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Marszałek
w Bełchatowie
Przejechał ulicami miasta, spotkał się z mieszkańcami.
Józef Piłsudski zajrzał do Bełchatowa. W listopadzie
pojawi się na dobre, stanie na placu Wolności.
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Z DRUGIEJ STRONY

www.belchatow.pl

Strażacy mieli swoje święto. Były uroczyste spotkania, przemarsze i wręczanie odznaczeń. Do jednostki OSP Bełchatów, dzięki wsparciu miasta, trafił nowy wóz kwatermistrzowski

dzieje się w mieście

polub nas
#lubie_belchatow

www.facebook.pl/belchatow

Zagrają w tenisa
Rozgrywki
tenisa
ziemnego
przygotowało dla dzieci
Miejskie
Centrum
Sportu. Młodzi bełchatowianie
mają
okazję
sprawdzić
swoje umiejętności
i zmierzyć się z innymi. Jak z tenisem radzą
sobie dzieci, zobaczymy 9 czerwca na kortach
miejskich.

Żacy zakończą naukę
Młodzi studenci z
Uniwersytetu Pierwszego Wieku będą
świętować juwenalia.
Najpierw spotkają się
pod magistratem, by
odebrać symboliczne
klucze do miasta, później przejdą do biblioteki. Zabawa będzie też okazją do rozdania
dyplomów.
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youtube.pl/miastobelchatow

Wspominają „Orlika”
W Muzeum Regionalnym
można
oglądać
wystawę
planszową poświęconą ktp. Konradowi Leśniewskiemu
ps. Orlik. Ekspozycja
powstała w dziesiątą rocznicę jego śmierci i jest przypomnieniem jego działalności w Armii Krajowej i
przedwojennym Strzelcu.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Za kilka miesięcy będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. 11 listopada to jedna z ważniejszych dat w historii Polski, a jednocześnie
niezwykle radosne święto. Dlatego właśnie spotkaliśmy się na Pikniku z Marszałkiem, na którym gościliśmy samego Józefa Piłsudskiego (w tej roli rtm. kaw. och.
Mirosław Szczubełek). Na kilka godzin udało się nam przenieść w lata dwudziestolecia międzywojennego. Przypomnieliśmy sobie naszą trudną drogę do wolności, ale też jakie królowały wówczas, m.in. moda czy muzyka. Był kataryniarz,
cykliści, bukieciarki i samochody retro. Jestem przekonana, że taka forma wspólnej, radosnej zabawy oraz mówienie o Polsce i patriotyzmie w nieco luźniejszej atmosferze, podobały się mieszkańcom.
Szanowni Państwo, w naszej historii pojawiło się kilka wybitnych postaci i dla przyszłych pokoleń musimy zachować
pamięć o nich. Marszałek Józef Piłsudski to niewątpliwie jedna z nich. Chcemy go uhonorować, dlatego 11 listopada odsłonimy posąg Piłsudskiego. Stanie on w centralnej części rewitalizowanego właśnie placu Wolności. Już dziś zapraszam
Wszystkich mieszkańców na tę uroczystość.
Każdy z Państwa może mieć swój udział w budowie posągu. Wciąż bowiem trwa zbiórka funduszy na ten cel.
Serdecznie zapraszam do włączenia się w nasze wspólne dzieło.

Dzień Patrona Miasta: rodzinny piknik, marsz i koncert
Mały Chór Wielkich Serc, czyli prawie pięćdziesięcioro dzieci wystąpi na zakończenie
Festynu Rodzinnego. Piknik będzie towarzyszył Dniu Patrona Miasta św. Jana Pawła II,
na które zaprasza prezydent Mariola Czechowska oraz ks. dziekan Zbigniew Zgoda.
Większość wydarzeń zaplanowanych
jest na niedzielę, 17 czerwca. W południe
w parafii farnej zostanie odprawiona msza
św. w intencji bełchatowian, a tuż przed nią
mieszkańcy złożą kwiaty pod pomnikiem Papieża Polaka.
O godz. 15.00, z pl. Narutowicza wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny. W akcję,
która odbywa się także w 150 innych
polskich miastach, Bełchatów włącza się
już po raz szósty. Marsz przejdzie ulicami: Lecha i Marii Kaczyńskich, Kwiatową,
1 Maja, Kościuszki, a zakończy przy parafii
Narodzenia NMP. To właśnie w ogrodach
parafialnych o godz. 15:30 rozpoczną się
XXIII Bełchatowskie Dni Rodziny. Występ
laureatów dziecięcego festiwalu piosenki
papieskiej i religijnej „Santo Subito”, loteria fantowa, gry, zabawy, a także konkursy
sportowe i plastyczne z nagrodami – to
część zaplanowanych atrakcji. Będą też

Piknik rodzinny to świetna okazja, by wspólnie i aktywnie spędzić wolny czas
stoiska, gdzie m.in. promowany będzie
program 500+, Bełchatowska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny. Na zakończenie
pikniku, o godz. 18:30 wystąpi dziecięcy
zespół z Łodzi: Mały Chór Wielkich Serc.
Dzień Patrona to również imprezy towarzyszące. 15 czerwca odbędzie się konkurs „Pontyfikat św. Jana Pawła II”. Ucznio-

wie podstawówek po raz piętnasty podzielą się swoją wiedzą o Papieżu Polaku, a 18
czerwca będzie można wziąć udział w konferencji dotyczącej m.in. tego, jak chronić
dzieci doświadczające przemocy. Wykłady
poprowadzą specjaliści z fundacji „Dajemy
dzieciom siłę”.
AD-A
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Bełchatowianie po raz kolejny zdecydują, na co wydać 1,5 miliona z miejskiej kasy. Ruszyła kolejn
do 13 lipca. Które z nich zostaną zrealizowane, dowiemy się 1 października

Decyduj o mieście: zgłoś pomysł, prze
Jak zmieni się Bełchatów? Co nowego się
w nim pojawi? To zależy od bełchatowian.
A pomysłów mieszkańcom nie brakuje,
czego dowodzi blisko 30 projektów zrealizowanych w ramach poprzednich pięciu
edycji. Wśród nich kilka placów zabaw,
dwie zatoczki postojowe „Pocałuj i jedź”,
oświetlenie ciągu pieszego łączącego os.
Dolnośląskie z os. Okrzei, powstanie Cafe
Senior Raj – Centrum Aktywności Seniora
czy badania wad postawy u przedszkolaków.
Budżet obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem
mieszkańców. Ubiegłoroczny był wyjątkowy - nie tylko ze względu na liczbę zgłoszonych projektów, ale także głosujących
(swój głos oddało 4343 bełchatowian). Cieszę się, że coraz więcej bełchatowian
interesuje się tym, co dzieje się w mieście.
To najlepszy dowód na to, że ten budżet
jest naprawdę obywatelski – podkreśla
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Mam nadzieję, że w tym roku odpowiedź na budżet obywatelski będzie jeszcze większa i uda nam się zrealizować ciekawe i potrzebne mieszkańcom projekty.
W ramach poprzednich pięciu edycji
budżetu obywatelskiego, miasto wykonało
już blisko trzydzieści propozycji mieszkańców. Wśród nich kilka placów zabaw, dwie
zatoczki postojowe „Pocałuj i jedź”, oświetlenie ciągu pieszego łączącego os. Dolnośląskie z os. Okrzei, zakup defibrylatorów
zewnętrznych czy powstanie Cafe Senior
Raj – Centrum Aktywności Seniora.
Blisko 200 tys. zł przeznaczonych zostanie na doświetlenie ok. 20 przejść dla
pieszych. Miejsca zostały wytypowane po
konsultacjach z policją. Dodatkowe oświetlenie sprawi, że będzie bezpieczniej.
Cafe Senior Raj to z kolei wspólny projekt
15 bełchatowskich klubów seniora. Przy
ul. Energetyków powstało miejsce, w którym najstarsi mieszkańcy Bełchatowa będą
mogli nie tylko spędzać wspólnie czas, ale
także brać udział w różnych warsztatach
i kursach.
Budżet obywatelski to także projekty
miękkie. W ramach jednej ze zwycięskich
propozycji, „Nasze Dzieci badamy – Wa-

4

Złóż wniosek!
Do rozdysponowania, podobnie jak w latach ubiegłych jest
1,4 mln zł na projekty twarde
i 100 tys. zł na miękkie.
Swoje pomysły mieszkańcy
mogą zgłaszać do 13 lipca na
dwa sposoby: osobiście składając formularz papierowy
w punkcie informacyjnym
urzędu miasta lub wysyłając
go pocztą na adres:
Urząd Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów.

