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Żegnaj szkoło witajcie wakacje!
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Ponownie działają miejskie fontanny na Placu Narutowicza, Placu Wolności i w parku Samujłły na os. Binków. Będę one cieszyć bełchatowian przez
kilka najbliższych miesięcy. Można już także korzystać z dwóch poidełek. Woda z nich przeszła odpowiednia badania i nadaje się do picia

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Food trucki zaparkują w centrum Piknik historyczny w parku

Konkurs „Bezpieczne wakacje”

Bełchatów
stanie
się prawdziwym zagłębiem smaków z
różnych stron świata.
Wszystko za sprawą
Zlotu Food Trucków,
który będzie gościć
na placu Narutowicza
dwukrotnie. Pierwsza
z imprez zaplanowana jest na 2-4 lipca, kolejna na 20-22 sierpnia. Będzie więc okazja, aby
spróbować potraw z azjatyckim, greckim, włoskim czy hiszpańskim rodowodem.

Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy „Moje bezpieczne
wakacje”
ogłosiła
Komenda Powiatowa
Policji w Bełchatowie,
a patronatem honorowym objęła prezydent Mariola Czechowska. Na prace uczniów podstawówek
bełchatowska KPP czeka do 17 września.
Regulamin i szczegóły na www.belchatow.
policja.gov.pl.

Muzeum Regionalne
przygotowuje kolejną odsłonę pikniku
historycznego, który zaplanowany jest
na 14 sierpnia. Tym
razem nawiązywać
on będzie do 100.
rocznica zakończenia wojny polsko-bolszewickiej. Udział
w niej brał Stefan Hellwig i to właśnie sceny z nim związane będą głównym motywem rekonstrukcji.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,

przed nami wakacje, czas zasłużonego odpoczynku od trosk i wyzwań dnia codziennego.
A tych wyzwań w ostatnich miesiącach nie brakowało. Od ponad roku zmagamy się
z epidemią COVID-19, która zmieniła niemal każdy aspekt naszego życia. Walka wciąż
trwa, dlatego proszę Państwa, abyśmy nadal zachowywali środki ostrożności. Nie traćmy
czujności podczas letnich wyjazdów. Tam, gdzie to konieczne, nośmy maseczki,
dezynfekujmy ręce i zachowujmy dystans społeczny. Jako miasto porozumieliśmy się
z jednym z bełchatowskich podmiotów medycznych w kwestii organizacji w naszym mieście
mobilnych punktów szczepień. Dobrą okazją do tego będą plenerowe wydarzenia,
które zaplanowaliśmy na lato. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. To niezwykle ważne, byśmy zadbali
o siebie i swoich najbliższych już teraz, jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym, który sprzyja większej ilości
zachorowań.
Choć wakacje to głównie czas wypoczynku, to nie zwalniamy miejskich inwestycji. Trwa przebudowa ulicy
Kwiatowej, drogowcy pracują na Zamościu, wkrótce pojawią się także na ulicy Brzozowej i al. Wyszyńskiego.
Jednocześnie trwają prace na naszych osiedlowych ulicach, chodnikach i parkingach. To jednak nie wszystko.
W szkołach ruszają letnie remonty, modernizacja żłobka idzie zgodnie z planem. O niektórych z tych inwestycji
możecie Państwo przeczytać na łamach tego wydania miejskiego biuletynu.

Świętowali jubileusz 50-lecia małżeństwa
Ponad pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu, teraz świętują Złote Gody.
Ten piękny jubileusz świętowało dziewięć
bełchatowskich par: Bogusława i Tadeusz Kotlewscy, Krystyna i Antoni Koteccy,
Henryka i Marian Gawlikowie, Marianna
i Kazimierz Miedziak, Elżbieta i Stefan Wiśniewscy, Ewa i Wojciech Budniakowie,
Mirosława i Stanisław Leśniakowie, Helena i Henryk Bureniowie oraz Teresa i Józef
Stelmaszczykowie. Było uroczyste spotkanie w Sali Ślubów, życzenia, upominki
i wspomnienia.
– Jesteście Państwo symbolem wspa- Złote Gody obchodziło dziewięć par
niałej miłości, wzajemnego szacunku, zro- denta RP Andrzeja Dudę.
zumienia i przyjaźni. Najlepszym dowodem
Małżonkowie podkreślają, że recepna to, że miłość nie jest pustym słowem,
tą na tak długie, zgodne i wspólne życie
że naprawdę warto razem iść przez życie,
wspólnie cieszyć się sukcesami i wspól- w związku małżeńskim jest miłość, wzanie pokonywać trudności – powiedział jemny szacunek i zrozumienie. – Najważwiceprezydent Łukasz Politański, który niejsze, by kochać drugiego człowieka
w imieniu prezydent Marioli Czechowskiej, z jego zaletami i wadami. Ważna są także
wręczył jubilatom medale za długoletnie przyjaźń, która wiąże całą rodzinę oraz
pożycie małżeńskie nadane przez prezy- kompromis i wzajemny szacunek – tłuma-

