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Sprawdź, jak spędzić
lato w mieście

Z DRUGIEJ STRONY
Świętowaliśmy Dzień Patrona Bełchatowa
W niedzielę, 19 czerwca, obchodziliśmy Dzień Patrona naszego miasta.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Honorowego Obywatela Bełchatowa, św. Jana Pawła II, przy ul. Kościuszki. Białożółte wiązanki złożyli m.in. prezydent Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentem Dariuszem Matyśkiewiczem, parlamentarzyści, przedstawiciele Rady Miejskiej, delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych, szkół i zakładów pracy. Odprawiona została msza św. w intencji
bełchatowian. Rozstrzygnięto również konkurs „Pontyfikat świętego Jana
Pawła II”. Po południu ulicami Bełchatowa przeszedł „Marsz dla Życia i Rodziny”, który zakończył się piknikiem w ogrodach parafialnych. Atrakcji nie
zabrakło. Był koncert bełchatowskiej orkiestry górniczej, podczas festynu
przeprowadzono także loterię fantową, całe rodziny brały udział w różnych grach i zabawach.
AP

Koniec szkoły – witajcie wakacje!
Niemal 5,5 tys. uczniów, w tym blisko 750 absolwentów miejskich podstawówek i ponad 200 tegorocznych maturzystów z III LO, oficjalnie zakończyło rok szkolny 2021/2022. Dla młodzieży oraz nauczycieli to czas podsumowań, ale też długo wyczekiwanej radości z rozpoczynających się właśnie wakacji. - Wszystkim serdecznie gratuluję uzyskanych wyników.
Świadectwa, jakie odebrali nasi uczniowie, są dowodem na to, że całe społeczności szkolne sprostały edukacji w czasie pandemii koronawirusa,
a także po powrocie do nauczania stacjonarnego i wybuchu wojny w Ukrainie, co dla szkół oznaczało zmiany i dostosowanie systemu do aktualnych
potrzeb. Był to trudny czas dla nas wszystkich. Dziękuję dyrektorom bełchatowskich szkół, kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej, rodzicom
i uczniom za to, co zrobili, by nasza oświata funkcjonowała sprawnie i spokojnie. Wszystkim życzę udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji – mówi wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.
AP

fot. Miejskie Centrum Sportu

Koszykarskie emocje w centrum miasta
25 czerwca Bełchatów stał się areną koszykarskich zmagań. Tego dnia odbył się Streetball Bełchatów 2022. Rozgrywki prowadzone były w formule
3x3. O zwycięstwo walczyły drużyny dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych – do lat 15 i 17. W sumie na boiska za Gigantami
Mocy wyszło blisko sto młodych koszykarek i koszykarzy, głównie z województwa łódzkiego, ale także innych zakątków Polski. Była moc sportowych emocji, zażarta rywalizacja, a także – a może przede wszystkim – dobra zabawa. Było o co walczyć. Poza medalami i punktami rankingowymi
FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki), do najlepszych powędrowały atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości ponad 7 tys. zł. Ekipy
z pierwszych miejsc otrzymały vouchery w wysokości 800 złotych, zespoły
z drugich lokat - o wartości 600 złotych, a drużyny z najniższego stopnia
podium - 400 złotych. Wszystkim koszykarzom gratulujemy.
AP
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
miło mi poinformować, że zdobyliśmy kolejne, rządowe dofinansowanie. Mowa
o ogromnej kwocie. Miejski budżet zyska bowiem 30 mln zł, które wykorzystamy na
remonty i budowę bełchatowskich ulic, a także modernizację oświetlenia nie tylko
ulicznego, ale też tego w miejskich szkołach. To już drugie pozyskane przez nas wsparcie
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W sumie
w ostatnim czasie z różnych źródeł wywalczyliśmy dla Bełchatowa 30 mln zł.
To właśnie dzięki tym środkom wyremontowaliśmy m.in. fragment ulicy Zamoście,
Kwiatową, zaś lada moment ruszy przebudowa ulicy Budryka i siedmiu kolejnych dróg
na os. Binków. Bardzo się cieszę, że kolejne nasze projekty, otrzymują dofinansowanie.
Bo to właśnie dzięki wsparciu rządowych oraz unijnych funduszy możemy robić znacznie więcej i szybciej.
Jak już wspomniałam wcześniej w najbliższym czasie rozpoczną się roboty na os. Binków. To ogromna osiedlowa
inwestycja. Na kierowców i mieszkańców tej części miasta czekają utrudnienia, bez nich niestety nie da się przeprowadzić remontu. Dlatego już dziś proszę wszystkich o cierpliwość, zrozumienie, a także ostrożną jazdę. Będziemy robić
wszystko, abyście Państwo jak najmniej odczuli tą modernizację.
Za nami XLI Dni Bełchatowa. Cieszę się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, ponownie
mogliśmy wspólnie bez żadnych ograniczeń obchodzić święto naszego miasta. Przed nami jeszcze kilka wakacyjnych
wydarzeń, na które już dziś serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.

Animatorzy z atrakcjami dla dzieci na osiedlach
Wakacje na osiedlach to nowa propozycja, którą miasto będzie realizować latem. Gry, zabawy
i animacje gościć będą w różnych częściach
miasta w godzinach od 16:00 do 20:00. Atrakcje skierowane są do tych dzieci, które wakacje
spędzają w mieście. Ta dodatkowa nieodpłatna
oferta rusza od niedzieli, 3 lipca. Tego dnia, do
wspólnej bezpiecznej zabawy zachęcać będą
animatorzy na osiedlu Binków. Będzie wiele
różnorodnych atrakcji i dla tych najmłodszych
i tych nieco starszych dzieci. – Wychodzimy
z inicjatywą uatrakcyjnienia wakacji w mieście.
Ruch i wspólna zabawa na świeżym powietrzu
to propozycja, która mam nadzieję zainteresuje
milusińskich – mówi Agnieszka Rogaczewska
dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu
bełchatowskiego urzędu.
10 lipca animatorzy na najmłodszych czekać będą w Grocholicach, natomiast w sobotę,
16 lipca bawić będziemy się na osiedlu Dolnośląskim. W ostatnią sobotę tego miesiąca gościć będziemy ofertą na osiedlu Przytorze.
7 sierpnia moc atrakcji czekać będzie na najmłodszych w rejonie osiedla Żołnierzy POW,
przy Szkole Podstawowej nr 3. Cykl wakacyjnych spotkań w osiedlach zakończymy
14 sierpnia na terenie obiektu bełchatowskiego Strzelca. Szczegóły dostępne są na belchatow.pl.
KR

Harmonogram „Osiedlowego Lata w Mieście"
• 3 lipca – Binków (godz. 16:00 -20:00)
• 10 lipca – Grocholice (godz. 16:00 – 20:00)
• 16 lipca – Dolnośląskie (godz. 16:00 – 20:00)
• 30 lipca – Przytorze (godz. 16:00 – 20:00)
• 7 sierpnia - SP 3 (godz. 16:00 – 20:00)
• 14 sierpnia – siedziba Strzelca (godz. 16:00 – 20:00)
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INWESTYCJE