Kompleks sportowy przy ZSP nr 9 cieszy uczniów i mies

Szczegółowe informacje
i regulamin dostępne są na
www.decydujemy.belchatow.pl.
Na wspomnianej stronie znajdują się także opisy i dokumentacja poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
dom się nie damy”, blisko 2 tys. dzieci
w wieku 3-6 lat zostanie przebadanych
pod kątem wad postawy. 260 bełchatowian wzięło z kolei udział w akcji „Ratuj
Swoje Życie - Stop udarom i zawałom”,
skierowanej przede wszystkim do mężczyzn powyżej 40. roku życia i kobiet, które ukończyły 50 lat.
Mówiąc o budżecie obywatelskim nie
sposób pominąć chociażby dwóch zatoczek postojowych typu Kiss & Ride, które
z woli mieszkańców wybudowane zostały
przy szkołach podstawowych nr 1 i 13, czy
kompleksach sportowych przy „dziewiąt-

Cafe Senior Raj to zwycięski projekt ostatniej edycji BO
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kolejna, szósta już edycja budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać

rzekonaj innych i wygraj

w i mieszkańców os. Dolnośląskiego

dycji BO

Miasto w ramach BO doświetli 20 przejść

Wiele zgłaszanych przez mieszkańców pomysłów do BO dotyczy placów zabaw

ce” i szkole na Edwardowie.
W tegorocznej edycji mieszkańcy mogą
składać propozycje projektów twardych
i miękkich do 13 lipca. 1,5 mln zł, podobnie jak w latach poprzednich, podzielone
zostanie na realizację projektów twardych
(np. remonty, budowy czy modernizacje
ulic, chodników i parkingów, nowe place
zabaw, skwery czy siłownie zewnętrzne)
i miękkich (np. szkolenia, stypendia, współpraca partnerska czy imprezy kulturalne
i edukacyjne). Na te pierwsze przeznaczone jest 1,4 mln zł, na drugie – 100 tys. zł.
Propozycję projektu do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego może
zgłosić grupa mieszkańców lub każdy bełchatowianin, który najpóźniej w dniu zgłaszania pomysłu skończy 16 lat. Tegoroczną
nowością jest to, że do każdego wniosku
musi być dołączona tzw. lista poparcia
- wnioskodawca musi wykazać, że jego
projekt już na wstępie zyskał aprobatę co
najmniej 50 mieszkańców. Składając propozycje, należy pamiętać, że wszystkie
przedsięwzięcia (opracowanie dokumentacji czy planu, a także sama realizacja projektu) powinny być możliwe do zrealizowania do końca 2019 roku. Równie ważne
będzie miejsce wskazanej inwestycji - projekty twarde mogą być realizowane tylko
na terenach należących do miasta. Zgodnie
z regulaminem przy zgłaszaniu projektów
miękkich trzeba będzie wypełnić również
harmonogram wpisujący dane wydarzenie
w konkretne ramy czasowe.
Złożone wnioski przejdą formalną i merytoryczną weryfikację. Listę projektów, na
które bełchatowianie będą mogli oddawać
swoje głosy, poznamy 3 września. Internetowe głosowanie ruszy 10 września
i potrwa do 18 września. Głosować będzie
można tylko raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych
projektach z rodzaju twardych oraz maksymalnie trzech miękkich. Osoby, które nie
mają dostępu do internetu, będą mogły zagłosować w urzędzie miasta przy specjalnym stanowisku komputerowym. Wyniki
poznamy 1 października.
AP
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Jabłka w sadzie i na ławkach
"Bełchatów dobrej energii", "Bełchatów wczoraj i dziś" oraz "Energia jest tu" to trzy trasy turystyczne, które powstają w mieście. Na każdej z nich turyści będą mogli odpocząć na ławeczkach opatrzonych symbolem miasta, czyli jabłkiem, a z myślą o osobach niewidomych zmodernizowano przejścia dla pieszych
W ramach projektu „Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku” w mieście powstaje Jabłoniowy Sad. Skwer przy
ul. Okrzei będzie niecodzienny - jabłonie
domowe dziesięciu odmian, siedem gatunków krzewów owocowych oraz pnącza
winorośli, a do tego pergole i alejki spacerowe. - Chcemy w ten sposób promować
tradycję, a także w oryginalny sposób Bełchatów, tym bardziej, że miejskim symbolem jest jabłko – wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Częścią całego projektu będą opracowywane przez Centrum Informacji Turystycznej trzy szlaki: historyczny, rodzinny
i sportowo-rekreacyjny. Na ich trasach
staną tablice informacyjne i dokładne
oznaczenia. Odpoczynkowi turystów służyć będzie 90 ławek opatrzonych jabłkiem, do tego 95 koszy i 5 stojaków, każdy
na 2 rowery. Ponadto dwiedzający
Bełchatów będą korzystać z audioprzewodników.
W ramach projektu "Energia, natura,
tradycja - na bełchatowskim szlaku" miasto
zmodernizowało także około dwudziestu
przejść dla pieszych. Zamontowano przy
nich specjalne płyty z wypustkami, które
mają ułatwić niepełnosprawnym bezpieczne przejście przez jezdnię. Według okulistów kolor żółty jest ostatnim kolorem,
który człowiek dostrzega przed całkowitą
utratą wzroku, stąd zamontowane płyty są
w takim właśnie kolorze. Dotąd specjalnie
oznakowanych zostało około czterdziestu
przejść dla pieszych, teraz zmodernizowano kolejnych dwudzieścia, m.in. na ul.
Okrzei (w okolicach Jabłoniowego Sadu),
Dąbrowskiego czy Kościuszki (przy budynku Urzędu Miasta).
Całość projektu mają dopełnić imprezy
upowszechniające jabłko w bełchatowskiej
gastronomii i handlu. Koszt całego projektu to 2 mln 13 tys. zł (koszty kwalifikowane
to kwota 1 mln 423 tys. złotych). Na jego
realizację miasto dostało dofinansowanie z
Regionalnego Projektu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020
w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli 1 mln 244 tys. złotych.
AP
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Jabłoniowy Sad to idealne miejsce do wypoczynku

Na bełchatowskich szlakach stanęło blisko 100 ławek

Bezpieczne przejścia na szlakach dla osób niewidomych
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Trwają prace nad nowym projektem budynku bełchatowskiego dworca. Powstanie on w technologii tradycyjnej,
co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów

Dworzec będzie znacznie tańszy
Trzeci przetarg na węzeł przesiadkowy
przy ul. Czaplinieckiej został unieważniony. Powód? Oferta przekraczająca kosztorys o kilka milionów złotych. Terminal miał
być pasywny, teraz magistrat zdecydował,
że będzie on budowany w technologii tradycyjnej.
Poprzednie dwa przetargi
zostały
unieważnione. W ostatnim postępowaniu wykonawca zaproponował wybudowanie pasywnego węzła przesiadkowego za blisko 10 mln złotych, co przy
kosztorysie opiewającym na nieco ponad 6 mln 800 tys. złotych było przez
magistrat nie do przyjęcia. Stąd decyzja
o rezygnacji z budowy w technologii pasywnej, a co za tym idzie także z unijnego dofinansowania (1 mln 984 tys. zł.).
- W przetargu padła ogromna kwota, ze
względu na finanse miasta i zasady gospodarności, nie możemy się na nią zgodzić –
wyjaśnia Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa.
Trwają prace nad nowym projektem
węzła przesiadkowego, którego bryła pozostanie bez zmian. W budynku będą: poczekalnia, kasa, toalety, pomieszczenia dla
kierowców i gastronomia. Zmieni się tylko
technologia i użyte materiały. - Założenia

Budynek dworca przy Czaplinieckiej nie będzie pasywny
projektowe będą dotyczyły w zasadzie tylko innych materiałów, rezygnacji z pomp
ciepła i fotowoltaiki – to właśnie te rozwiązania były dofinansowane, natomiast
cała infrastruktura jest po naszej stronie –
dodaje Ireneusz Owczarek, wiceprezydent
Bełchatowa. Dzięki przeprojektowaniu,
węzeł przesiadkowy powinien kosztować
ok. 4 mln złotych.
Prace projektowe powinny potrwać

około 2 miesięcy. Miasto planuje
latem wyłonić wykonawcę i rozpocząć
prace budowlane. - Dworzec jest ważny
zarówno dla mieszkańców, jak przewoźników. Chcemy, by z nowoczesnyego węzła
komunikacyjnego bełchatowianie korzystali jeszcze w tym roku – podkreśla prezydent Czechowska.
AP

Rondo na Wojska Polskiego jeszcze w tym roku
Pod koniec czerwca ma ruszyć budowa
ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. kard. Stefana
Wyszyńskiego. Miasto właśnie podpisało umowę z wykonawcą, czyli Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych
z Piotrkowa Tryb. Projekt organizacji ruchu
na czas budowy jest w trakcie opracowywania.
Rondo będzie miało zwykłą geometrię, jedynie od strony ulicy Armii Krajowej
w ulicę Wojska Polskiego będzie prawoskręt. Ponadto wykonane zostaną pasy
najazdowe dla samochodów ciężarowych
z przyczepami oraz autobusów. Wybudowane zostaną także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i prze-