czy pani Mirosława Leśniak. - Najważniejsze, by ze sobą dużo rozmawiać, wtedy
wszystko uda się pomyślnie rozwiązać.
Ważne są też kompromis, wyrozumiałość
i umiejętność przebaczania – powiedziała pani Ewa Budniak. – Nie wiem, kiedy
zleciało te 50 lat. Rok za rokiem leciał. Za
co kocham swoją żonę? Za wszystko co
w życiu zrobiła – tłumaczy pan Wojciech
Budniak.
Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, i chcieliby ubiegać się
o przyznanie przez prezydenta RP medalu,
muszą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiedni wniosek. Dokumenty te
są przesyłane do urzędu wojewódzkiego,
który po ich weryfikacji przekazuje do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od
6 do 8 miesięcy. Więcej informacji udzielają pracownicy USC pod numerem tel.
44 733 52 93 lub 44 733 52 95.
ADA
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– Wotum zaufania i absolutorium to dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie. To także potwierdzenie, że kierunek, jaki obrałam w drodze do rozwoju naszego miasta, jest dobry – mówi prezydent Bełchatowa

Prezydent Czechowska z absolutorium
Warunkiem udzielenia przez Radę Miejską
absolutorium było przyjęcie sprawozdania
finansowego oraz z wykonania budżetu za
2020 rok. Jak podkreśla prezydent Czechowska, w związku pandemią COVID-19
realizacja założeń budżetowych była dużym wyzwaniem. – Mimo trudnej sytuacji
społeczno-gospodarczej nie zrezygnowaliśmy z realizacji żadnej z planowanych inwestycji. Pomogły w tym środki otrzymane
z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych czy
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Chodzi o ponad 6,7 mln zł, które przeznaczone zostaną m.in. na budowę łącznika
ulic Kopeckiego z Okrzei i remont miejskiego żłobka. Udało się pozyskać także
dodatkowe pieniądze z FDS i UE na budowę ul. Dalekiej, rozbudowę ul. Zamoście
czy kompleksowe uzbrojenie naszych terenów inwestycyjnych – tłumaczy prezydent
Czechowska.
Należy dodać, że dzięki 18 mln zł zewnętrznych środków zrealizowano także
kilka innych dużych zadań, jak chociażby
remont 10 kamienic tkaczy, termomodernizację komunalnej Odry czy „Bełchatów
w zieleni”. Dodatkowo w maju b.r. do miejskiej kasy wpłynęło blisko 4 z 4,8 mln zł
dotacji na budowę węzła przesiadkowego
wraz z infrastrukturą techniczną.
- W roku ubiegłym zrealizowaliśmy sze-

Radni po raz kolejny pozytywnie ocenili działalność prezydent Marioli Czechowskiej
reg innych zadań poprawiających warunki
życia w naszym mieście. Mam tu na myśli
m.in. modernizację dróg i miejsc parkingowych, wymianę źródeł czy adaptację
budynku przy ul. Staszica na potrzeby
MOPS-u. Znaczące środki przeznaczyliśmy także na inwestycje w infrastrukturę
naszych placówek oświatowych – dodaje
prezydent Czechowska.
Jak wynika z przyjętych sprawozdań
rok 2020 miasto zakończyło z dobrymi
wskaźnikami. Budżet zrealizowany został

na poziomie 98,5 proc. planu. Dochody
miasta to ponad 290 mln zł, z kolei wydatki
wyniosły ponad 293 mln zł. Ponadto deficyt
zmniejszony został o prawie 9 mln zł i ostatecznie wyniósł nieco ponad 2,8 mln zł.
Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej
wymagana była bezwzględna większość
głosów. Za głosowało 17 radnych. Podobnie rzecz wyglądała z wotum zaufania, którego udzieliło 17 członków Rady Miejskiej.
AP

Bełchatów bliżej sprawiedliwej transformacji
Zakończyły się konsultacje społeczne do- i średnich przedsiębiorstw, stworzenie ko- spodarczej.
tyczące Terytorialnego Planu Sprawiedli- rzystnych warunków do powstawania stref
Przypomnijmy, że opracowanie i przywej Transformacji (TPST) Województwa przyjaznych biznesowi oraz inwestycje jęcie planu jest ściśle związane z przyŁódzkiego. W projekcie uwzględnione w innowacje technologiczne – tłumaczy gotowaniami do uruchomienia unijnego
zostały wszystkie propozycje, jakie zgłosił wiceprezydent Matyśkiewicz.
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji,
Bełchatów. – Nasze postulaty dotyczyły
Warto nadmienić, że wyznaczone w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
m.in. poprawy skomunikowania drogowe- w projekcie TPST kierunki, w jakich zmie- Transformacji. Mowa o dużych pieniądzach,
go i kolejowego naszego miasta, szeroko rzać ma województwo łódzkie, pokrywają bo do Polski popłynąć może 3,5 mld euro.
rozumianej aktywizacji osób zagrożonych się z wypracowanymi wspólnie, aczkolwiek Środki mają trafić do regionów, które
utratą pracy w związku z polityką odcho- zgłaszanymi oddzielnie, postulatami mia- w największym stopniu zagrożone są nedzenia od energetyki opartej na węglu czy sta, starostwa powiatowego, Bełchatow- gatywnymi skutkami przemian. Jednym
inwestycji w odnawialne źródła energii. sko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo z nich jest właśnie Zagłębie Bełchatowskie.
Postulowaliśmy także wsparcie małych Technologicznego i Regionalnej Izby GoAP
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Drogowcy remontujący ulicę Zamoście nie zwalniają tempa. Inwestycja jest już na półmetku. Wszystko wskazuje
na to, że uda się ją zakończyć jeszcze w tym roku. To znacznie wcześniej niż zakłada umowa