30 mln zł – taką kwotę otrzymało miasto w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na remont bełchatowskich ulic oraz modernizację oświetlenia m.in. w miejskich szkołach. Symboliczny czek prezydent Mariola Czechowska odebrała z rąk wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miliony na bełchatowskie inwestycje
W uroczystym przekazaniu tej dobrej dla
Bełchatowa, a co za tym idzie, dla mieszkańców naszego miasta informacji, udział
wzięli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz samorządowcy naszego regionu: Krzysztof Ciecióra – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Wiesław
Dobkowski, posłowie Antoni Macierewicz,
Anna Milczanowska, Małgorzata Janowska, Grzegorz Lorek. Obecni byli również
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Wojewoda Łódzki Tobiasz
Bocheński.
- Przyjechaliśmy do Bełchatowa z bardzo dobrymi wiadomościami. Te ogromne
pieniądze, bo mowa o milionach złotych,
trafiają do samorządów, które do rządowego programu zgłosiły ważne i doskonale udokumentowane wnioski. Prezydenci
i burmistrzowie mają bezpośredni kontakt
z mieszkańcami, dzięki temu wnioskują
o środki na inwestycje, które są najbardziej
potrzebne w ich miastach, miasteczkach
i wsiach. Realizacja tych zadań bezpośrednio przełoży się na poprawę komfortu życia mieszkańców naszego województwa
i regionu – mówił Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński.
Jak mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, która odebrała prome-
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sę dofinansowania, pozyskane pieniądze
to pełna kwota, o jaką miasto wnioskowało. - To kolejna szansa na szybki i piękny
rozwój Bełchatowa. W imieniu wszystkich
mieszkańców dziękuję – powiedziała prezydent Czechowska. - Dziękuję za ogromne fundusze, które popłynęły dla naszego
miasta. W pierwszej odsłonie na remont
ulic na osiedlu Binków pozyskaliśmy 18
mln zł. Realizacja tego projektu już się rozpoczęła, podpisaliśmy bowiem umowę
z wykonawcą i w najbliższym czasie powinny ruszyć roboty drogowe. Mogę zapewnić, że podobnie będzie z dwoma kolejnymi zgłoszonymi przez nas projektami.
Za chwilę rozpocznie się budowa wschodniej obwodnicy i zależy nam ogromnie, aby
miasto z tą obwodnicą skomunikować –
dodaje prezydent Mariola Czechowska.
W ramach drugiej odsłony Polskiego
Ładu do Bełchatowa trafi 30 mln zł, które
przeznaczone będą na realizację dwóch
ważnych dla mieszkańców inwestycji.
Pierwsza z nich dotyczy budowy i modernizacji miejskich ulic. Kwota, jaką na ten
cel planuje przeznaczyć miasto, to 25 mln
zł. Dzięki pozyskanym środkom wyremontowane mają zostać ul. Staszica, a także
Armii Krajowej i Goetla. Ponadto w ramach zwycięskiego projektu mają zostać

wybudowane nowe miejsca parkingowe
w okolicach miejskiego targowiska, os.
Dolnośląskiego, Przytorza i w Ludwikowie,
a te już istniejące – będą wyremontowane.
Drugie zadanie, jakie uzyskało pozytywną ocenę w ramach Rządowego Programu inwestycji Strategicznych, to modernizacja oświetlenia ulicznego w miejskich placówkach oświatowych. Nowe
słupy bądź oprawy pojawić się mają m.in.
na ulicach Staszica, Armii Krajowej, Goetla, Czyżewskiego czy Jana Pawła II. Chodzi głównie o wymianę opraw świetlówkowych w szkolnych salach i korytarzach.
Z kolei na zewnątrz pojawią się oprawy
energooszczędne i czujniki ruchu. Jak podkreśla prezydent Czechowska, wszystko
po to, by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży.
Przypomnijmy, że to właśnie dzięki pozyskanym przez miasto środkom z pierwszej odsłony Polskiego Ładu, osiem bełchatowskich ulic w najbliższym czasie
przejdzie gruntowny remont. Mowa o Budryka, a także Złotej, Jurajskiej, Dolomitowej, św. Kingi, Rubinowej, Jana Kiepury
oraz na ulicy, która nie ma jeszcze nazwy.
Koszt wszystkich zaplanowanych prac to
24 mln zł, z czego aż 18 mln to rządowe
dofinansowanie.
AP

WYDARZENIA
Podczas czerwcowej sesji radni miejscy udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa Marioli
Czechowskiej za wykonanie budżetu w 2021 r. - Ten rok budżetowy zapowiadał się na trudny, dzisiaj mogę
powiedzieć, że to był dobry czas dla miasta – mówiła podczas sesji prezydent Czechowska

Prezydent Czechowska z absolutorium
Skonstruowanie budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 r. nie było łatwym zadaniem. Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bezpośrednio
przekłada się bowiem na finanse samorządów, do tego doszły negatywne skutki
pandemii. W ciągu roku sytuacja w kraju
się poprawiła i ustabilizowała, co również
korzystnie wpłynęło na budżet Bełchatowa. Dochody miasta osiągnęły blisko 337
mln zł, czyli o ponad 19 mln zł więcej niż
zakładano, co stanowi 106,4 proc. ustalonego w projekcie budżetowym planu. To
środki finansowe pochodzące m.in. z bardzo dobrej realizacji podatków PIT, CIT czy
sprzedaży nieruchomości.
Miasto w ubiegłym roku poniosło wydatki w wysokości blisko 308 mln zł, czyli
o 14 mln zł więcej niż w roku poprzednim.
Stanowi to 97 proc. planu założonego
w budżecie na 2021 r. Największe nakłady
w bieżących zobowiązaniach stanowi
oświata — to ponad 103 mln zł. Ponad
98 mln zł kosztowały zadania związane
z pomocą społeczną i sprawami rodzinnymi.
Wydatki poniesione na inwestycje
w 2021 r. osiągnęły blisko 29 mln zł. Największe zadania przeprowadzone zostały
w obszarze transportu publicznego (za ponad 10,5 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (za prawie 8 mln zł) oraz gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska (za
5 mln zł). Najważniejsze ukończone zadania to: termomodernizacja budynku Odry przy Czaplinieckiej 5, uzbrojenie
terenów inwestycyjnych miasta, rozbudowa ulicy Zamoście, realizacja projektu
"Zielone Grocholice", ale też i budowa ciągu pieszo-rowerowego, parkingów, zatoczek czy odtworzenie nawierzchni al. ks.
kard. S. Wyszyńskiego.
W 2021 roku rozpoczęto również trzy
duże inwestycje, z czego dwie zostały
ukończone w tym roku budżetowym. To
przebudowa ulicy Kwiatowej oraz modernizacja i remont Żłobka Miejskiego „Jaś
i Małgosia”. Obecnie realizowana jest budowa łącznika Kopeckiego z Okrzei. Na
ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje miasto skutecznie aplikowało
o środki zewnętrzne, chociażby z programów rządowych.
– W tym miejscu warto również wspomnieć o pozyskanym w ubiegłym roku wysokim dofinansowaniu z funduszu Polski
Ład – to 18 mln zł. Umowa z wykonawcą
na przebudowę dróg na osiedlu Binków
już została podpisana – podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
Miasto rok 2021 zakończyło z nad-