Budowa ronda ruszy na początku wakacji

jazdów dla rowerzystów.
Rondo projektowane jest od ponad
dwóch lat i jak mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa, to jedna
z priorytetowych inwestycji. - Chodzi
o poprawę bezpieczeństwa i płynności jazdy w tamtym rejonie miasta. Jestem przekonana, że rondo poprawi komfort jazdy,
Wojska Polskiego to przecież jedna z najbardziej obciążonych bełchatowskich ulic
– dodaje prezydent Czechowska.
Prace na Wojska Polskiego powinny
zakończyć się w listopadzie. Całość będzie
kosztować 5 mln 600 tys. złotych, ale podobnie, jak w przypadku ronda na Staszica,
do inwestycji dołoży się starostwo (mowa
tutaj o kwocie 1,5 mln zł.).
AP
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Pracownicy magistratu przypominają właścicielom sklepów o całkowitym zakazie sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim. Prowadzone są też spotkania z młodymi ludźmi, które mają im uświadomić konsekwencje wczesnej
inicjacji alkoholowej

STOP alkoholizmowi wśród młodzieży
W ramach profilaktyki alkoholowej
z uczniami Samorządowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 spotkali się pracownicy urzędu miasta, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Straży Miejskiej. - Spotykamy się z młodzieżą praktycznie codziennie, wyjaśniamy
czym jest alkohol i jak wielkie spustoszenie
może poczynić w ich organizmach. Młodzi
muszą zrozumieć, że alkohol jest trucizną
- mówi st. insp. Dariusz Opałka, koordynator profilaktyki szkolnej w bełchatowskiej
Straży Miejskiej.
Najpoważniejszym skutkiem nadużywania alkoholu przez młodzież jest uzależnienie. - To ciężka i śmiertelna choroba.
Od problemów uciekają w różne używki,
a alkohol jest chyba najłatwiej dostępny. Euforia trwa jednak krótko, i w miarę
upływu czasu potrzebują pić coraz częściej
i w coraz większych ilościach - tłumaczy
Zbigniew Korzeń, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Dzięki prowadzonym przez miasto akcjom, bełchatowska młodzież ma coraz
większą świadomość skutków sięgania po
alkohol w młodym wieku. Jak przyznają

Młodzież poznaje zgubne skutki picia alkoholu
Adrianna Matyja i Oliwia Kępa, uczennice
3 klasy gimnazjalnej, duże wrażenie robią
przedstawiane na spotkaniach konkretne
przykłady destrukcyjnego wpływu napojów wysokoprocentowych. - To rujnuje
całe życie, poczynając od szkoły, rodziny
i kontaktów z rówieśnikami. Nagle okazuje
się, że nie mamy nikogo – dodają dziewczęta.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Masz

wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”,
bełchatowscy sprzedawcy napojów alkoholowych otrzymali specjalnie przygotowane materiały (plakat, naklejki i ulotki),
przypominające o konieczności okazywania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu.
AP

Spidery na bełchatowskich trawnikach
Zdalnie sterowana kosiarka, która może
pracować na powierzchniach o dużym
nachyleniu i porośniętych krzakami, zachwalana przez producenta jako tania
w eksploatacji i bezpieczna – taki sprzęt
pojawił się w Bełchatowie. Mowa o nowoczesnych Spiderach, które od kwietnia budzą spore zainteresowanie mieszkańców.
- Idziemy z duchem czasów, a tego typu
kosiarki to najlepsze obecnie rozwiązanie
na rynku. Pełnię swoich możliwości pokazują szczególnie na skarpach, gdzie do tej
pory wymagane było użycie kos ręcznych.
Istotne jest także to, że maszyny wjadą
w każdy zadrzewiony i zakrzaczony zakątek parku, - wyjaśnia Radosław Kosowski
z łódzkiej firmy KTU Zieleń, która prowa-
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Spidery są szybkie i wydajne

dzi konserwację zieleni w mieście. To nie
jedyne zalety nowoczesnych kosiarek.
Zdecydowaliśmy się na nie, bo są o prostu
najszybsze.
Do końca maja wykoszonych i wygrabionych ma zostać 80 proc. miejskich
trawników. Prace w centrum już się zakończyły, teraz maszyny przeniosły się
na osiedla, m.in. Dolnośląskie, Przytorze
i Binków. Następnie Spidery będzie można zobaczyć w okolicach domków jednorodzinnych na Ludwikowie, os. Olsztyńskim i
w Politanicach.
Wszystkie prace związane z pielęgnacją
trawników, drzew, krzewów i rabat kwiatowych będą kosztować 891 tys. 735 złotych.
AP

WYDARZENIA
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Najmłodsi bełchatowianie będą świętować. Najpierw 1 czerwca, na miejskim Dniu Dziecka w parku przy Rezydencji Dwór Polski, a dwa dni później - 3 czerwca na Festiwalu Re:aktor, który tradycyjnie odbędzie się na placu
Narutowicza

Rycerze Jedi z LEGO® Star Wars TM
będą królować na placu Narutowicza
Plac Narutowicza zamieni się w krainę
„Gwiezdnych wojen”, będzie można spotkać rycerzy Jedi i szturmowców Imperium. Wszystko 3 czerwca na Festiwalu
Re:Aktor, gdzie królować będzie LEGO®
Star WarsTM. Strefa z megaklockami pojawi
się też 1 czerwca na miejskim Dniu Dziecka, który w tym roku odbędzie się w parku
przy Rezydencji Dwór Polski.
Festiwal kolorów, czyli wzajemne obsypywanie się kolorowymi proszkami holi,
będzie jedną z atrakcji miejskiego Dnia
Dziecka. Wszyskich, którzy chcą poczuć
klimat znanej i lubianej zabawy nie może
zabraknąć 1 czerwca w parku przy Rezydencji Dwór Polski (ul. Czapliniecka 144)
w godz. 16-21.
- Wszystkie maluchy, a także ich rodziny zapraszam do wspólnego świętowania
Dnia Dziecka. Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie, bo atrakcji jest sporo – mówi
prezydent Mariola Czechowska.
Zabawa podzielona zostanie na trzy
strefy. Pierwsza to megaklocki i miejsce dla tych, co lubią tradycyjne LEGO®,
a co z nich zbudować podpowie animator
oraz wielka maskotka. Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, mini figlopark i hokej
to atrakcje w części miejskiej. Miasto przygotowało też wiele konkursów, w których
nagrodami będą m.in. proszki holi. Na tych,
co zgłodnieją - w trzeciej ze stref – będzie
czekać specjalne dziecięce menu przygotowane przez Dwór Polski. Na Dzień Dziecka
można się wybrać darmową emzetką –
w pobliże dworku jeździ linia 10 i 3, zaś
6 i 9 w okolice szpitala. Przewidziano też
dodatkowy kurs spod magistratu.
Strefa LEGO® na Dniu Dziecka to
przedsmak szóstej edycji Festiwalu
Re:Aktor. 3 czerwca plac Narutowicza
zamieni się w krainę Gwiezdnych Wojen,
a królować będzie LEGO® Star WarsTM.
Zabawa
w
fantastycznym
świecie
sagi Georga Lucasa rozpocznie się

Star Wars George'a Lucasa od lat łączy pokolenia fanów
o 11:30 i potrwa do 20.
– Budowanie z klocków znakomicie
rozwija dziecięcą wyobraźnię, a także
percepcję i zdolności manualne. Dlatego
tym razem stawiamy właśnie na zabawę
z klockami LEGO® – mówi wiceprezydent
Łukasz Politański. – Pamiętamy, że maluchy w zależności od wieku mają inne potrzeby, dlatego przewidzieliśmy zabawy
zarówno dla najmłodszych, jaki nieco starszych – dodaje wiceprezydent.
W strefie głównej ze stanowiskami

z klockami LEGO® Star WarsTM będzie można
zbudować statki kosmiczne i zrobić zdjęcie,
na najmłodszych natomiast będzie czekać
basen z klockami LEGO DUPLO®, gdzie
dodatkową atrakcją jest możliwość sfotografowania się na motorku wykonanym
z klocków LEGO®.
Podczas Festwialu Re:Aktor będzie
można także wziąć udział w szkoleniu z mistrzem Jedi, spotkać Lorda Vadera i szturmowców Imperium.
AD-A

Gwiazdy zagrają w Bełchatowie
Dni Bełchatowa rozpoczną się 22 czerwca. Na scenie plenerowej
Gigantów Mocy wystąpią lokalni wykonawcy. Wieczór zakończy
Lech Janerka. Tydzień później miasto zaprasza na błonia przy muzeum. 30 czerwca gwiazdą wieczoru będzie Ewa Farna, a przed
nią zaśpiewają: Kacper Gołda, Agata Sobocińska, Danzel i Mateusz
Ziółko. 1 lipca w ystąpią dzieci z przedszkoli, grupy wokalne i taneczne, będzie też koncert wielopokoleniowy. Gwiazdą zamykającą
tegoroczne święto miasta będzie grupa Happysad.
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Maturzyści byli dobrej myśli

