929-1939 w mieście funkcjonowało kilka drużyn: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Robotniczy Klub
Sportowy „Skra”, żydowskie kluby „Nordia”,
„Hapoel” oraz „Jutrznia” i „Gwiazda”, które
z czasem połączyły się w jeden Żydowski
Klub Sportowy. W lokalnej grupie C grały
także „Strzelec” i ewangelicka Concordia.
Pierwszy oficjalny mecz w Bełchatowie rozegrano 26 maja 1929 r. na terenie
dawnego tartaku, który mieścił się między
al. Kaczkowskich (dziś 1 Maja) i ul. Kwiatową.
Krótko po tym, jak w 1936 r. przy ul. Czyżewskiego wybudowano budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza,
a wraz z nim boisko sportowe, rozwój piłki nożnej w naszym mieście nabrał tempa.
Obok boiska szkolnego wytyczono nowe
miejsce do gry i to ono właśnie dało początek miejskiemu stadionowi.
Podczas II wojny światowej Polakom
nie wolno było kopać piłki. Pierwszy mecz
po jej zakończeniu rozegrano 13 maja 1945
r. Z rozrzewnieniem wspomina to piłkarz
Mirosław Olejniczak, który na krótko przed
tym powrócił do kraju. Na boisku zmierzyły się dwa bełchatowskie kluby: Związek
Walki Młodych i Skra. Silniejszy okazał
się ZWM, który wygrał spotkanie 2:1. Rok
później rywale połączyli siły i stali się Robotniczym Klubem Sportowym „Skra”.
Opowieści o powojennym boisku Skry
obrosły legendą. Półtora metra różnicy
między bramką północną a południową,
brak trawiastej nawierzchni, rowy ciągnące się przez środek, stale żłobione przez
spływającą z ul. Czyżewskiego deszczówkę, zamiast trybun trzy drewniane ławki
z jednej strony i pojedyncza – z drugiej –
w takich warunkach grali i odnosili pierw-

Fotografie z archiwum prywatnego

Wrodzona miłość do piłki, czyli jak to
dawniej u nas w nogę grano

Piłkarze Skry na krótko przed pierwszym gwizdkiem meczowym – przełom lat 50. I 60.
sze sukcesy bełchatowscy piłkarze.
Mimo że na futbolu początkowo zawodnicy nie zarabiali, to w grę wkładali całe
serce, poświęcali swój czas, często kosztem
rodziny. – W sobotę ślub, a w niedzielę

Piłka kopana cieszyła się powodzeniem
mecz. Nawet za długo nie potańczyłem. Po
dwunastej trzeba się było kłaść spać, bo
rano graliśmy – wspomina były piłkarz Skry
Teodor Rzepecki, a żona z uśmiechem dopowiada: - oj, tak właśnie było.
Piłkarze cieszyli się dużym uznaniem

społecznym. Najstarsi gracze wspominają,
jak to na każdy trening czy mecz otrzymywali przepustki ze swoich zakładów pracy,
a zaraz po tym wracali do zawodowych
obowiązków.
W 1950 r. bełchatowianie awansowali
do klasy A Podokręgu Piotrkowskiego. Boisko wciąż udoskonalano. W końcu w 1956 r.
oficjalnie otworzono stadion RKS Skra
Bełchatów, a patronat nad drużyną objęły
Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego. Tym sposobem rozpoczęła się
nowa epoka lokalnej piłki. Kolejna ważna
data to rok 1977, kiedy do życia powołano GKS Węgiel Brunatny, późniejszy GKS
Bełchatów.
W tym roku świętowaliśmy 90-lecie piłki nożnej w Bełchatowie. Z tej okazji odbył
się pokazowy mecz, w którym zmierzyły się
drużyny wicemistrzów z 2007 r. i gwiazdy
GKS-u. Ważnym momentem obchodów
jubileuszu była uroczysta gala w MCK z udziałem byłych i obecnych piłkarzy, trenerów, władz klubu i samorządowców
KZB
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Piotr Wysocki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Sebastian Brózda
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Grzegorz Siedlecki
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Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Ewa Skorupa

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