Remont ulicy Zamoście idzie pełną parą
Ulicę Zamoście miasto remontuje na odcinku od torów kolejowych do al. Jana
Pawła II. Roboty rozpoczęły się w kwietniu. Przez ten czas wykonawcy udało się
przeprowadzić wszystkie prace związane
z budową kanalizacji deszczowej, a także
rozbudową pasa drogowego. Na finiszu
jest już budowa samej drogi. Właśnie została położona na niej warstwa wiążąca, lada moment będzie wylewany asfalt.
W trakcie są także roboty brukarskie. Położone zostanie okrawężnikowanie, powstaną także zjazdy do posesji oraz chodnik po
stronie północnej i ścieżka rowerowa po
stronie południowej. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa przejazdu kolejowego. Remontowany
ponad 600-metrowy odcinek zyska też
oświetlenie. Przypominamy, że w tej okolicy – od torów do al. Jana Pawła II – konieczna była zmiana organizacji ruchu. Na
czas inwestycji obowiązuje tu ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.
Umowa miasta z wykonawcą zakłada,
że ulica Zamoście zostanie wyremontowana do 2023 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace pójdą znacznie szybciej
niż pierwotnie zakładano. – Zależy nam,
aby inwestycja zakończyła się jeszcze
w tym roku. Dlatego zanim jeszcze ruszyły
pierwsze roboty rozmawialiśmy z firmą, by
w miarę swoich możliwości, przyspieszyła

Remont ulicy Zamoście jest już na półmetku. Trwają właśnie roboty brukarskie
ona terminy z harmonogramu prac. Na ten
moment wszystko idzie w dobrym kierunku, drogowcy pracują sprawnie. Jest więc
duża szansa, że remont zakończy się pod
koniec roku – tłumaczy Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Inwestycja będzie kosztować blisko
2 mln zł. Z miejskiego budżetu zapłacimy
jednak tylko połowę. Drugie tyle pochodzić będzie ze wsparcia, jakie Bełchatów
otrzymał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. - To bardzo dobra informacja,
bo przecież wydatków inwestycyjnych, jak
w każdym samorządzie, jest ogrom. A dobrej jakości nawierzchnie i infrastruktura
podziemna są gwarantem bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się – mówi

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Ulica Zamoście to jedna z ważniejszych dróg w południowej części miasta.
Z al. Jana Pawła II komunikuje ona bowiem
Zamoście z trzema innymi bełchatowskimi
osiedlami – Przytorze, Dolnośląskim i Ludwików. Jej remont był więc wyczekiwany
przez mieszkańców. – Poprawi się komfort
podróżujących w tej okolicy kierowców,
ale także rowerzystów. Ścieżka rowerowa, która powstanie od torów do al. Jana
Pawła II, połączy bowiem Zamoście, Wojska Polskiego oraz al. Jana Pawła II i Wyszyńskiego – podsumowuje wiceprezydent
Matyśkiewicz.
ADA

Ulica Brzozowa będzie jak nowa
Miasto pozyskało kolejne dofinansowanie na drogowe zadania. Z budżetu województwa łódzkiego trafi do Bełchatowa ponad 116 tys. zł. Pieniądze będą wykorzystane na modernizację fragmentu ulicy Brzozowej, która łączy miasto z Gminą
Bełchatów. – Z tej wiadomości na pewno ucieszą się mieszkańcy osiedla Zamoście,
ale też Grocholic. Za kilka miesięcy ulicą Brzozową będzie się podróżować znacznie lepiej. Remont, który jest zaplanowany z pewnością podnieście jakość i stan
techniczny tej ulicy – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Modernizacji doczeka się ponad kilometrowy odcinek od granic miasta. Położona zostanie na nim mieszkanka emulsyjno-grysowa. Tego rodzaju nawierzchnie można spotkać m.in. na ulicach w os. Ludwików.
Miasto przygotowuje się właśnie do ogłoszenia przetargu w tym zakresie. – Cieszę się,
ze na realizację tego zadania zdobyliśmy środki zewnętrzne. Dzięki temu możemy zmodernizować Brzozową jeszcze w tym roku – podsumowuje wiceprezydent Matyśkiewicz.
ADA
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Trwa remont chodnika na ulicy Goetla. Zniszczone płyty chodnikowe zastąpi kostka brukowa. Gotowe są już
natomiast ciągi piesze m.in. w rejonie bloków 308 i 310 na os. Dolnośląskim czy na ul. Wspólnej w rejonie
siedziby PSP. W ciągu najbliższych tygodni ekipy pojawią się m.in. w rejonie SP 3