W „Mickiewiczu” z maturą zmierzyło się blisko 80 absolwentów

Angielski był najczęściej wybieranym językiem

Kończą egzaminacyjny maraton

Humory przed egzaminem dopisywały

10

Rozpoczęli 4 maja językiem polskim,
7 maja była matematyka na poziomie podstawowym, w kolejnych dniach język obcy
i wybrane przedmioty. Przez cały maj maturzyści sprawdzają swoją wiedzę.
Maturalny sprawdzian pisze prawie
80 tegorocznych absolwentów z III LO im.
A. Mickiewicza, które jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną prowadzoną przez
miasto. Wyniki matur uczniowie poznają
3 czerwca. Będą one podane w procen-

tach. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać co najmniej 30 proc.
punktów z każdego obowiązkowego
przedmiotu.
Od 4 do 20 czerwca będzie przeprowadzona sesja dodatkowa dla zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić
do egzaminu w maju. Z kolei 21 i 22 sierpnia planowana jest sesja poprawkowa.
AD-A

Egzaminy pisemne to pierwsza część matury

Wyniki maturzyści poznają w czerwcu

EDUKACJA
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W miejskich szkołach uczy się w tym roku szkolnym ponad 7,5 tys. dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Prognozy na
przyszłe lata zakładają, że liczba uczniów będzie wzrastać

Przedszkola i szkoły mają się dobrze
O kondycji miejskich placówek mówi raport oświaty, z którym miejscy radni zapoznali się na kwietniowej sesji. W pierwszym roku reformy oświaty w miejskich
szkołach utworzonych zostało ponad 230
oddziałów, a w przedszkolach 61. Do klas
I-VII w miejskich podstawówkach uczęszcza dokładnie 3933 uczniów, 281 realizuje roczne przygotowanie przedszkolne
w tzw. klasach zerowych, w oddziałach
gimnazjalnych uczy się 920 osób, a w III LO
199. Do tego prawie 1400 najmłodszych
bełchatowian uczęszcza do publicznych
przedszkoli.
Z miejskich placówek korzystają też
osoby niepełnosprawne. W tym roku
szkolnym działa 26 klas integracyjnych.
W każdej z nich obok pedagoga przedmiotowego pracuje również nauczyciel
wspomagający. 145 niepełnosprawnych
uczniów uczestniczy w zajęciach dodatkowych, np. rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych czy korzysta z nauczania
indywidualnego.
Pomoc oferowana jest też repatriantom czy dzieciom, które po dłuższym
czasie wracają do Polski i mają problem
z językiem polskim. Mogą one korzystać
z 15 dodatkowych w tygodniu zajęć z języka polskiego. Takie lekcje realizowane są
m.in. w SP 1 i SP 12. We wszystkich szkołach, a także przedszkolach prowadzone są
różnorodne koła zainteresowań, warsztaty
i zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze.
Jeśli jest taka potrzeba, dzieci i młodzież

Podczas ostatniej sesji radni rozmawiali o stanie miejskiej oświaty
mogą się spotykać z psychologiem, pedagogiem czy logopedą.
W miejskiej oświacie pracuje ponad
660 nauczycieli w tym: 18 stażystów, 93
kontraktowych, 77 mianowanych i 473
dyplomowanych. Największe grono pedagogiczne ma SP 1, a najmniejsze SP 5. Na
sesji zwrócono uwagę, że kadra w przedszkolach stopniowo jest odmładzana. Jednak i tak największą liczbę obecnie, bo 250
stanowią osoby z ponad 30-letnim stażem.
Prognozy na przyszłe lata zakładają,

że liczba uczniów będzie wzrastać. Dane
demograficzne wskazują, że w najbliższych
latach szkolnych w podstawówkach miasto będzie musiało zapewnić 5 tys. miejsc.
Jeśli utrzyma się tendencja korzystania
przez dzieci sześcioletnie z oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, to w kolejnych latach w skali
miasta trzeba będzie utworzyć około 11
oddziałów w tzw. klasach) dla około 250
wychowanków.
AD-A

Pięć godzin w miejskich przedszkolach za darmo
Opłaty za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu pozostaną bez zmian. Tak zdecydowała Rada Miejska Bełchatowa na
kwietniowej sesji. Oznacza to, że maluchy
przez pięć godzin dziennie mogą korzystać
z placówki bezpłatnie. Z kolei za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę zajęć rodzice
zapłacą 1 zł.
Dla opiekunów samotnie wychowujących dzieci przewidziane jest 25 proc. ulgi.
Preferencje są też dla rodzin, w których jest

Z miejskich przedszkoli korzysta prawie
1400 maluchów

dwoje lub więcej przedszkolaków. Za drugie dziecko w przedszkolu rodzice zapłacą
o 50 proc. mniej, zaś za trzecie i następne
o 75 proc. Bezpłatnie z placówek będą też
korzystać mali bełchatowianie objęci wychowaniem przedszkolnym w oddziałach
działających przy szkołach podstawowych.
Uchwała w tej sprawie była konieczna – magistrat musiał dostosować się do
nowych zapisów ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.
AD-A
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MCS przypomniał najmłodszym zabawy z tamtych lat

Podczas Pikniku z Marszałkiem konkurs na strój rerto cieszył się dużą popularn

Marszałek Piłsudski był gościem honorowym pikniku

Przedszkolaki PS 2 swoim występem zachwyciły publiczność
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Rodzinny Piknik z
Bełchatowianie mogli zobaczyć scenę przyjazdu do Bełchatowa
marszałka Józefa Piłsudskiego. - Kiedy w 1926 roku otrzymałem
tytuł honorowego obywatela, powiedziałem, że tu przyjadę, więc
jestem – mówił marszałek, a dokładnie wcielający się w jego postać rotmistrz Mirosław Szczubełek, prezes Fundacji Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Marszałek przejechał ulicami Piłsudskiego, Kwiatową, 1 Maja,
Pileckiego, Czapliniecką, Mielczarskiego i Kościuszki. Po drodze
odebrał raporty z dwóch punktów werbunkowych (bełchatowianie symbolicznie zapisywali się w nich do Legionów Polskich)
i wjechał na błonia przy Muzeum Regionalnym. Tak rozpoczął się
Piknik z Marszałkiem.
Wszyscy, którzy przyszli do parku Olszewskich, mogli poczuć
klimat dwudziestolecia międzywojennego. Były samochody retro,
m.in. produkowany w latach 1938-1939 Opel Super Six, kataryniarz, bicykle i rozdające kwiaty bukieciarki. Na scenie plenerowej
wystąpili: kwartet smyczkowy Altra Volta, Promienie Bełchatowa,
chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz miejscy stypendyści. Był
także pokaz stylów tanecznych okresu międzywojennego oraz plener malarski. Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs na strój
retro. Chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w muzeum,
którego wnętrze było stylizowane na lata 20. i 30. XX wieku.
- Takie imprezy powinny odbywać się częściej. Można wyjść
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popularnością wśród bełchatowian

Można było posłuchać starych przebojów dwudziestolecia

k z Marszałkiem
na powietrze, posłuchać dobrej muzyki. A marszałek jak prawdziwy – mówi Marian Poborski, który na piknik wybrał się z grupą
znajomych.
Impreza była doskonałą okazją do mówienia o Polsce i patriotyzmie w sposób nie tylko oficjalny, ale także w nieco luźniejszej
atmosferze. - Jestem przekonana, że taka forma wspólnej, radosnej zabawy, która jest skierowana do całych rodzin i różnych grup
społecznych, bardzo się mieszkańcom spodobała – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Podczas pikniku prowadzona była zbiórka na rzecz budowy
posągu Marszałka. - Zależy nam, aby udział w tym przedsięwzięciu mieli wszyscy mieszkańcy. Na postumencie, na którym stanie
posąg, umieszczona zostanie tablica z podpisem „Marszałkowi
w setną rocznicę niepodległości – mieszkańcy Bełchatowa” - dodaje prezydent Czechowska.
Piknik z Marszałkiem, to kolejna impreza, jaką miasto zorganizowało w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Główne uroczystości przypadają na 11 listopada.
To właśnie w Narodowe Święto Niepodległości na placu Wolności
odsłonięty zostanie posąg marszałka Józefa Piłsudskiego.
AP

Bełchatowianie malowali i rysowali postać marszałka
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GOSPODARKA
Niebawem ruszy kolejna edycja PONE, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę
pieców. Budżet programu opiewa na 20 mln zł. Cały czas można jeszcze składać wnioski do pierwszej edycji
programu, zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc

Wymień piec i otrzymaj dotację
Program Ograniczania Niskiej Emisji umożliwia otrzymanie dotacji na wymianę pieców starej generacji. Dofinansowaniem
może zostać objęte także podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonanie
węzła cieplnego. Wsparcie wynosi do 40
procent kosztów, co oznacza, że jeden
wnioskodawca może liczyć na dotację
w wysokości do kilku tysięcy złotych. W
Bełchatowie jeszcze kilkunastu mieszkańców może liczyć na takie dofinansowanie.
Aby otrzymać dotację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, inwestycja musi zostać zrealizowana do 30
sierpnia 2018 roku. Po jej zakończeniu
należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet
dokumentów to poświadczających. Na
dofinansowanie wymiany starych pieców
grzewczych miasto otrzymało z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 mln 116
tys. 458 złotych. To stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze
Bełchatowa.
Jeszcze w tym roku ruszy także miejski program dofinansowania zmiany źródeł

Dofinansowanie może wynieść nawet kilka tysięcy złotych
ciepła. Do 2020 roku będzie mogło z niego
skorzystać kilkudziesięciu mieszkańców,
a wsparcie może wynieść nawet 5 tys. złotych. Dotację mogą pozyskać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
a także przedsiębiorcy. Jeśli wnioskodawca
spełni wszystkie wymogi, może liczyć nawet na 5 tys. wsparcia, jeśli natomiast poniesione przez niego koszty nie przekroczą
tej kwoty – wówczas wysokość dofinansowania będzie równa kwocie wydanej na

inwestycję.
To nie wszystkie możliwości, jakie mają
bełchatowianie na skorzystanie z dopłat
do pieców. W najbliższym czasie ruszy
druga edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem programu PONE. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ustalił jego budżet
na lata 2018-2019 na poziomie 20 mln zł.
AP

Absolwenci szkół szukają staży razem z miastem
Odpowiedzialne budowanie gospodarki
w mieście poprzez wspieranie lokalnych
inicjatyw i ciekawych pomysłów mieszkańców, to jeden z priorytetów w rozwoju
miasta. – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa decydują o gospodarczej kondycji całego regionu, dlatego też cały czas
szukamy nowych możliwości wspierania
firm - tłumaczy Marcin Nowak, dyrektor
Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu.
Taki cel ma program praktyk i staży
prowadzony przez miejski urząd. Magistrat na stronie www.invest.belchatow.pl
umieszcza oferty przedsiębiorców, a tych
jest już kilkanaście. Dzięki temu uczniowie i studenci mogą znaleźć najlepszą dla
siebie ofertę stażu lub praktyki. Szesnastu
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Na młodych czeka kilkanaście ofert
z nich aplikuje obecnie, m.in. na stanowiska asystentki zarządu, księgowej czy informatyka. A wybór jest znacznie szerszy.
Miejski program to także możliwość pozyskania przez pracodawców potencjalnych,
przeszkolonych wcześniej w swojej firmie
pracowników. Chodzi także o to, aby młodzi, zdolni ludzie zostawali w Bełchatowie

i do niego przyjeżdżali. Pracownicy magistratu regularnie spotykają się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
bełchatowskiego, a także z biurami karier uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu
Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej czy Politechniki Częstochowskiej.
Co ważne, informacje o stażach i praktykach na stronie www.invest.belchatow.
pl zamieszczane są całkowicie nieodpłatnie. Przedsiębiorcy zainteresowani takim
sposobem poszukiwania i pozyskiwania
potencjalnych pracowników, mogą kontaktować się z Wydziałem Rozwoju Miasta
UM przy ul. Kościuszki 1, pok. 215 - 216
i pod numerem telefonu 44 733 51 45.
AP

LUDZIE
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Biegiem do Monte Cassino, czyli
patriotyzm na sportowo
Czworo bełchatowian, w tym trzech strażników miejskich, pobiegło z Łodzi do Monte Cassino. Śmiałkowie w ciągu ośmiu dni mieli do pokonania 1920 kilometrów
- Monte Cassino to dla mnie symbol odwagi, męstwa i poświęcenia. Chciałem uczcić
74. rocznicę tamtych wydarzeń i pokazać,
że pamiętamy o tych, którzy zginęli za naszą wolność. Poza tym to świetna możliwość sprawdzenia się, swoich sił i umiejętności, a dodatkowo to naprawdę fajna
inicjatywa – mówi Piotr Michalak, mł. specjalista z bełchatowskiej Straży Miejskiej.
Razem z nim w sztafecie „Cześć i chwała bohaterom” z Bełchatowa biegły jeszcze
trzy osoby: Joanna Rydz oraz dwóch strażników: Sebastian Szymanowski i Jakub
Król. Uczcili w ten sposób setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości
i oddali hołd żołnierzom poległym w jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny
światowej.
Trasa wiodła przez Polskę, Austrię
i Włochy, bieg odbywał się nieprzerwanie
– w dzień i w nocy. Cała ekipa liczyła 30
osób, w tym 20 biegaczy (strażników miejskich, strażaków, policjantów i innych amatorów tego sportu) i 10 osób obsługi. Co
10 km była zmiana, więc każdy z uczestników musiał w sumie pokonać dystans
co najmniej 200 km. Jak tłumaczy Piotr
Michalak, do takiego wysiłku należało się
odpowiednio przygotować.
- Systematycznie biegam, pływam i jeżdżę na rowerze. W tym ostatnim okresie
przygotowawczym zwiększałem intensywność treningów, aby organizm był gotowy
na nawet 30 km biegu, tym bardziej że
w Austrii czekają na nas górzyste podbiegi, a we Włoszech dodatkowym utrudnieniem będą wysokie temperatury – wyjaśniał przed startem Piotr Michalak.
„Cześć i chwała bohaterom” - to hasło
przyświecało uczestnikom dziewiątego
już biegu organizowanego przez strażników. Poprzednie odbywały się z okazji
Dnia Matki (celem były polskie sanktuaria
maryjne), a ostatni w Dzień Ojca prowadził do Watykanu. Tym razem w związku
z setną rocznicą odzyskania niepodległo-

Każdy z biorących udział w sztafecie przebiegł około 200 kilometrów
ści, strażnicy za cel wybrali Monte Cassino.
- Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć
na pytanie, jakie ma priorytety i jakie wartości nosi w sercu. Jeżeli dla kogoś jest
ważny patriotyzm, to w takich sytuacjach
stara się go pokazać. Zdecydowałem się
na bieg właśnie po to, żeby uczcić poświęcenie naszych żołnierzy, którzy przelewali
krew we Włoszech - mówi Jakub Król ze
Straży Miejskiej i dodaje, że na co dzień
nie potrzeba jakichś wielkich czynów, by
pokazać miłość do ojczyzny. - Patriota to
osoba, która kocha i dba o swój kraj. Chodzi nawet o te najdrobniejsze rzeczy, które
robimy w swoim mieście. Dzięki temu jednoczymy się i budujemy prawdziwą społeczność.
Bieg wystartował 10 maja. Na miejscu jego uczestnicy wzięli udział w obchodzonej 18 maja 74. rocznicy bitwy
o Monte Cassino, która przez historyków
uważana jest za najbardziej krwawe star-

cie II wojny światowej. Przypomnijmy, że
na wzgórzach od 11 do 19 maja 1944 r.
zginęło 924 polskich żołnierzy, 54 zaginęło, a 2930 zostało rannych. Na polskim
cmentarzu wojskowym, leżącym pomiędzy
wzgórzem klasztornym i wzgórzem „593”
(a więc na terenie, gdzie 3. Dywizja Strzelców Karpackich przeprowadzała główne
ataki) spoczywa obecnie 1071 poległych
we Włoszech żołnierzy polskich, oraz ich
dowódca – generał Władysław Anders. To
właśnie w tych dniach Feliks Konarski słysząc grzmot dział zapowiadających drugie
polskie natarcie na klasztor, napisał naprędce pieśń. Jej tytuł nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały na
zrytych pociskami wzgórzach. „Czerwone
maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły
polską krew...”.
AP
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W kwietniu br. rozpoczęły się prace związane z kompleksową przebudową i modernizacją sieci ciepłowniczej
w okolicy targowiska miejskiego (rejon nowo projektowanej ul. Kopeckiego)

Przebudowa sieci ciepłowniczej
w okolicy targowiska
W ramach prac zostaną usunięte stare rurociągi zabudowane w technologii kanałowej i zastąpione rurociągami
preizolowanymi, co ograniczy straty generowane na przesyle. Nowoczesna technologia rur preizolowanych gwarantuje dłuższą żywotność sieci cieplnych, a w przypadku
awarii pozwala na szybkie i skuteczne zlokalizowanie oraz
usunięcie ewentualnych nieszczelności.
Wykonawcą robót jest firma TERMOEKOLOGIA Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
- Wartość podpisanej umowy to ponad 2 mln zł, dlatego pozyskane na ten cel dofinansowanie w ramach POIiŚ
stanowi dla nas potężne wsparcie w procesie modernizacji sieci – mówi prezes PEC, Grzegorz Zegarek. Nowa sieć
wyposażona będzie w instalację alarmową umożliwiającą
szybkie wykrywanie i lokalizowanie awarii, co poprawi
niezawodność dostaw ciepła w Bełchatowie – dodaje.
Zadanie będzie wykonywane w ramach projektu
pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego
w Bełchatowie”, na które spółka PEC otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5.
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca br.
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Ponad 300 uczestników 2. Bełchatowskiego Biegu Nocnego wzięło udział we wspólnej
rozgrzewce w specjalnej strefie treningowej PEC „Zmień bojler na kaloryfer”