Za wotum zaufania i absolutorium dla prezydent Czechowskiej głosowało 19 radnych

Prezydent podziękowała za okazane zaufanie

wyżką finansową sięgającą blisko 29 mln
zł. Warto również zaznaczyć, że w ubiegłym roku Bełchatów miał najniższe
w swojej historii zadłużenie. Na koniec
grudnia, w stosunku do zrealizowanego budżetu, stanowiło ono zaledwie 13,5 proc.
- Dziękuję przede wszystkim moim
wydziałom finansowym, pani Skarbnik za
podejmowane z wyprzedzeniem działania,
które pozwoliły nie tylko przeciwdziałać
niekorzystnym warunkom, ale również
zapewniły stabilizację finansową miasta —
podkreślała prezydent Czechowska.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania
finansowego oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielili 19
głosami za, przy 3 przeciwnych i jednym
wstrzymującym się, absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
- Jeśli chodzi o moją pracę, to jeden
z najważniejszych dni dla mnie w ciągu
roku. Jestem bardzo wdzięczna za przyjęcie sprawozdań, za udzielenie mi absolutorium i wotum zaufania. To dla mnie wielka
nobilitacja i siła do dalszego działania –
mówiła prezydent Czechowska.
KR
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INWESTYCJE
Budryka, a także siedem innych ulic na os. Binków, czeka gruntowny remont. Ta największa od lat drogowa
inwestycja w Bełchatowie będzie kosztować prawie 24 mln zł. Sporą część tej kwoty stanowi dofinansowanie
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Będziemy remontować ulice na Binkowie
Miasto rusza z kolejną drogową inwestycją. Gruntowna przebudowa czeka aż
osiem osiedlowych ulic na Binkowie: Budryka, Złotą, Jurajską, Dolomitową, św.
Kingi, Rubinową, Kiepury oraz ulicę, która
nie ma jeszcze nazwy.
Najwięcej robót szykuje się na ul. Budryka, która remontowana będzie od
skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej. Na ponad 760 metrach przebudowana zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacje: sanitarna i deszczowa. Dodatkowo
wykonane zostanie odwodnienie, w planach jest również budowa oświetlenia
oraz odtworzenie pasa drogowego. Natomiast na pozostałych ulicach oprócz położenia nowej nawierzchni przebudowane
zostanie też uzbrojenie.
Wykonawca ma teraz czas na przygotowanie projektu organizacji ruchu, a także harmonogramu prac. – Zakres robót
jest ogromny, dlatego chcielibyśmy, aby
były one prowadzone etapowo. W najbliższym czasie przedstawimy mieszkańcom
dokładny plan działania. Pracujemy również nad tym, by na czas inwestycji przygotować dla kierowców dodatkowe, tymczasowe miejsca parkingowe – powiedział
Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. – To trudna inwestycja, której
niestety nie da się przeprowadzić bez drogowych utrudnień Dlatego już dziś prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość – tłumaczy wiceprezydent Dariusz
Matyśkiewicz.

Zgodnie z umową wykonawca - firma Domax - na remont ulic ma 24 miesiące
Wspomniana inwestycja to także
ogromne wyzwanie pod względem finansowym. Jej realizacja stała się możliwa
dzięki dofinansowaniu, które miasto pozyskało w ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli
Rządowego Programu Inwestycji Strate-

gicznych. Mowa o niebagatelnej kwocie –
blisko 18 mln zł. Wszystko kosztować natomiast będzie prawie 24 mln zł – blisko
13 mln zł pochłonie przebudowa ul. Budryka, zaś nieco ponad 11 mln zł pozostałych ulic.
ADA

Kiedy budowa nowej siedziby sądu?
Sąd Apelacyjny w Łodzi, który jest głównym inwestorem budowy nowego gmachu
dla bełchatowskiego Sądu Rejonowego,
prowadzi kolejny etap realizacji tego ważnego dla naszego miasta przedsięwzięcia.
Mowa o postępowaniu przetargowym na
wykonawcę zadania. Jak mówi prezydent
Mariola Czechowska, to bardzo dobra informacja dla czekających na mieszkania
bełchatowian. – W 2017 roku zawarliśmy
porozumienie, na mocy którego przekazaliśmy na rzecz sądu działki przy ul. Pabianickiej, w zamian obecny gmach sądu przy
ul. Okrzei przejdzie na własność miasta.
Planujemy zagospodarować go na budynek mieszkalny – mówi prezydent
Czechowska.
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Wizualizacja nowej siedziby sądu

Zgodnie z projektem nowy budynek
sądu będzie miał cztery kondygnacje,
z których jedna – ze względu na ukształtowanie terenu – znajdzie się częściowo pod
ziemią. Szacowany koszt inwestycji to
ok. 33 mln zł.
Przypomnijmy, że zgodnie ze wspomnianym porozumieniem, jakie miasto zawarło z prezesem sądu oraz reprezentującym Skarb Państwa starostą bełchatowskim, inwestor zadeklarował, że wszystkie
prace związane z budową nowej siedziby
bełchatowskiego Sądu Rejonowego powinny zakończyć się w 2025 roku. Wtedy
też będą mogły ruszyć prace adaptacyjne
w budynku przy ul. Okrzei.
AP

INWESTYCJE
Na ulicę Kwiatową wróciły samochody. Remont tej ważnej z punktu widzenia komunikacji w mieście ulicy obejmował także jej poszerzenie oraz modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z 1 Maja. To kolejna
z inwestycji, na którą miasto pozyskało środki zewnętrzne

Wyremontowana Kwiatowa jest już otwarta
Zakończyła się kompleksowa przebudowa
ulicy Kwiatowej. Jak mówi wiceprezydent
Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz, była to
niezwykle trudna inwestycja, ponieważ
obejmowała nie tylko roboty stricte drogowe. – Po rozpoczęciu prac okazało się,
że wykonawca napotkał wiele kolizji w infrastrukturze podziemnej, które każdy
z gestorów kolejnych sieci – czy to naszych miejskich spółek, czy zewnętrznych
firm komunikacyjnych - musiał najpierw
usunąć. To łącznie z okresem pandemii
i obowiązujących w czasie jej trwania obostrzeń spowodowało, że remont trwał
dłużej, niż początkowo planowaliśmy –
mówi wiceprezydent. – Dlatego też dziękujemy wszystkim
bełchatowianom,
a szczególnie mieszkańcom osiedli Wolność i Tysiąclecia oraz przedsiębiorcom,
którzy przez ten czas mieli utrudniony dojazd do swoich domów i firm, za wyrozumiałość i cierpliwość – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
W ramach remontu ulica Kwiatowa zyskała nową nawierzchnię, ale to nie jedyne
roboty, jakie zostały wykonane. Po
wschodniej stronie drogowcy wybudowali
chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto pojawiło się nowe oświetlenie, a sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja została przebudowana. Dodatkowo na
wspomnianej krzyżówce wydzielono prawoskręt z Kwiatowej w 1 Maja. Rozwiązanie to powinno zwiększyć przepustowość
skrzyżowania, a tym samym udrożnić ruch

Remont ul. Kwiatowej poprawi komunikację w centrum Bełchatowa
w ścisłym centrum Bełchatowa.
Modernizacja kosztowała 5,5 mln zł.
Większość tej kwoty pokryły środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu
Dróg. W kwes�i sfinansowania pozostałej

części kosztów miasto porozumiało się
z powiatem, w którego to zarządzie pozostaje ul. Kwiatowa. Na przebudowę miasto
wyłożyło 1 mln 380 tys. zł, powiat zaś 750
tys. zł.
AP

Remontujemy osiedlowe chodniki
- Remonty chodników prowadzimy systematycznie. Każdego roku modernizujemy
kolejne. To inwestycja nie tylko w estetykę naszych osiedli, ale przede wszystkim
w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Roboty przebiegają sprawnie,
W ciągu dwóch miesięcy powinniśmy zakończyć wszystkie zaplanowane prace –
mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Drogowcy zakończyli już remont chodników w pobliżu bloków 301 i 303 na os. Dolnośląskim. Zakres prac obejmował demontaż starych płyt, wymianę krawężników
i obrzeży, a także położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Jednocześnie odnowione zostały schody i rampy dojazdowe do bu�ków znajdujących się
przy placu Narutowicza. Dodatkowo tam, gdzie to konieczne,
naprawiona została nawierzchnia miejsc parkingowych.
Na tym nie koniec robót zaplanowanych na najbliższych kilka letnich tygodni.
Wyremontowane zostaną również chodniki przy kilku kolejnych blokach
na os. Dolnośląskim. Dodatkowo drogowcy zajmą się także ciągami pieszymi przy
ul. Paderewskiego i Książęcej. W tym ostatnim przypadku
nowy chodnik położony zostanie na całej długości ulicy po jej prawej stronie.
Wspomniane remonty powinny zakończyć się w lipcu.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów biznesowych – to główne tematy rozmów prezydent Marioli
Czechowskiej z przedstawicielami Nowogrodu Wołyńskiego, naszego miasta partnerskiego. Ukraińska delegacja
spotkała się także z członkami bełchatowskiej Regionalnej Izby Gospodarczej