Drogowcy remontują chodniki i parkingi
Budowa, remont i przebudowa infrastruktury drogowej są jednym z zadań magistratu. – Oprócz dużych drogowych inwestycji, takich jak chociażby trwający właśnie
remont ulicy Kwiatowej, miasto regularnie
prowadzi szereg mniejszych. Te, wydawałoby się drobne, roboty na parkingach czy
chodnikach, są niezwykle ważne dla mieszkańców. Dlatego co roku modernizujemy
i remontujemy miejską infrastrukturę. Nie
ma bowiem nic ważniejszego, niż poprawa
bezpieczeństwa na naszych drogach i osiedlach – mówi dyrektor Wydziału Inżynierii
i Ochrony Środowiska w bełchatowskim
magistracie Zbigniew Pożycki.
Drogowcy kończą już prace na ulicy
Goetla. Po demontażu starych płyt chodnikowych, wymianie obrzeży i krawężników, na odcinku od ulicy Mioceńskiej do
Staszica (po stronie prawej) położona zostanie nowa kostka betonowa. Ponadto
w planach jest także remont zjazdów do
pobliskiego kompleksu garażowego.
W czasie przerwy wakacyjnej miasto chce także poprawić funkcjonalność
układu komunikacyjnego w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 3, a tym samym rozwiązać zgłaszany przez mieszkańców problem
z parkowaniem na ul. Targowej. Po zakoń-

Już niebawem będziemy mogli spacerować po nowym chodniku przy ul. Goetla
czeniu modernizacji powstanie dodatkowy
wyjazd z terenu szkoły z prawoskrętem
w ulicę Sienkiewicza. Zgodnie z planem
w okolicach budynku na nowej drodze
z kostki betonowej obowiązywać będzie
ruch jednokierunkowy. Dodatkowo powstanie kilka miejsc parkingowych i zatoczka K+R (Kiss and Ride).
Przypomnijmy, że od początku roku
ekipy pracowały w różnych częściach miasta. Zakończony jest już chociażby remont
chodnika w al. Wyszyńskiego oraz w okolicy bloków 308 i 310 na os. Dolnośląskim.

Zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych
Od lipca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zmiany dotyczą m.in. kryterium dochodowego i sposobu jego naliczania, wywiadu
środowiskowego i to kto może ubiegać się o świadczenie. W przepisach wyszczególniono również, komu dodatek nie przysługuje, a także w jakich przypadkach
zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu. Miasto, podobnie jak inne samorządy, wprowadziło także nowy wzór wniosku i deklaracji o dochodach.
- W grudniu ubiegłego roku sejm znowelizował niektóre ustaw wspierające rozwój mieszkalnictwa. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach
mieszkaniowych. Wprowadzone zmiany właśnie wchodzą w życie. Co za tym
idzie bełchatowianie, którzy złożą wnioski po 30 czerwca, muszą już spełniać
nowe kryteria – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Bełchatowa pod numerami telefonów: 44 735 51
05 i/lub 44 735 51 06. Można je także znaleźć na miejskiej stronie belchatow.pl skąd można też pobrać nowe wzory wniosku i deklaracji.
ADA
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Ponadto na ulicach Modrej, Chabrowej,
Zakątek, Zacisze, Miodowej, Łagodnej
i Spokojnej wykonana została nowa nawierzchni, a przy ul. Wspólnej (w rejonie
siedziby Państwowej Straży Pożarnej) powstało kilka miejsc parkingowych.
Realizacja wspomnianych zadań kosztować będzie magistrat łącznie blisko 600
tys. zł. Warto przypomnieć, że dwuletnia
umowa na bieżące utrzymanie dróg i chodników, która obowiązywać będzie do końca 2021 roku, opiewa na kwotę 4,1 mln zł.
AP
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Bełchatów stoi przed szansą na budowę mieszkań dla osób, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na ich
zakup. Wszystko w ramach Społecznych Inicjatywy Mieszkaniowych. Umowa gwarantująca udział miasta w tym
rządowym projekcie została podpisana