PEC rozgrzewał przed biegiem
Spółka PEC wraz z Miejskim Centrum
Sportu w Bełchatowie przygotowała na
Placu Narutowicza specjalną strefę treningową dla amatorów biegania, gdzie pod
kierunkiem instruktorów mogli przygotować się do biegu i poprawić swoją kondycję fizyczną. Akcję swym patronatem objęła prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola
Czechowska, która również uczestniczyła
w rozgrzewce.
Nie tylko biegacze podjęli wyzwanie
walki o kaloryfer. Organizatorzy zadbali
także o „kaloryfery” najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział we wspólnej zumbie z kotem Kluchą – maskotką PEC oraz
sprawdzić swoje umiejętności i możliwości
w wielu konkursach z nagrodami. A miały
okazję zmierzyć się z najlepszymi, bo we
wspólnej rozgrzewce wzięli również udział
juniorzy z bełchatowskiego klubu EKS
SKRA, którzy swoją sportową postawą
mogli zainspirować wielu uczestników zabawy. Największym zainteresowaniem cieszył się tzw. PLANK, czyli deska oraz ćwiczenia równoważne. Pojawiły się nawet łzy
zwycięstwa, które pokazały, jak wielkim
wyzwaniem jest wyćwiczenie przysłowiowego „kaloryfera” na brzuchu.
Dodatkowo każdy z uczestników zabawy otrzymał od Organizatorów broszurę
z zestawami ćwiczeń do samodzielnych

Spółka przygotowała zabawy dla najmłodszych
treningów. Przy odpowiednim zaangażowaniu pomogą one wzmocnić mięśnie
brzucha i poprawić sylwetkę przed latem.
Zestawy dostępne są również na kanale
YouTube i Facebooku pod nazwą „Ciepła
Strona Życia”.
Zachęcamy do systematycznej aktywności fizycznej w ramach akcji treningowej
„Zmień bojler na kaloryfer” i zapoznania się
z radami specjalistów, którzy na „kaloryferach” znają się równie dobrze jak my.

Z PECem rozgrzewało się ponad trzystu biegaczy

Sportowcy trenowali w centrum miasta

Maskotka PEC kibicowała biegaczom
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BTBS chce wybudować trzeci blok przy ul. Chmielowskiego. Aby inwestycja mogła ruszyć, niezbędny jest wkład
miasta. Do końca 2019 roku do spółki wpłynie w sumie 1 mln 600 tys. zł

Blok BTBS przy wsparciu miasta
Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wystąpiło do miasta
o dofinansowanie na budowę kolejnego bloku przy ul. Chmielowskiego. Już
w 2012 roku rozpoczęła się inwestycja mająca obejmować budowę trzech budynków
mieszkalnych. Dwa z nich zostały oddane
do użytku dwa lata później, w 2014 roku.
Do końca czerwca tego roku ogłoszony ma
zostać przetarg na budowę kolejnego. Aby
jednak inwestycja mogła ruszyć, niezbędne
było podwyższenie kapitału zakładowego
i dofinansowanie spółki, o czym zdecydowali miejscy radni podczas kwietniowej
sesji. W sumie na konto spółki powędruje
1 mln 600 tys. zł – 800 tys. zł w 2018 roku,
kolejne 800 tys. zł w roku 2019.
Szacowany koszt inwestycji to 6 mln
824 tys. złote. Na jej realizację przeznaczone będą środki z kredytu, który BTBS
chce pozyskać z Banku Gospodarstwa
Krajowego (2 mln 300 tys. zł.), partycypacji
najemców (1 mln 900 tys. zł.) oraz środków
własnych. Roboty powinny ruszyć jeszcze
latem, tak aby nowi lokatorzy mogli odebrać klucze pod koniec 2019 roku. Spółka zapowiada, że w planowanym bloku
będzie 39 mieszkań: dwanaście trzypokojowych, siedem kawalerek, dwa mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym oraz osiemnaście dwupokojowych
z kuchnią. W nowym bloku czynsz będzie

Nowe wodomierze i okna

Budowa bloku ma ruszyć w tym roku
wynosił 10,80 zł za m2, a więc w praktyce
będzie się wahać od 333 zł za kawalerkę
do 721 zł za mieszkanie trzypokojowe.
W tej chwili zainteresowanie zamieszkaniem na Chmielowskiego zgłosiło 60 bełchatowian.
Nowy blok będzie siódmym budynkiem
mieszkalnym BTBS. Spółka postawiła już
bloki przy ul. Fabrycznej, Targowej, Czyżewskiego, kard. S. Wyszyńskiego i dwa
przy Chmielowskiego, w których w sumie
mieszkania otrzymało 237 rodzin.
AP

W blisko trzydziestu mieszkaniach przy ul. Fabrycznej 1
BTBS zamontował nowoczesne liczniki. Mowa
o specjalnych wodomierzach,
które wyposażone są w nadajnik radiowy. Pomiar będzie
więc teraz dokładniejszy,
bo dane z licznika wędrują
do systemu drogą radiową.
Co za tym idzie pracownik
spółki nie musi już wchodzić
do poszczególnych mieszkań,
aby spisać stan wodomierza. W bloku na Fabrycznej
planowana jest także wymiana stolarki okiennej. Tak,
jak w latach poprzednich
nowe okna będą montowane w kilku mieszkaniach.

Autobus MZK z milionowym przebiegiem kilometrów
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Bełchatowie posiada w swoim taborze 9 autobusów marki MAN NL 222 z 1998 r.,
u których występują duże, ponad 900 tys. przebiegi kilometrowe. Jeden z nich o numerze taborowym 01, który został do spółki dostarczony jako pierwszy, przekroczył właśnie 1.000.000
kilometrów przebiegu i co ważne posiada oryginalny silnik, który
w ciągu 20 lat eksploatacji przechodził bieżące naprawy.
MAN NL222 to dwunastometrowy, niskopodłogowy autobus miejski przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z normą spalin EURO II. Autobus może przewozić 105
pasażerów, z czego 30 na miejscach siedzących. Dzięki serwisowaniu i dbałości o pojazdy, pomimo 20 lat eksploatacji autobusy
dobrze prezentują się na ulicach naszego miasta.
MZK

MAN z rekordowym przebiegiem przewiózł tysiące mieszkańców
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KULTURA
Spotkanie autorskie, seanse bajek, kiermasz książek przeczytanych i specjalna wystawa poświęcona ojcom – tak
zapowiada się czerwiec w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

Krzysztof Ibisz odwiedzi bibliotekę
Na kolejne spotkanie autorskie zaprasza
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Tym razem będzie gościć znanego nam
z telewizji Krzysztofa Ibisza, który zdradzi
tajniki swojej kariery zawodowej. Opowie
również o najciekawszych wydarzeniach
ze swojego życia, które od ponad trzydziestu lat związane jest z teatrem i telewizją.
Spotkanie zaplanowane jest na 13 czerwca w siedzibie głównej biblioteki. Początek
o godz. 18, a wstęp tradycyjnie wolny.
Biblioteka przygotowała też niespodziankę dla najmłodszych czytelników.
1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, odbędzie
się bajkowy maraton filmowy. Na dużym
ekranie na pewno pojawi się wiele ciekawych
bajek oraz bohaterów znanych i lubianych
przez maluchy. Seanse, przygotowane z myślą
o dzieciach w wieku 4-10 lat, rozpoczną się o
godz. 12 i potrwają do 16.
MiPBP nie zapomniała też o ojcach,
którzy swoje święto obchodzą w czerwcu.
Z myślą o nich przygotowano wystawę
„Poznaj mojego tatę”. Pod nazwą kryje się
galeria zdjęć Agnieszki Cecot. Ekspozycję
będzie można zwiedzać od 4 czerwca, do

13 i 14 czerwca biblioteka zaprasza na kiermasz
końca miesiąca.
Tych, którzy lubią kolekcjonować książki, biblioteka zaprasza na kiermasz. Tym
razem odbędzie się on w filii nr 4 na os.