Gospodarcze plany z Nowogrodem Wołyńskim
Czteroosobowa delegacja z Ukrainy przyjechała do Bełchatowa na zaproszenie
prezydent Marioli Czechowskiej. – Kilka
tygodni temu miałam okazję rozmawiać
online z merem Nowogrodu, panem Mikołą Borowcem. Mówiliśmy wówczas zarówno o pomocy, jaką od samego początku
udzielamy mieszkańcom naszego miasta
partnerskiego, ale także około tysiącowi
obywateli Ukrainy, którzy właśnie u nas
znaleźli schronienie przed wojną. Cieszę
się, że mogliśmy spotkać się osobiście
z wiceburmistrzami i wiodącymi przedsiębiorcami z Nowogrodu – mówi prezydent
Bełchatowa. – Liczymy na dobrą i szeroką
współpracę gospodarczą z naszymi partnerami. Tym bardziej teraz, kiedy Ukraina
stoi u progu członkostwa w Unii Europejskiej i to właśnie od nas chcą się uczyć dobrych praktyk oraz umiejętności pozyskiwania unijnych funduszy – dodaje prezydent Czechowska.
Jak podkreśla Oleksandr Yushchenko,
reprezentant Obwodu Żytomierskiego
i szef ukraińskiej delegacji, pomoc, jaka
płynie z Bełchatowa do obywateli Ukrainy, jest nieoceniona i są za nią ogromnie
wdzięczni. Pragną także nawiązać szerokie
kontakty gospodarcze i biznesowe, które
w obliczu trwającej wojny, ale także perspektywie jej zakończenia, będą kluczowe
dla odbudowy i rozwoju Nowogrodu. –
Mamy nadzieję na nawiązanie współpracy
z przedstawicielami różnych branż. Mam
tu na myśli chociażby rolnictwo, budow-

Prezydent Mariola Czechowska zapewniła gości z Ukrainy o chęci współpracy
nictwo czy transport. Mamy wiele stabilnie działających przedsiębiorstw, chociażby z branż odzieżowej czy drzewnej, które
chętne są do wspólnej pracy – podkreśla
Oleksandr Yushchenko.
W trakcie rozmów, w których uczestniczyli także dyrektorzy strategicznych wydziałów bełchatowskiego magistratu,

przedstawiciele miejskich placówek kultury i członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, podjęto również
decyzję o organizacji w naszym mieście
szerszego forum gospodarczego. Wstępnie ustalono, że mogłoby do niego dojść
jesienią.
AP

Kilkadziesiąt ton pomocy żywnościowej
Do Bełchatowa dotarły pierwsze transporty żywności dla najbardziej potrzebujących, w sumie blisko 43 tony podstawowych artykułów spożywczych. Wśród nich
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, mleko UHT, powidła śliwkowe,
szynka drobiowa i szynka wieprzowa. To
właśnie produkty znajdują się w każdej
paczce, jakie wydawane są właśnie w ramach Banku Żywności.
Pomoc skierowana jest do bełchatowian, którzy zgłosili taką potrzebę
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i spełnili kryteria dochodowe. Wsparcie otrzymali także goszczący w Bełchatowie obywatele Ukrainy. Łącznie żywności
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trafiła do ponad 3 tys. osób - 2,3 tys. bełchatowian oraz blisko 800 uchodźców.
Kolejne transporty w ramach Banku Żywności planowane są w wakacje.
Wzorem lat ubiegłych wydawaniem
paczek żywnościowych zajmują się członkowie bełchatowskiego Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej,
mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz pracownicy MOPS-u. Z kolei
miasto odpowiada za organizację i sfinansowanie transportów.
AP

To już kolejna edycja Banku Żywności

SPRAWY SPOŁECZNE
Stu dwudziestu seniorów otrzymało opaski bezpieczeństwa. Dzięki temu w przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia, połączą się z ratownikiem medycznym i otrzymają niezbędną pomoc. Opaski trafiły do bełchatowian
w ramach realizowanego przez miasto rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów”

Opaski SOS dla bełchatowskich seniorów
Jeden przycisk może uratować życie. To
główne założenie opasek bezpieczeństwa,
które otrzymali bełchatowscy seniorzy powyżej 65. roku życia, którzy zgłosili się do
programu realizowanego przez Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej. Jak
mówi dyrektor placówki, Sylwia Witkowska, to małe urządzenie pozwoli m.in. zaopiekować się osobami starszymi na odległość. – Są one szczególnie narażone na
różne uciążliwości oraz dolegliwości.
W niektórych sytuacjach, jak chociażby
upadku czy utraty przytomności, opaska
może okazać się niezastąpiona. Jestem
przekonana, że będzie to także duża pomoc dla opiekunów i rodzin naszych seniorów. Teraz będą mieć pewność, że zawsze, gdy będzie taka konieczność, ich
mama, tata, babcia czy dziadek, otrzymają
niezbędne wsparcie – dodaje dyrektor
Witkowska.
Opaski, jakie trafiły do stu dwudziestu
bełchatowskich seniorów, przypominają
elektroniczne zegarki na rękę. Są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe
funkcje życiowe, jak np. saturację czy tętno. Dodatkowo mają również przycisk
SOS. Jego wciśniecie spowoduje natychmiastowe połączenie z ratownikiem medycznym, który zdecyduje, czy wysłać do
seniora karetkę pogotowia lub poradzi, co
należy zrobić w konkretnej sytuacji.
Korpus Wsparcia Seniorów na 2022
rok, w ramach którego opaski trafiły do
starszych mieszkańców Bełchatowa, to

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu
kolejny projekt, jaki MOPS realizuje ze
wsparciem środków zewnętrznych.
Koszt zakupu opasek wraz z usługą teleopieki aktywną do końca 2022 roku dla

bełchatowskich seniorów to ponad 128
tys. zł. Całość sfinansowana została ze
środków rządowych.
AP

Weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego
Budżet Obywatelski to formuła, która daje
mieszkańcom bezpośrednią możliwość
decydowania o tym, jakie inwestycje,
w której części miasta oraz które działania
powinny być przeprowadzone. Bełchatowianie do 17 czerwca mogli zgłaszać swoje propozycje. W sumie do urzędu wpłynęło 21 projektów, z czego 11 dotyczyło zadań miękkich - od akcji profilaktycznych,
po wydarzenia kulturalne i sportowe.
Wśród zadań z tej puli znalazły się również
te, które w razie potrzeby mogą ratować
ludzkie życie.
Do realizacji zadań twardych zgłoszono m.in. budowę siłowni zewnętrznej, placu zabaw czy kolejnej tężni solankowej

To już ósma edycja BO Bełchatowa

w mieście. Do 9 sierpnia wszystkie złożone propozycje przejdą weryfikację. Urzędnicy sprawdzą, czy realizacja tych zadań
jest możliwa. Wnioskodawcy projektów,
które zostaną zakwes�onowane, będą
mieli czas by się odwołać. Ostateczną listę zakwalifikowanych wniosków poznamy 26 sierpnia.
Głosowanie ruszy 5 września i potrwa
do piątku, 16 września. Zwyciężą te projekty, które zdobędą najwięcej głosów.
Będą one realizowane w przyszłym roku
kalendarzowym. Do rozdysponowania jest
1 mln zł, z czego 100 tys. przeznaczone
zostanie na projekty miękkie, a 900 tys. zł
na twarde.
KR
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MIEJSKA MIGAWKA

To były trzy dni wypełnione zabawą i dobrą muzyką. Za nami 41. Dni Bełchatowa, które do kalendarza miejskich imp
posłuchać lokalnych zespołów oraz największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Były także atrakcje dla całych rodzin