Realna szansa na mieszkania dla młodych
Powołanie spółki SIM Łódzkie, która będzie realizować Społeczne Inicjatywy
Mieszkaniowe w woj. łódzkim, stało się
faktem. Bełchatów, a także siedem innych
samorządów z województwa łódzkiego
podpisało umowę 8 czerwca w Radomsku
z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz
Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.
- Ogłaszamy powstanie SIM Łódzkie
razem z miastami Bełchatów, Brzeziny,
Pabianice, Radomsko, Sieradz, Skierniewice oraz gminami Bełchatów i Radomsko,
na gruntach o powierzchni około 10,5 ha
- mówił podczas spotkania wicepremier Jarosław Gowin. W ramach pierwszego łódzkiego SIM-u ma powstać 650 mieszkań dla
rodzin. – W Polsce bardzo potrzebujemy
lokali o dobrym standardzie, dostępnych
dla osób o umiarkowanych dochodach,
czyli takich, które nie mogą sobie pozwolić
na zakup drogiego lokum na rynku deweloperskim – podkreślał wicepremier Gowin.
- Bardzo się cieszę, że Bełchatów znalazł
się w gronie pierwszych samorządów, które przystąpiły do Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej w województwie łódzkim.
Dzięki temu w naszym mieście wybudowane zostaną nowe mieszkania – mówi
prezydent Mariola Czechowska.
Program skierowany jest do mniejszych

miast i gmin. Dofinansowanie bezzwrotne w tej inicjatywie. Podjęto również uchwana budowę mieszkań czynszowych, może łę o przekazaniu przez Ministerstwo Rozsięgać nawet do 45 proc. całkowitych woju Pracy i Technologii 3 mln zł na rzecz
kosztów inwestycji, a w przypadku miesz- Bełchatowa, jako wkładu własnego miakań socjalnych czy komunalnych do 80
sta do Społecznej Inicjatywy Mieszkanioproc. – Ta ustawa, ten pakiet mieszkaniowej Łódzkie – dodaje prezydent Mariola
wy, jest jednym z bardziej progresywnie
nastawionych do samorządów, ich potrzeb Czechowska.
- Trzeba tu zaznaczyć, że ciężar zwiąi oczekiwań – mówił podczas spotkania
zany m.in. ze znalezieniem funduszy na inKrzysztof Ciecióra, wicewojewoda łódzki.
- Dla Bełchatowa to możliwość wy- westycję, a także wyłonieniem wykonawbudowania nowych mieszkań bez pono- cy i przeprowadzeniem inwestycji bierze
szenia dodatkowych kosztów z budżetu na siebie Krajowy Zasób Nieruchomości.
miasta. Dlatego chętnie przystąpiliśmy do Miasto wniesie do spółki aportem działkę.
tej inicjatywy – powiedziała Mariola CzeDo nas należeć też będą zadania związachowska, prezydent Bełchatowa. – Mamy
tereny pod takie budownictwo. Pod uwagę ne z zasiedleniem mieszkań i utrzymaniem
brane są dwie lokalizacje – przy ul. Pod- – tłumaczy wiceprezydent Bełchatowa
miejskiej lub dwie działki przy ul. Sienkie- Dariusz Matyśkiewicz.
Budowa mieszkań w Bełchatowie
wicza. W przypadku ul. Podmiejskiej mamy
już opracowany projekt budynku wieloro- może ruszyć już w przyszłym roku. Planudzinnego – mogłoby tu powstać 16 miesz- je się, że będą one gotowe do 2025 roku.
kań o metrażach od 26 do 60 mkw. Z kolei Lokale, które powstaną w ramach SIM
w budynkach przy Sienkiewicza około 40
w Łódzkiem, z założenia mają być przeznalokali. Ostateczne decyzje, co do lokalizacji,
czone dla osób o średnich dochodach. Co
jeszcze nie zapadły – tłumaczy prezydent
ważne
– każda z gmin sama ustalać będzie
Czechowska. - Jako samorząd bełchatowski dopełniliśmy wszystkich koniecznych kryteria regulujące, kto będzie miał pierwformalności. Na kwietniowej sesji, radni szeństwo w otrzymaniu takiego lokum.
miejscy wyrazili zgodę na udział miasta
KR/ADA
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SPRAWY SPOŁECZNE
Mieszkańcy, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19 mogą wybierać bełchatowski punkt powszechny
w Cafe Senior Raj. Działa on siedem dni w tygodniu, dzięki czemu terminy są szybkie. Średnio szczepionych jest
tu blisko 200 osób dziennie

Ostatnia prosta #szczepimysie
Punkt przy ul. Energetyków 6 zaczął działać
w maju i dotąd w pełni zaszczepiło się w nim
już ponad 6 tys. osób. Ale liczba ta wciąż się
zmienia, kolejni bowiem pacjenci mają wyznaczony termin na podanie drugiej dawki. – Cieszę się, że mieszkańcy korzystają
z uruchomionego w Cafe Senior Raj punktu szczepień. Ma on dogodną lokalizację,
a co najważniejsze wyznaczane w nim terminy są szybkie – mówi Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa.
Mieszkańcy będą mieć też dodatkową
okazję, aby zaszczepić się przeciw koronawirusie. Miasto zabiega, aby w Bełchatowie uruchomione zostały mobilne punkty
szczepień. – Trwają wakacje, które wiążą się z częstszymi wyjazdami. Nie każdy
w tym czasie chce się wiązać konkretnymi terminami. Dlatego porozumieliśmy się
z Insulą – podmiotem medycznym
obsługującym nasz punkt przy Eneregtyków – aby zorganizować mobilne punkty
szczepień. Dobrą okazją do tego będą plenerowe wydarzenia, jakie zaplanowaliśmy
na lato. Trwają właśnie ostatnie ustalenia
odnośnie tego, kiedy mogłyby one pracować
– dodaje prezydent Mariola Czechowska.
Zachęcamy więc mieszkańców, by na
bieżąco śledzili miejską stronę belchatow.
pl, gdzie będą publikowane szczegółowe