Binków (ul. Turkusowa 7) 13 i 14 czerwca
w godz. 10-18. Większość książek będzie
można kupić za przysłowiową złotówkę.
AD-A

Międzynarodowe spotkanie fotografów
Fotografowie z Niemiec, Czech, Słowacji
oraz kilku polskich miast przyjadą do Bełchatowa. Przez trzy dni, od 8 do 10 czerwca, będą wspólnie doskonalić umiejętności,
ale też poznawać miasto i region. Wszystko
w ramach międzynarodowych warsztatów
„Energia”, które już po raz ósmy organizuje Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, a prezydent Mariola Czechowska
wspiera honorowym patronatem.
– Program jest napięty, ale zapowiada
się ciekawie. Planujemy wykłady, prezentacje, sesje w plenerze i studiu – mówi
Andrzej Juchniewicz, prezes BTF. – Spotkamy się z artystami z Krakowa, którzy
opowiedzą oraz nauczą, jak wydobywać
piękno opuszczonych i zaniedbanych budynków. Na pewno ciekawe będą warsztaty w zelowskiej hucie szkła. Będziemy

20

Bełchatów odwiedzi w sumie 40 fotografów z Niemiec, Czech, Słowacji i Polski

fotografować zwierzaki z bełchatowskiego
schroniska, na placu Narutowicza mamy
zaplanowaną sesję z modelkami, nocą sfotografujemy portrety na tle Wawrzkowizny. Spotkamy się też z seniorami, którym
oczywiście będziemy robić zdjęcia. Do
tego warsztaty z martwej natury i w studio
– dodaje prezes BTF.
Wszystkie zajęcia poprowadzą fotografowie, którzy mają na swoim koncie
spory dorobek, a nawet międzynarodowe
nagrody. Warsztaty podsumuje wystawa.
Tym razem będzie ona prezentować prace
wszystkich uczestników zajęć. Tradycyjnie
będzie ją można oglądać po wakacjach
w Gigantach Mocy w „Galerii na piętrze”.
AD-A
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Miejskie Centrum Sportu podpisało umowę z TVP na transmisję wszystkich meczów biało-czerwonych i finału MŚ.
Pierwsze wspólne kibicowanie już 19 czerwca, wtedy to podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Senegalem

- Myślę, że dzisiaj możemy postawić kropkę nad „i” i uspokoić kibiców, bo w ostatnim czasie na temat strefy kibica pojawiało
się bardzo wiele nieścisłości. 9 kwietnia
została uruchomiona platforma, na której
mogliśmy składać aplikację. Żadne inne
miasto we wcześniejszym terminie nie
miało potwierdzenia. Mamy już podpisaną
umowę z TVP, więc oficjalnie mogę powiedzieć, że w Bełchatowie będzie strefa kibica. Myślę, że cały plac Narutowicza zapełni
się fanam i piłki nożnej i będziemy mogli
wspólnie dopingować reprezentacji Polski,
mam nadzieję, że do szczęśliwego finału,
15 lipca. – mówi Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu.
W samym centrum miasta, na placu
Narutowicza, ustawiona zostanie scena
z telebimem, MCS planuje także postawienie kilku, niewielkich trybun. Strefa będzie
miała niekomercyjny charakter, oznacza
to, że nie będzie w niej prowadzona żadna sprzedaż a wstęp będzie bezpłatny.
Tuż obok powstanie miasteczko dla najmłodszych, w którym obok wielu atrakcji
przewidziano także miejsce dla E-gamingu.
Wszystko po to, by kibicowanie polskiej

fot. MCS

Będziemy kibicować na Narutowicza

To już pewne. Kibice będą wspólnie wspierać biało-czerwonych w centrum miasta
reprezentacji było świętem całych rodzin.
- Będzie to impreza masowa, planujemy
także montaż kilku niewielkich trybun,
mam nadzieję, że kibice wypełnią cały plac
po brzegi - dodaje Szymczyk.
W bełchatowskiej strefie będzie można obejrzeć wszystkie mecze Polaków,
grupowe i te po ewentualnym wyjściu
z grupy, oraz finał. Oznacza to, że transmitowane będą spotkania 19 czerwca (godz.
17 z Senegalem), 24 czerwca (godz. 20
z Kolumbią) i 28 czerwca (godz. 16 z Japonią). Finał tegorocznych Mistrzostw Świata

w Piłce Nożnej rozegrany zostanie 15 lipca
i on także wyświetlony będzie na telebimie.
Miejskie Centrum Sportu stara się
także o organizację w najbliższym czasie
dwóch imprez międzynarodowych. - Zdradzę tylko, że jedna dotyczy siatkówki,
a druga piłki nożnej. W tej chwili dopinamy ostatnie szczegóły. Mam nadzieję, że
będziemy mogli w Bełchatowie kibicować
polskim reprezentacjom – dodaje dyrektor
Szymczyk.
AP

Biegowa noc w centrum Bełchatowa
Ponad trzystu biegaczy pokonało 10 km
w ramach II Bełchatowskiego Biegu Nocnego. Trasa wiodąca ulicami Czyżewskiego
oraz Lecha i Marii Kaczyńskich była dość
szybka, dzięki czemu część zawodników
poprawiła swoje rekordy życiowe. Zwycięzcą, z czasem 33:56 s, został bełchatowianin, Tomasz Owczarek. Zaledwie o 3 s
wyprzedził Jana Wychowałka, a jako trzeci
linię mety pokonał Jarosław Grabowski
(34:16). – Bardzo fajnie mi się dzisiaj biegało, tutaj u siebie w mieście. Zaatakowałem
na samej końcówce i cieszę się, że udało
mi się wygrać – mówił na gorąco po biegu
Owczarek.
Najlepsza zawodniczka, Martyna Balcerzak, ukończyła bieg po 37 min. – Na
końcu nogi trochę odmawiały posłuszeństwa i straciłam tę moc, ale udało się

Nocą pobiegło 321 zawodników
wygrać. Dodatkowo poprawiony został
rekord życiowy, ale dosłownie o kilka sekund – tłumaczy biegaczka. Pozostałe
dwa miejsca na podium przypadły bełchatowiankom – Annie Plich (43:04) i Sylwii
Hałaczkiewicz (43:07). Najlepsza szóstka
otrzymała z rąk Prezydent Miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej puchary i czeki. Dodatkowo najlepsi w kategorii OPEN

i mieszkaniec Bełchatowa mają zapewniony darmowy start w lipcowym „Triathlon
Energy” oraz listopadowej „Bełchatowskiej
Piętnastce”.
II Bełchatowski Bieg Nocny był jednym z dwóch atestowanych przez PZLA
miejskich biegów , tuż obok „Piętnastki”.
Oba wyścigi to także dwa ostatnie etapy
bełchatowskiej triady biegowej. Przypomnijmy, że cykl rozpoczął bieg „Wilczym
Tropem”, który odbył się 4 marca na błoniach przy Muzeum Regionalnym. Ostatnim biegiem triady będzie „Bełchatowska
Piętnastka”, która w tym roku wystartuje
4 listopada. Każdy bieg będzie miał swojego zwycięzcę, ale zsumowanie wszystkie
czasów pozwoli wyłonić najlepszych biegaczy Bełchatowa.
AP/MCS
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Mistrzostwo Polski PGE Skry, triumf w Superpucharze oraz złoto juniorów - to najważniejsze wydarzenia zakończonego sezonu siatkarskiego 2017/2018. Podczas uroczystej gali w hali Energia nie brakowało podziękowań dla
wszystkich, którzy przyczynili się do zdobycia kolejnego Mistrzostwa Polski

To dziewiąty tytuł Mistrza Polski w dorobku Skry. Przypomnijmy, że wcześniej
w krajowych rozgrywkach triumfowali
w latach, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 i 2014. Tegoroczne złoto to
14 krążek wywalczony przez bełchatowski
klub. Skra z dziewięcioma złotymi, dwoma
srebrnymi i trzema brązowymi medalami,
awansowała na drugie miejsce w rankingu,
ustępując jedynie AZS AWF Warszawa.
Na uroczystej gali kończącej sezon
2017/2018, siatkarze i władze klubu,
zgodnie podkreślali, że w sukcesie pomógł
„głód zwycięstwa”, bo przez cztery lata
gry o wysokie cele brakowało jej ukoronowania. – To był dla nas bardzo trudny
sezon. Przegraliśmy finał Pucharu Polski,
nie zdziałaliśmy niczego wielkiego w Lidze
Mistrzów, w klubowych mistrzostwach
świata zajęliśmy czwarte miejsce. Finał z
ZAKS-ą to była ostatnia szansa, żeby ponownie złotymi zgłoskami zapisać się w
historii polskiej siatkówki. Zrobiliśmy to!
– tuż po zwycięstwie podkreślał Konrad
Piechocki, prezes PGE Skry Bełchatów.
Gratulacje mistrzom złożyła Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Życząc
dalszych sukcesów podziękowała również
za szczególną promocję miasta na arenie
krajowej i zagranicznej.
Bełchatowianie już teraz zapowiada-