41. Dni Bełchatowa, czyli rodzinna zabawa i m
Ostatni weekend czerwca w Bełchatowie był niezwykle gorący. Nie tylko za
sprawą wspaniałej pogody, ale przede
wszystkim atrakcji, jakie przygotowaliśmy na 41. Dni Bełchatowa. Wszystko
wystartowało w piątek, 24 czerwca. Na
placu Narutowicza (za Gigantami Mocy)
królowały hip-hopowe brzmienia. Przed
publicznością
zaprezentowali
się
Whit3Ash i Eyman, a to była dopiero rozgrzewka przed nieco mocniejszymi
brzmieniami. Później wystąpili Vixen,
Kleszcz, czyli Łukasz Stępień, a na finał
Piotr Dominik Siara, znany wszystkim jako KęKę.
W sobotę, 25 czerwca, zabawa przeniosła się do parku Olszewskich. Tutaj
oficjalnie 41. Dni Bełchatowa otworzyła
prezydent Mariola Czechowska. - Gorąco witam mieszkańców Bełchatowa oraz
całego regionu. Są z nami także goście
z naszych miast partnerskich: węgierskiego Csongrádu, litewskich Taurogów,
czeskich Pardubic i Děčína, a także francuskiego Aubergenville, z którym obchodzimy jubileusz 25-lecia współpracy.
Niestety nie mogli dotrzeć do nas nasi
bracia z Ukrainy, z Nowogrodu Wołyńskiego i Jużnoukraińska, ale jesteśmy
z nimi myślami i całym sercem – mówiła
podczas otwarcia prezydent Czechowska.
Na błoniach za Muzeum Regionalnym panowała prawdziwie piknikowa atmosfera, atrakcji nie brakowało - zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych. W Parku Olszewskich stanęło wesołe miasteczko, były animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem oraz strefa gastronomiczna.
Znakiem rozpoznawczym Dni Bełchatowa od lat jest dobra muzyka.
W tym roku przed liczną publicznością
zaprezentowały
się
bełchatowskie
przedszkolaki, Miejska Orkiestra Dęta,
grupy działające przy Miejskim Centrum,
a także Arkadiusz Załęczny z Sounding
Strings, Serafińska & Bauer Show Band,
Ta�ana Kopala i nieco mocniej grająca
formacja Thrudy. Wiele emocji wśród
bełchatowskiej publiczności wzbudził
występ Doroty, Marka, Krzysztofa i Sławomira Gwiazdowskich, czyli formacji
M.I.G. Gwiazdami tegorocznych Dni Bełchatowa były zespoły Myslovitz oraz
Enej.
Dziękując za wspaniałą trzydniową
zabawę już dziś zapraszamy na kolejne,
42. Dni Bełchatowa.
AP

Wspólnie z prezydent Czechowską Dni Bełchatowa otworzył Norbert Grudzień, wiceprezes PGE G

Myslovitz zagrał swoje największe hity
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Grupa Enej porwała tysięczne tłumy swoją ż

MIEJSKA MIGAWKA

prez wróciły po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Tysiące bełchatowian mogły ponownie spotkać się,
n. W święcie Bełchatowa wzięli udział także goście z naszych miast partnerskich

moc najlepszej muzyki

GIEK S.A.

Folklor naszego regionu przybliżyła działająca przy MCK-u grupa Rajka

Wesołe miasteczko ucieszyło nie tylko dzieci

Występy przedszkolaków jak zawsze wzbudziły mnóstwo pozytywnych emocji

Dni Bełchatowa to wiele różnorodnych atrakcji dla młodszych i starszych

żywiołową, folkowo - rockową muzyką
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SPÓŁKI MIEJSKIE

Spółka „WOD.-KAN.” po raz kolejny
inwestuje w zieloną energię
W kwietniu br. zakończył się montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5
kWp na dachu siedziby Spółki „WOD.KAN.”. Zainstalowanych zostało łącznie 99
paneli monokrystalicznych o mocy 500
Wp każdy wraz z optymalizatorami mocy,
inwerterem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 47 tys. kWh.
Głównym założeniem przedsięwzięcia
jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a dzięki temu
ograniczenie zapotrzebowania na energię
elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny oraz ograniczenie emisji
CO2. Instalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana i zamontowana w taki sposób, aby możliwie jak największą ilość wyprodukowanej energii wykorzystać na pokrycie potrzeb własnych siedziby Spółki.
W perspektywie czasu inwestycja przyniesie duże oszczędności kosztów pono-
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szonych na zakup energii – szacuje się,
iż w pierwszym roku od uruchomienia instalacji będzie to około 40 tys. zł. Szacowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to około 5 lat.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.: „Budowa instalacji OZE
na terenie siedziby spółki „WOD.-KAN.” w
Bełchatowie”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 210 000,00 zł ne�o, który spółka pokryła ze środków własnych.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest kolejnym proekologicznym przedsięwzięciem, jakie w ostatnich latach zrealizowała
Spółka „WOD.-KAN.” W grudniu 2020
roku zakończyła realizację „Budowy instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych
na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.
W ramach tego zadania powstała m.in. instalacja biogazowa, która produkuje
dziennie ponad 2 tys. m³ biogazu, a na-

stępnie spala go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona
energia elektryczna i cieplna. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby
własne oczyszczalni ścieków do zasilania
urządzeń wykorzystywanych do przeróbki
osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast
wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Projektu pn.:
„Budowa i modernizacja systemu sieci
wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jego wartość wyniosła zgodnie z umową
18 869 354,42 zł ne�o.
WOD.-KAN.

SPÓŁKI MIEJSKIE
Spółka PEC sukcesywnie modernizuje sieć ciepłowniczą w Bełchatowie, aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła. W tym roku zmodernizowane zostaną prawie trzy kilometry sieci ciepłowniczej
oraz powstaną trzy nowe indywidualne węzły cieplne

Letnie przerwy w dostawie ciepłej wody
W związku ze zbliżającymi się pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej w kolejnych rejonach Bełchatowa, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie informuje o planowanych przerwach w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców nw. ulic w terminach:

• 27 lipca do 12 sierpnia 2022
ul. Matejki 2–24 (numery parzyste)
ul. Batorego 1–19 (numery nieparzyste)
ul. Mickiewicza 1, 3, 5

• 9–12 sierpnia 2022
ul. Batorego 23, 25

• 9–26 sierpnia 2022
ul. Matejki 1–13 (numery nieparzyste)
ul. Kopernika
ul. Kaczkowskiego 1–35 (numery nieparzyste) i 2–22 (numery
parzyste)

• 17–18 sierpnia 2022

Systematyczne remonty podnoszą efektywność cieplną miejskiej sieci

os. Okrzei 5, 6, 20–27, 112A–112G
os. Konopnickiej 21–26
ul. Okrzei 1–7 (numery nieparzyste), 8A, 17–65 (numery
nieparzyste)
ul. Boczna
ul. Pileckiego 2–16 (numery parzyste)
ul. Kościuszki 14, 16
ul. 1 Maja 1, 1A
ul. Dąbrowskiego 22–26 (numery parzyste)
ul. Jasna
ul. Tęczowa
ul. Promienna
ul. Polarna
ul. Szpotańskiego (oprócz 14)
ul. Nehrebeckiego 8–18 (numery parzyste)