Prezydent Mariola Czechowska zachęca bełchatowian do szczepień
informacje w tym zakresie.
– Wakacje to dobry czas na szczepienie.
Liczę, że wiele osób skorzysta z mobilnego
punktu. Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą – jeśli tylko będziecie mieć
taką możliwość, skorzystajcie z mobilnego
punktu szczepień. Ważne jest, by przed
sezonem jesienno-zimowym, który sprzyja
większej liczbie zachorowań, było jak najwięcej zaczepionych osób. Sama jestem
już w pełni zaszczepiona, tak samo wice-

prezydenci miasta - podsumowuje prezydent Czechowska.
Jak zarejestrować się na szczepieni?
Dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989, poprzez
rejestrację na pacjent.gov.pl, wysyłając sms
o treści.: SzczepimySie na nr 880 333 333
lub dzwoniąc bezpośrednio do Insuli nr tel.
500 303 650.
ADA

Rozmawiali o Centrum Zdrowia Psychicznego
Bełchatowska lecznica, jako jedna z 33
w kraju bierze udział w pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzięki temu w szpitalu działa
Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pomoc, wsparcie, natychmiastową i co ważne
bezpłatną pomoc w mogą znaleźć dorośli
bełchatowianie.
O dalszym rozwoju Centrum, a także
pilotażu, założeniach programu i sposobach jego realizacji rozmawiano 10 czerwca, podczas spotkania. Udział w nim wzięli
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m.in. pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii i jednocześnie kierownik
Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego – dr Marek
Balicki, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dyrektor bełchatowskiego szpitala
dr n. med. Andrzej Kowalski, prezydent
Bełchatowa Mariola Czechowska.
Prelegenci podkreślali, że największym
atutem bełchatowskiego Centrum jest to,
że potrzebujący bełchatowianie mogą się

tu zgłaszać bez potrzeby umawiania wcześniej wizyty. Co skutkuje szybką i kompleksową pomocą, która opiera się na czterech
filarach: poradni zdrowia psychicznego,
zespole leczenia środowiskowego (czyli wizytach domowych i terapii w miejscu
zamieszkania), oddziałach dziennym oraz
całodobowym. Wszystkie je spina punkt
zgłoszeniowo - koordynacyjny, w którym
dyżurują specjaliści, czyli terapeuta, psycholog lub pielęgniarka psychiatryczna.
ADA/AP
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Uroczysta gala i msza św. w intencji samorządowców – Bełchatów uczcił 31. rocznicę pierwszych w powojennej
Polsce wyborów samorządowych. Podczas uroczystości w Gigantach Mocy radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom bełchatowskiego magistratu wręczono odznaczenia za długoletnią służbę

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto
władz samorządowych, radnych, pracowników urzędów oraz podległych jednostek
i służb. Ale nie tylko. To także wyjątkowy
dzień dla wszystkich mieszkańców, którzy
od 31 lat, za pośrednictwem demokratycznie wybranych przedstawicieli, mogą podejmować decyzje dotyczące swojej małej
ojczyzny.
Miejskie uroczystości odbyły się w sali
teatralno-widowiskowej MCK PGE Gigantów Mocy. Wzięli w nich udział samorządowcy miasta i powiatu, przedstawiciele
władz województwa a także węgierska
delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Csongrád z wiceburmistrzem Gáborem Cserim
na czele. Gala była okazją do wyróżnienia
wiceprezydentów Bełchatowa, radnych
Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu
Miasta za ich wieloletnią służbę na rzecz
miasta i jego mieszkańców. Odznaczenia
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wręczył
wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk,
a otrzymali je:
•
•

•

wiceprezydenci: Dariusz
Matyśkiewicz, Łukasz Politański,
radni: Sławomir Załęczny,
Paweł Koszek, Grzegorz
Muskała, Sebastian Brózda,
Grzegorz Gryczka, Krzysztof Wata,
pracownicy UM: Monika FrajWiśniewska, Anna Giesko,
Wojciech Łągwa, Artur Kurzeja,
Sylwia Niciak, Renata Olczak,
Wojciech Otręba, Aneta Szewczyk,
Bogumiła Wójcik, Jakub Berłowski,
Artur Daniłowicz, Agata Plisiecka,
Joanna Rydz, Katarzyna Stachowicz, Norbert Wojciechowski.