fot. PGE Skra Bełchatów

Podwójna złota korona skry

Siatkarze Skry sięgnęli po złoto po czterech latach przerwy
ją, że z pewnością nie osiądą na laurach,
chcą znów dominować w Plus Lidze
i będą wzmacniać swój skład. Jeszcze przed
zakończeniem rozgrywek było wiadomo,
że klub po sezonie opuszczą Srećko Lisinac i Bartosz Bednorz, obaj mają przenieść
się do Włoch. Serbski środkowy najprawdopodobniej będzie bronił barw Trentino
Volley, natomiast polski przyjmujący zasilić
ma szeregi Azimutu Modena. Do Skry trafią natomiast mistrz świata juniorów Jakub
Kochanowski i Artur Szalpuk, który po
roku przerwy wraca do Bełchatowa. Władze bełchatowskiego klubu stawiają też
na większą siłę w ataku. Chodzi tu głów-

nie o znalezienie zmiennika dla Mariusza
Wlazłego. Pewne jest także, że siatkarzy
w dalszym ciągu będzie prowadzić Roberto
Piazza, który ławkę trenerską objął przed
początkiem zakończonego właśnie sezonu.
To nie jedyny tegoroczny sukces Skry.
Drużyna juniorów w finałowym meczu sezonu pokonała KS Metro Warszawa 3:0.
Tym samym młodzi siatkarze powtórzyli
sukces sprzed 12 lat. Poza złotem z 2006
roku, w dorobku juniorów są także dwa
brązowe krążki Marcina Kubata i jego zespołów z 2009 i 2014 roku.
AP

Nowy sezon na Miejskich Kortach Tenisowych oficjalnie zainaugurował pierwszy
turniej cyklu „Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta
Bełchatowa”. Przed tenisistami jeszcze kilka zawodów w cyklu. Zdobywców Grand
Prix Bełchatowa poznamy 15 września.
I turniej tegorocznego Grand Prix został rozegrany na sześciu kortach, w zawodach wzięło udział ponad 30 singlistów i aż
15 par deblowych (30 zawodników). Grę
pojedynczą w kategorii OPEN wygrał Paweł Lewandowski ze Zduńskiej Woli, który w finale po emocjonującym pojedynku
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fot. MCS

Tenisiści rozpoczęli walkę w Grand Prix Bełchatowa

Grand Prix to coroczny cykl turniejów
i końcowym kreczu pokonał nastoletniego Franka Stępnia (7/5 5/3 krecz). Mecz o
trzecie miejsce dla Grzegorza Puźniaka.
Kategoria 50+ to sukces Zbigniewa

Maruszaka, który bez większych problemów pokonywał kolejne turniejowe rundy,
lecz w finale krecz wyeliminował z walki
Zbigniewa Jasińskiego. Trzeci stopień na
podium zajął Edwin Misztal, który z powodzeniem zakończył boiskową rywalizację
z Krzysztofem Sobieszczykiem (6/3 6/2).
Grę podwójną i nagrody rzeczowe wygrał
duet Jasiński/Stępień. W drodze po końcowy sukces wygrali pięć spotkań, w tym
m.in. 6/4 0/6 10/8 z parą Piotr Radziejewski/Krzysztof Drzewosz i w finale 6/2 6/4
Adam Szewczyk/Marek Jarosz.
MCS

HISTORIA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Pierwsza Rzeczpospolita nie ma na ogół dobrej sławy, ale wbrew powszechnemu mniemaniu, obywatelskiego kręgosłupa średniej i drobnej szlachty nie udało się złamać największym nawet magnatom

Tak chcemy i tak postanawiamy
„Złota wolność”, liberum veto, warcholstwo, sobiepaństwo, opilstwo, podgolone głowy – to wyliczenie nie wyczerpuje
listy negatywnych skojarzeń, łączonych
z nieszczęsnym państwem pyszałkowatych Sarmatów. A polski sejm? To niemal
związek frazeologiczny, oznaczający chaos, pyskówki, bezowocne dyskusje. Jak
było naprawdę?
Pesymistyczny obraz dziejów Pierwszej
Rzeczypospolitej poczęła malować tzw.
krakowska szkoła historyczna, wkrótce
po fiasku powstania styczniowego, które tragicznie zwieńczyło epokę polskiego
romantyzmu. Ciemnych barw przydała
mu następnie historiografia okresu międzywojennego, a zwłaszcza historiografia PRL, naznaczona piętnem ideologii
marksistowskiej. Diagnoza była prosta:
Rzeczpospolita upadła pod ciosami zaborców, bo szlachta nie potrafiła wyzbyć się
wrodzonego egoizmu stanowego, a ustrój
państwa polskiego był w skali europejskiej
nieznośną anomalią.
Ciekawe, że w ten sposób polscy historycy powtarzali, przynajmniej w pewnej
mierze, argumenty XVIII-wiecznych „filozofów”, piszących na zamówienie zaborców, w tym „Semiramidy północy” - carycy
Katarzyny, opiewanej przez Woltera jako
tej, która ciemnym narodom niesie zdobycze cywilizacji Oświecenia. Można jednak zapytać: jeśli tak było naprawdę, to
dlaczego wielu czołowych przedstawicieli
ówczesnej rosyjskiej (nie tylko rosyjskiej)
elity zabiegało o polski indygenat? Jedyna
sensowna odpowiedź jest taka, że wszyscy
ci ludzie, którzy w swoich ojczystych stronach byli jedynie poddanymi, w Rzeczypospolitej mogli choć przez chwilę poczuć się
wolnymi ludźmi.
To prawda, że słynna „złota wolność”,
gwarantująca nietykalność osobistą i majątkową, a także możliwość aktywnego udziału w życiu politycznym, dotyczyła jedynie
szlachty (w Polsce wyjątkowo licznej!).
O ile jednak w Rzeczypospolitej to wolne,
obywatelskie towarzystwo, rzeczywiście
wpływające na losy państwa, w tym jego

Jan Matejko, Rejtan - Upadek Polski, 1866 r., Zamek Królewski w Warszawie
politykę zagraniczną, liczyło przynajmniej
kilkanaście tysięcy ludzi, to w Rosji, Austrii
czy Francji wolny był jedynie car cesarz
albo król. Przyjętą tam formułę „tak chcę
i tak stanowię”, zastąpiono u nas inną: „tak
chcemy i tak postanawiamy”, my – obywatele, my, którzy tworzymy Rzeczpospolitą.
Jeśli z zazdrością myślimy o sukcesach
europejskich mocarstw, o sile ich państw
i zdumiewających podbojach, to pamiętajmy również, że ich podstawą były wysokie
podatki i armia oddanych władzy urzędników. W Polsce król musiał liczyć się ze
zdaniem społeczeństwa, nie mógł samowolnie nakładać podatków ani stanowić
praw przeciwnych gwarantowanych przez
prawo obywatelskich swobód.
Wbrew
powszechnemu
mniemaniu obywatelskiego kręgosłupa średniej
i drobnej szlachty nie udało się także złamać największym nawet magnatom. Nowsze badania porównawcze pokazały, że
ustrój państwa polsko-litewskiego nie był
wcale jakimś niespotykanym nigdzie indziej wynaturzeniem. Wspomnijmy choćby
o parlamentaryzmie angielskim, czy tra-

dycjach samorządowych niderlandzkich
miast, szwajcarskich kantonów albo Republiki Weneckiej. Więcej, wszystkie te
ośrodki odniosły wielki sukces, podczas
gdy absolutystycznie rządzona Hiszpania
– potężne niegdyś imperium – upadła, podobnie zresztą jak np. despotyczna Turcja.
Może więc to nie wolnościowy ustrój był
przyczyną likwidacji Rzeczypospolitej?
Polski parlamentaryzm jeszcze do końca XVII wieku funkcjonował całkiem poprawnie, w latach 1587-1652 aż 99 proc.
sejmików – instytucji samorządu terytorialnego - przebiegło bez zakłóceń, bez
utrwalonych w naszej świadomości burd
i siekania szablami. Jaka była (jaka jest – bo
to pytanie ciągle aktualne) alternatywa dla
Rzeczypospolitej? Rosyjskie samodzierżawie, austriacka biurokracja, pruski dryl,
francuski absolutyzm „króla-słońce”?
Gdy myślimy o Pierwszej Rzeczypospolitej, nieuchronnie nasuwa się refleksja o cenie wolności. Jest ona wysoka,
albowiem wolności nigdy nie dostaje się za
darmo.
Arkadiusz Kowalczyk
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Elżbieta Naturalna

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Ewa Skorupa

Sebastian Brózda

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dżugaj

Radosław Herudziński

Tadeusz Markiewicz

Jolanta Pawlikowska

Krzysztof Wata

Zdzisław Markiewicz

Krzysztof Pierzchała

Józef Wodziński

Piotr Wysocki

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Joanna Janicka

Dariusz Matyśkiewicz

Dorota Pytlewska

Michał Wyczachowski

Paweł Koszek

Grzegorz Muskała

Monika Selerowicz

Dariusz Wyszyński