• 22–31 sierpnia 2022

Każdego roku PEC rozbudowuje i modernizuje kilometry sieci
Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020.
Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac
i może ulec skróceniu dla niektórych odbiorców. PEC przeprasza
mieszkańców za zaistniałe niedogodności.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu pod
numerem telefonu 44 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor – pod
bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu 993. Więcej o modernizacji sieci ciepłowniczej na stronie PEC www.pec-belchatow.pl.
PEC

os. Budowlanych 1, 2, 6, 7, 8, 9
ul. Mielczarskiego 13, 15, 17
ul. Pabianicka 26
W tym okresie wystąpi także 1-dniowa przerwa:
ul. Mielczarskiego 1–11 (numery nieparzyste), 19, 21
ul. Pabianicka 8, 10
ul. Kościuszki (numery nieparzyste)
ul. Rodziny Hellwigów

• 29 sierpnia do 5 września 2022
os. Dolnośląskie 222, 223, 224
W tym okresie wystąpi także 1-dniowa przerwa:
os. Dolnośląskie 219, 220, 221 oraz 222a (PS nr 5)
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GOSPODARKA
Jakie mieszkania najlepiej się sprzedają? Na co zwracają uwagę klienci podczas oględzin lokalu i czy skorzystać
z pomocy agenta? Jak nowocześnie i z gustem urządzić swoje M? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można
uzyskać na naszym październikowym wydarzeniu dedykowanym właśnie temu tematowi

Szykujemy bełchatowski Targ Nieruchomości
Będzie to pierwsza w naszym mieście impreza dedykowana osobom planującym
zakup mieszkania lub domu. Jej głównym
celem ma być promocja lokalnych przedsiębiorców działających w branżach związanych bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem nieruchomości.
Do udziału w Targu Nieruchomości,
który planujemy na początku października,
już dziś zapraszamy zainteresowanych
przedsiębiorców. Mile widziani są pośrednicy w obrocie nieruchomości, rzeczoznawcy, doradcy kredytowi, projektanci
ogrodów, ale nie tylko. Targ będzie także
doskonałą przestrzenią do zaprezentowania swojej oferty przez fotografów, dekarzy, elektryków, budowlańców czy specjalistów od remontów. Imprezie towarzyszyć będą również wykłady i panele poświęcone różnym tematom związanym
z branżą budowlaną i nieruchomości.
Wszyscy, którzy chcą zaznaczyć swoją
obecność na bełchatowskim Targu Nieruchomości, mogą składać formularze zgłoszeniowe. Druki dostępne są na miejskiej
stronie belchatow.pl oraz w Zespole ds.
Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pokój nr 304, II piętro). Można je dostarczyć osobiście do magistratu lub wysłać mailem na adres
wrm@um.belchatow.pl. Na zgłoszenia od
wystawców czekamy do 10 sierpnia.
– Z targu z pewnością skorzystają również osoby przymierzające się do remontu

Bełchatowski Targ Nieruchomości odbędzie się w budynku MCK PGE Gigantów Mocy
domu lub mieszkania. Wśród wystawców
będą firmy prezentujące elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz. Liczymy
również na obecność architektów
i designerów, którzy podpowiedzą, jak
urządzić swoje wnętrze, by było ono nie
tylko piękne, ale także funkcjonalne.

Z pewnością to impreza dla wszystkich,
którzy marzą o własnym mieszkaniu lub
domu. Wszyscy zwiedzający będą mogli
skorzystać z bezpłatnych porad eksperckich – mówi Jakub Berłowski, koordynator Zespołu ds. Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie.
AP

Mieszkania do wykupienia na własność z bonifikatą
W zasobach miasta jest jeszcze około 900
mieszkań, które najemcy w ramach pierwokupu będą mogli wykupić z bonifikatą.
Dotyczy to wynajmujących lokale komunalne, którzy nie posiadają zaległości
w opłatach czynszu. Nie obejmuje za to
budynków przeznaczonych do rozbiórki,
znajdujących się na obszarach, dla których
plan zagospodarowania przestrzennego
Bełchatowa nie przewiduje zabudowy
mieszkaniowej oraz lokali socjalnych, zastępczych i zamiennych.
Uchwalone przez radnych bonifikaty
sięgają od 65 do 75 proc. Na os. Binków,
najemcy mogą liczyć na 65 proc. upustu
przy jednorazowej wpłacie 35 proc. wartości nieruchomości przed zawarciem umowy.
Na lokale mieszkalne na os.: Dolnośląskim, Przytorze, Okrzei, a także przy
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Wnioski będzie można składać do końca
stycznia 2023 r.

ul.: Czaplinieckiej, Kwiatowej i Pabianickiej zniżka wynosi 70 proc. Tu warunkiem
skorzystania z niej jest jednorazowa wpłata w wysokości 30 proc. przed zawarciem
umowy.
75 proc. bonifikatą objęte są lokale na:
os. 1000-lecia, Wolność, 1 Maja, Budowlanych, Żołnierzy POW oraz przy ul.: Fabrycznej, Sienkiewicza, Czyżewskiego,
a także w tych kamienicach, w których jest
do 10 mieszkań. Tu warunkiem skorzystania ze zniżki jest jednorazowa wpłata 25
proc. wartości lokalu, przed zawarciem
umowy.
Na dodatkowe 5 proc. upustu mogą liczyć rodziny wielodzietne oraz kombatanci, ofiary represji wojennych i powojennych. Ważne, dodatkowe zniżki nie mogą
być łączone.
KR

EDUKACJA
Lipiec i sierpień to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Co prawda dzieci odpoczywają i nie ma ich w szkołach,
ale właśnie dlatego to idealny czas na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Wymiana sprzętu,
malowanie ścian i szereg mniejszych bądź większych napraw – to tylko część z nich

Wakacyjne remonty w szkołach czas zacząć
Wydawać by się mogło, że wakacje to
czas, kiedy w placówkach oświatowych
nic się nie dzieje. Jednak nic bardziej mylnego. Jak mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny
m.in. za oświatę, to najlepszy moment na
przygotowanie budynków szkół i przedszkoli na kolejny rok szkolny. – To nie jest
tak, że w czerwcu zamykamy szkoły i nic
się nie dzieje. Stale dbamy o to, by polepszać infrastrukturę. W okresie wakacyjnym dzieci nie przychodzą do szkół, dzięki
czemu mamy dwa miesiące na doprowadzenie placówek do porządku po właśnie
zakończonej nauce, to po pierwsze. Po
drugie zaś w ramach możliwości, planów
i środków finansowych, możemy przeprowadzić konieczne remonty i modernizacje.
Dzięki temu we wrześniu nasze szkoły
oraz przedszkola będą jeszcze piękniejsze
i bezpieczniejsze – tłumaczy prezydent
Politański.
Tradycyjnie we wszystkich placówkach
wyremontowane zostaną korytarze i hole.
Tam, gdzie to konieczne, także łazienki.
Ponadto w planach jest również odnowienie pomieszczeń i zapleczy kuchennych
w przedszkolach. Jeśli chodzi o większe
prace, to tych także zaplanowano sporo.
W Dziewiątce szykuje się gruntowny remont kuchni, w Trzynastce wyremontowany zostanie dach, a w sali fizycznej wymienione będą płytki. Przedszkole nr 5 także
czeka remont dachu oraz dwóch sal i kory-

Wakacje to czas, by przeprowadzić w szkołach najpotrzebniejsze remonty i naprawy
tarza. Z kolei w Dwunastce ekipy zajmą się
wentylacją w pionie kuchennym.
- Oprócz wspomnianych robót remontowych chcemy także wybudować punkt
dydaktyczny w ogrodzie przedszkola
nr 5, dzieci uczęszczające do PS 4 oraz
przedszkola integracyjnego będą się mo-

gły cieszyć z nowych i bezpiecznych placów zabaw. Na część z planowanych przez
nas prac pozyskaliśmy środki zewnętrzne,
m.in. z WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki temu nasze placówki mogą się rozbudowywać
i rozwijać - dodaje wiceprezydent Politański.
AP