Ostatnim punktem obchodów była
uroczysta msza św. w intencji samorządowców, która odprawiona została w kościele pw. Narodzenia NMP przy ul. Kościuszki.
Warto dodać, że wcześniej, 31 maja,
podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Bełchatowa

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Bełchatów świętuje samorządność

Prezydent Czechowska odebrała Złoty Krzyż Zasługi w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Kilkudziesięciu bełchatowskich samorządowców otrzymało odznaczenia państwowe
Mariola Czechowska z rąk Prezydenta RP
Andrzeja Dudy odebrała Złoty Krzyż Zasługi. - Czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem, to potwierdzenie, że moja praca
na rzecz Bełchatowa i bełchatowian ma
ogromny sens. Dobrze skomunikowane
i bezpieczne miasto, przyjazne dla rodzin
i osób niepełnosprawnych – to mój najważniejszy cel. Cieszę się, że moje wysiłki
i starania zostały docenione – mówi prezy-

dent Czechowska i dodaje, że odznaczenie
to także olbrzymie zobowiązanie. – Rolą
prezydenta jest przede wszystkim bycie
dobrym gospodarzem. Dlatego każdego
dnia wraz z moimi współpracownikami,
którym chcę w tym miejscu gorąco podziękować, podejmujemy wysiłki, by w naszym
mieście zwyczajnie dobrze się żyło - podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
AP
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MIEJSKA MIGAWKA

Lato pełne wydarzeń. Będą koncerty, pikniki,

Bełchatowianie świętowali Dzień Patrona Miasta św. Jana Pawła II

Miejska Orkiestra Dęta Bełchatów - Grocholice zagrała

Na Festiwalu Re:Aktor na całe rodziny czekało mnóstwo edukacyjnych gier i zabaw

Na Placu Wolności zaśpiewała Tatiana Kopala
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Dobra wiadomość dla wszystkich spragnionych wydarzeń. Po wielomiesięcznej
przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa miasto wróciło do plenerowych
imprez. – Jestem pewna, że wszyscy tęskniliśmy już za tradycyjnymi koncertami,

piknikami, wystawami. Dlatego cieszę się,
że aktualne obostrzenia, pozwalają nam
na to, by ponownie organizować miejskie
wydarzenia. Stawiamy głównie na spotkania plenerowe. Kilka z nich już za nami, kolejne zaplanowaliśmy na lato. Pamiętajmy

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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MIEJSKA MIGAWKA

, plenerowe kino

a podczas Majówki na Wolności

Bracia Zielińscy wystąpili z okazji Dnia Matki

Nordic Walking to sport dla wszystkich
jednak, by wciąż przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Majówka na Wolności, która 23 maja
odbyła się w parku na Placu Wolności,
była jednym z pierwszych takich spotkań.

Zmagania młodych koszykarzy przyciągnęły wielu miłośników tego widowiskowego sportu
Dla mieszkańców była to okazja, aby na której przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz
żywo posłuchać Miejskiej Orkiestry Dętej – Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta.
Bełchatów – Grocholice, a także miejskich Wcześniej mieszkańcy złożyli kwiaty pod
stypendystów. Wśród nich: Liliana Kopala, pomnikiem papieża. Wieczorem zaś odbył
Władysław Gągała, Pola Gągała, Subito się koncert Pawła Orkisza z zespołem. MuBand, A’vista, a także Tatiana Kopala - fina- zyk wystąpił w parafialnych ogrodach.
listka The Voice Kids. Z kolei dzień wczePrzed nami kolejne, plenerowe wydaśniej w parku przy Muzeum Regionalnym rzenia. Wśród nich m.in. zlot food trucków,
odbyła się pierwsza w tym roku impreza który na placu Narutowicza będzie gościć
sportowa, a konkretnie warsztaty nordic dwukrotnie, mieszkańcy będą mieć także
walking „Chodź po zdrowie”. Chętnych do okazję, aby wystartować w grze miejskiej
nauki chodzenia z kijkami nie brakowało.
i obejrzeć na leżaku kinowe seanse pod
W Dzień Mamy, w ogrodach parafii chmurką. Zaplanowane są także koncerNarodzenia NMP, wystąpili liderzy zespo- ty. Na plenerowej scenie wystąpią m.in.
łu Skaldowie – Jacek i Andrzej Zielińscy. bełchatowianie - Tatiana Kopala, Thrudy
Spotkanie poprowadził zaś dziennikarz - czy Mora. Będzie też koncert z okazji 120.
Leszek Bonar. Na dzieci wiele atrakcji cze- rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia. Z kokało podczas Festiwalu Re:Aktor. Można lei w sierpniu miasto zaprosi bełchatowian
było wypróbować długopisów 3D, wejść do wspólnego śpiewania pieśni patriotyczw świat robotów czy wziąć udział w warsz- nych, co będzie nawiązywać do rocznicy
tatach budowania samolotów.
Bitwy Warszawskiej. W planach są także
Po latach przerwy do kalendarza spor- piknik ekologiczny i historyczno-rekontowych imprez powrócił Streetball Bełcha- strukcyjny, który tym razem będzie odnotów. Uliczna koszykówka królowała na pla- sić się do Nelly i Stefana oraz 100. rocznicy
cu Narutowicza 19 czerwca. W zawodach zakończenia wojny polsko-bolszewickiej.
udział wzięło blisko 30 zespołów dziewPlakat z harmonogramem letnich wycząt i chłopców do lat 15 i 17. Czerwcowe darzeń można znaleźć na stronie 16 biuwydarzenia zakończyły obchody Dnia Pa- letynu. Zachęcamy również, aby zaglądać
trona Miasta św. Jana Pawła II. Uroczysto- na miejski portal belchatow.pl i oficjalny
ści odbyły się w 20 czerwca. W ogrodach facebookowy profil miasta.
parafii farnej odprawiona została msza św.,
ADA
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SPÓŁKI MIEJSKIE