Dodatkowy nabór do miejskich przedszkoli
Mamy świetną wiadomość dla rodziców, którzy dotąd nie zapisali swojego
dziecka do przedszkola. W miejskich placówkach jest jeszcze
38 wolnych miejsc: dziesięć w Przedszkolu Samorządowym nr 4, jedenaście
w Przedszkolu Samorządowym nr 6, jedno w Przedszkolu Samorządowym nr 7 oraz
szesnaście w Przedszkolu Samorządowym nr 9. Druki rekrutacyjne można pobrać
bezpośrednio w placówkach oraz z ich stron internetowych. Dokumenty można
składać do 19 sierpnia. Listy przyjętych, a także nieprzyjętych dzieci,
mają być ogłoszone natomiast 24 sierpnia. Do 26 sierpnia rodzice będą mieć czas,
aby potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki.
Ostateczne listy dzieci przyjętych poznamy 29 sierpnia.
Zasady rekrutacji uzupełniającej są takie same, jak w pierwszym naborze. Najpierw
pod uwagę brane będą kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających
trudniejszą sytuację rodzinną czy zdrowotną. Następnie kryteria gminne – dotyczą one
głównie społecznych potrzeb rodziny. W dodatkowym naborze udział mogą wziąć
również dzieci, które do 31 sierpnia ukończą 2,5 roku.
AP
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KULTURA
Będzie wszechstronnie, różnorodnie i niezwykle ciekawie. Oferta wakacyjnych zajęć w Miejskim Centrum Kultury, Gigantach Mocy, Muzeum Regionalnym oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece jest gotowa. Na nudę nie
będzie czasu!

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia
Każdemu, kto chce kreatywnie i nietuzinkowo spędzić lato, polecamy zajęcia
i warsztaty przygotowane przez miejskie
placówki. Dziać będzie się sporo. Oferta
jest bogata, a co najważniejsze także różnorodna. – Będą zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne i teatralne. Najmłodszych, ale też tych nieco starszych zaprosimy także do wspólnego grania w planszówki, czytania na zielonym dywanie czy
tworzenia oryginalnych lalek-motanek.
Wakacje z miejskimi placówkami kultury
to świetna alternatywa dla wszystkich,
którzy chcą spędzić letnią przerwę w ciekawy sposób – mówi Kryspina Rogowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa.
Na wspólny wypoczynek zapraszają
Miejskie Centrum Kultury wraz z Gigantami Mocy, które jak zawsze stawiają na zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne.
Będą też letnie seanse w Kulturze i kino na
leżakach pod chmurką. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zachęca do
wspólnego czytania, grania w planszówki
i plastycznych robótek. Muzeum Regionalne zaś organizuje wakacje z pędzlem oraz
włóczką. Będzie okazja, by poznać sploty
tkackie, stworzyć oryginalne lale z włóczki
czy swojego minionka.
Szczegółowy plan zajęć, a także dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek. Warto nie zwlekać z zapisami, bo

Miejskie placówki stawiają na zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne
w przypadku niektórych warsztatów liczba
miejsc jest ograniczona. Co ważne na
większość z nich wstęp jest darmowy.
Tam, gdzie obowiązuje opłata zawsze podana jest taka informacja.
- Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie
coś interesującego dla siebie. Co roku wa-

kacje w Bełchatowie z miejskimi placówkami kultury cieszą się sporym zainteresowaniem. To świetna alternatywa dla nudy
i spędzania czasu przed komputerem – dodaje Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy w bełchatowskim magistracie.
ADA

Pobierz aplikację BLISKO i bądź na bieżąco
W pośpiechu dnia codziennego łatwo można przegapić plakaty i informacje medialne. Źródłem najważniejszych lokalnych informacji może być nasz telefon lub
tablet. Wystarczy zainstalować na nim aplikację BLISKO. Jest to w pełni darmowy system powiadamiania i ostrzegania, który działa na naszych urządzeniach
mobilnych.
W Bełchatowie mieszkańcy mają do wyboru trzy serwisy tematyczne: aktualności miejskie, wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne oraz zagrożenia
i awarie. Wśród nowości są komunikaty o jakości powietrza dowolnie wybranej
stacji, komunikaty od Polskich Łowców Burz oraz komunikaty idące bezpośrednio z Regionalnego Systemu Ostrzegawczego, a dotyczące całego województwa. Co ważne, powiadomienia są wysyłane natychmiast, w chwili wystąpienia
zagrożenia.
Użytkownicy mogą korzystać nie tylko z informacji lokalnych. Można subskrybować także informacje z innych miast. Dzięki temu można łatwo zaplanować urlop czy chociażby rodzinny wyjazd na weekend.
Aby w pełni korzystać z aplikacji, wystarczy ją pobrać z App Store, Google
Play lub Windows Store, a następnie wpisać w wyszukiwarce Bełchatów. I gotowe.
AP
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SPORT
Ogromny sukces miejskich stypendystek. Natalia Ciążyńska oraz Olena Papuga z Mistrzostw Europy w TaekwonDo przywiozły srebrne i brązowe medale. Natomiast Jonasz Gortat z Knock-Out Team Bełchatów został Mistrzem
Polski w kickboxingu. Jego koledzy do dorobku medalowego klubu dołożyli jeszcze krążki srebrne i brązowe

Sukcesy młodych miłośników sztuk walki
Bełchatów może pochwalić się kolejnymi
osiągnięciami młodych sportowców. Tym
razem uprawiających sztuki walki. Nasze
miasto, a także barwy klubowe, fantastycznie reprezentowały dwie zawodniczki Bełchatowskiej Akademii TaekwonDo. Natalia Ciążyńska oraz Olena Papuga. Tegoroczne sportowe stypendystki
Bełchatowa, z majowych Mistrzostw Europy w chorwackim Poreču przywiozły
cztery krążki. Dwa srebrne medale wywalczyły w układach drużynowych, indywidualnie zaś Natalia została wicemistrzynią
Europy w testach siły, Olena natomiast
stanęła na trzecim stopniu podium w walkach indywidualnych.
Ze świeżo upieczonymi medalistkami,
a także ich klubowymi koleżankami, kolegami i trenerami, spotkał się wiceprezydent Bełchatowa, Łukasz Politański.
– Udowadniacie, że można łączyć obowiązki domowe i szkolne ze sportową pasją. Serdecznie gratuluję Wam każdego
sukcesu, na który ciężko pracujecie podczas swoich wielogodzinnych treningów.
Zasłużyliście w pełni na nasz podziw
i uznanie – mówi wiceprezydent Politański. – Jednocześnie życzę Wam kolejnych
fantastycznych startów, po których o Bełchatowie będzie słychać nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie – dodał
wiceprezydent.
Bełchatowscy kickboxerzy także udo-

Bełchatowska Akademia Taekwon-Do ma wielu utytułowanych zawodników
wodnili, że są w czołówce młodych polskich fighterów. Podczas Mistrzostw Polski Dzieci i Kadetów w Bałtowie zdobyli aż
5 medali. W tym także ten najcenniejszy –
złoty. Na najwyższym stopniu podium stanął Jonasz Gortat – zawodnik klubu Knock-Out Team Bełchatów. Z zawo-

dów z tytułami wicemistrzowskimi wrócili
Filip Czechowski oraz Jakub Tłoczek, natomiast brązowe medale przywieźli Szymon Zatorski i Antoni Jaguszewski.
Wszystkim gratulujemy fantastycznych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów na sportowych arenach.
AP

Rowerowe zawody na pumptracku
Nie Pompujesz – Nie Jedziesz, czyli największy w Polsce cykl zawodów na
pumptrackach ponownie zawita do Bełchatowa. Sportowe emocje,
zacięta rywalizacja i widowiskowe popisy zawodników – to wszystko
przed nami już 13 sierpnia. Tego dnia bowiem na znakomitym torze przy
ul. Turkusowej rywalizować będą najlepsi zawodnicy kolarstwa grawitacyjnego z całej Polski. Razem z nimi swoich sił spróbują także dzieci i początkujący fani dwóch kółek. W sumie stu rowerzystów. Dla najmłodszych może to być doskonała zabawa oraz okazja do uczenia się od najlepszych. Oprócz cennego doświadczenia, wszyscy zawodnicy w kategorii
KIDS i JUNIOR zostaną zaproszeni na podium i otrzymają medale.
Zawodnicy będą walczyć o punkty do klasyfikacji generalnej (w ostatniej
finałowej rundzie punkty do klasyfikacji generalnej mnożymy razy dwa),
na podstawie których na koniec sezonu poznamy najlepszych
zawodników w kategoriach: PRO, KOBIETY, AMATOR, JUNIOR, KIDS.
Dodatkowo rywalizujący w kategorii PRO oraz KOBIETY powalczą
o wyjazd na rundę eliminacyjną Mistrzostw Świata UCI,
która odbędzie się 17 września w czeskich Tosovicach.
AP
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ
- Piętnaście lat BTF-u to piętnaście lat wspierania bełchatowskiej kultury i współpracy z miejskimi placówkami.
Od lat Towarzystwo wypełnia także artystyczno-kulturalną przestrzeń współpracy z naszymi miastami partnerskimi. Z całego serca za to dziękuję – tak podczas jubileuszu działalności BTF-u mówiła prezydent Mariola Czechowska. O początkach BTF-u i planach na przyszłość rozmawiamy z prezesem Towarzystwa Andrzejem Juchniewiczem

Fotografia to nasz sposób na życie

Andrzej Juchniewicz: Zawsze tak dzieje
się w przypadku oddolnych inicjatyw, gdy
znajduje się grupka ludzi, którzy chcą się
realizować. I tak też było z nami. W pewnym momencie kółko przestało nam wystarczyć. Jako pasjonaci fotografii chcieliśmy organizować plenery, warsztaty i wystawy. W tym celu konieczne było założenie towarzystwa, które dałoby nam możliwości dalszego, prężnego rozwoju. I tak
też się stało. W czerwcu 2007 roku wspólnie z m.in. Pawłem Woszczykiem, Damianem Mierzyńskim i Aleksandrem Ważką
założyliśmy BTF. W sumie było nas wówczas piętnastu zapaleńców. Na pierwszych
zebraniach wypracowaliśmy plan działania, kształt i charakter towarzystwa.
W ciągu tych piętnastu lat przez BTF
przewinęło się wiele uzdolnionych i zakochanych w fotografii osób.
AJ: To prawda, rotacja od samego początku była dość duża. To naturalna konsekwencja tego, że część z nas stanowią
młodzi ludzie, licealiści, którzy po skończeniu szkoły średniej wyjeżdżają na studia do
większych miast. Cały czas dochodzą także nowi fotograficy. Muszę tutaj wspomnieć o trójce, która bardzo dużo wniosła
do naszego towarzystwa. Mam tutaj na
myśli Aleksandrę Wi�enberg, Dorotę Berłowską i Tomasza Miksę, którzy wynieśli
BTF na wyższy artystyczny poziom i pomogli nam, fotografom-amatorom poznać
wiele tajników techniki robienia zdjęć oraz
innego na nie spojrzenia.
Przełomowym wydarzeniem w życiu
i działalności BTF-u była organizacja
pierwszych Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych „Energia” w 2011
roku.
AJ: Rzuciliśmy się wtedy na głęboką wodę.
Nie mieliśmy ani doświadczenia w tej materii, ani odpowiedniego zaplecza w, do tej
pory nieznanym w fotograficznym świecie,
Bełchatowie. Skupiliśmy się na miastach
i powiatach partnerskich. W efekcie udało
nam się „ściągnąć” wielu ciekawych ludzi.
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fot. Bełchatowskie Towarszystwo Fotograficzne

Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Wówczas to w Miejskim Centrum Kultury zawiązało się kółko fotograficzne. Siedem
lat później przekształciło się w Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Nasuwa się pytanie, skąd taka potrzeba?

Międzynarowode Warsztaty Fotograficzne „Energia” stały się jedną z wizytówek BTF-u
Przyjechali do nas fotograficy z Taurogów,
a jak wiadomo, fotografia litewska od lat
stoi na najwyższym światowym poziomie.
Gościliśmy także gości z Pardubic, do tego
silną grupę MG Foto z Myślenic oraz
trzech artystów z Niemiec. W kolejnych latach zapraszaliśmy fotografów z Belgii, Litwy, Bułgarii, Słowacji, Czech czy Finlandii. Byli to fotograficy z ogromnym doświadczeniem artystycznym, z drugiej
strony zaś my – wciąż uczący się. I ta
wspólna praca, a jednocześnie nauka, pozwoliły nam tworzyć lepszą fotografię
i stać się ważnym punktem na polskiej mapie fotografii.

Piętrze” w PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów. Galeria zaliczyła kilka wystaw
międzynarodowych, prezentowali się tam
fotograficy z najwyższej półki, m.in. Tomasz Sikora, Marcin Weron. Mamy miejsce, w którym możemy pokazać efekty naszej pracy, ale także innych zaprzyjaźnionych z nami artystów. I to jest wielkim atutem naszej galerii.

Swoją przygodę z fotografią zaczynaliście
w Miejskim Centrum Kultury i do dziś jesteście z MCK-iem silnie związani.

AJ: Odpowiedź jest niezwykle prosta: to
nasz sposób na życie. My się w ten sposób
realizujemy, spędzamy wolny czas. Tutaj
rodzą się prawdziwe przyjaźnie, co jest tak
naprawdę coraz rzadziej spotykane we
współczesnym, tak bardzo pędzącym
świecie. Wspólna praca, wspólne oprawianie i wieszanie zdjęć, spotkania i warsztaty
chociażby z fotografii otworkowej czy kulinarnej, coraz bardziej i mocniej nas zbliżają. Zachęcamy gorąco młodzież, aby
przychodziła na nasze spotkania. Może to
właśnie u nas znajdą swoje miejsce w tym
życiu pozalekcyjnym, odnajdą pasję i będą
mogli rozwijać swoje umiejętności. Przede
wszystkim nauczą się nie tylko patrzeć, ale
też widzieć więcej.

AJ: Zgadza się, często spotykam się wręcz
ze zdziwieniem, że nie jesteśmy w strukturach MCK-u. Jesteśmy tak silnie związani,
że wielu bełchatowian tak właśnie nas odbiera. I to właśnie w Miejskim Centrum
Kultury zakończyła się nasza „poniewierka”, jak nazywam wcześniejszy brak własnej galerii. Pierwsze wystawy mieliśmy
w holu urzędu pracy, w Urzędzie Miasta,
starostwie czy bibliotece. Cieszyliśmy się
bardzo, że możemy prezentować swoje
prace. Ale chcieliśmy czegoś więcej – własnej galerii. Pierwszą stałą znaleźliśmy
w przychodni na ul. Czaplinieckiej, ale z racji jej medycznego charakteru, nie mogliśmy tam organizować wernisaży, które są
nieodłączną oprawą profesjonalnych wystaw. Dopiero wybudowanie Gigantów
Mocy otworzyło przed nami taką możliwość. Ówczesna pani dyrektor powiedziała do nas: „Weźcie sobie górne piętro”. I od
tego momentu mamy swoją Galerię „Na

Bez wątpienia bycie członkiem BTF-u
sprzyja rozwojowi fotograficznej pasji
i doskonaleniu różnych technik fotograficznych. Czym jednak dla Was, członków
Towarzystwa, jest fotografia?

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy kolejnych wspaniałych przygód z aparatem
w ręku i ciągle nowych, ciekawych spojrzeń przez obiektyw.
Rozmawiała AP
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