30 lat w służbie mieszkańcom Bełchatowa
Czerwiec br. to dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. miesiąc jubileuszu powstania Spółki. Dokładnie 11 czerwca 1991 roku podpisano notarialnie Akt Założycielski Spółki a w dniu
26 czerwca Sąd Wojewódzki w Piotrkowie
Trybunalskim wpisał ją do Rejestru Handlowego. Do obecnej głównej siedziby na ul.
Św. Faustyny Kowalskiej 9 z ulicy Pabianickiej 72 pracownicy przenieśli się 1 października 2000 r.
Podstawowym zadaniem Spółki od początku jej istnienia jest zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa ciągłości dostaw
wysokiej jakości wody oraz skutecznego
odbioru i oczyszczania ścieków.

Spółka eksploatuje:
- Ujęcie Wody „Myszaki” oraz ok. 264 km
sieci i przyłączy wodociągowych, zapewniając wodę 98% bełchatowian,
- Oczyszczalnię Ścieków oraz ok. 217 km
sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, obsługując tym samym ponad 95% mieszkańców miasta.
Ponadto: dba o bezpieczeństwo jakości
wody dostarczanej mieszkańcom za pośrednictwem własnego Laboratorium Badawczego posiadającego Certyfikat Akredytacji, prowadzi konserwację, remonty i
modernizację eksploatowanej infrastruktury technicznej, usuwa awarie, rozbudowuje istniejącą sieć wod.-kan., wydaje
warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy, uzgadnia projekty przyłączy wodocią-

Wybudowana na Oczyszczalni ścieków instalacja biogazowa produkuje każdego dnia
ponad 2 tys. m³ biogazu a następnie spala go, w wyniku czego uzyskuje się średnio
ok. 200 kW/h energii elektrycznej oraz ok. 300 kW/h energii cieplnej
gowych i kanalizacyjnych.
Oprócz działalności podstawowej
Spółka oferuje klientom usługi m.in.
w zakresie: budowy nowych i modernizacji
istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, inspekcji sieci
kanalizacyjnych przy użyciu kamery, wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, punktowych napraw sieci kanalizacyjnych metodą bezwykopową, ekspertyzy
i wymiany wodomierzy, wynajmu sprzętu,
badań laboratoryjnych wody i ścieków.
Dzięki staraniom kolejnych Zarządów

Nowoczesne zmodernizowane Ujęcie Wody „Myszaki” służy mieszkańcom Bełchatowa
w dostawie wysokiej jakości wody

12

Spółka jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie,
ale mimo to wciąż z wielkimi potrzebami
inwestycyjnymi, szczególnie w zakresie
renowacji starej infrastruktury. Spółka ma
wprowadzony zintegrowany system teleinformatyczny, który obejmuje każdą płaszczyznę działalności przedsiębiorstwa, czyli:
nowoczesny system kadrowy i finansowy,
magazynowanie, zaopatrzenie, zarządzanie całą infrastrukturą mechaniczną, elektroenergetyczną, inteligentne zarządzanie
siecią wodociągową i kanalizacyjną, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Pracownicy posługują się mapami cyfrowymi.
Spółka korzysta w bardzo racjonalny
i efektywny sposób z dofinansowania ze
środków zewnętrznych. Pierwszy projekt był realizowany w latach 2008-2016.
W ramach którego częściowo zmodernizowano Ujęcie Wody i Oczyszczalnię
Ścieków oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 70 km sieci wod.-kan. a także
ok. 30 km sieci kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt tego etapu projektu zamknął
się w kwocie około 136 mln zł a pozyskane
dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ok. 62 mln zł.
Mając na celu wsparcie prywatnych
właścicieli nieruchomości z terenu miasta w budowie podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego Spółka pozyskała w latach 2013/2014 ponad

www. Bełchat
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Akredytowane Laboratorium Spółki wykonuje badania jakości wody w celu przedstawienia wyników do sanepidu, nadzoru budowlanego oraz na potrzeby własne klientów
520 tys. zł dofinansowania, zapewniła też
obsługę i koordynację inwestycji, co dało
efekt w postaci 290 nowych umów na odbiór ścieków a przede wszystkim dodatkowy efekt ekologiczny.
Od stycznia 2018 roku Spółka realizuje
II etap projektu, w ramach którego oddała już do użytku Zamknięte Komory Fermentacyjne na Oczyszczalni Ścieków oraz
wybuduje i zmodernizuje ponad 9 km sieci
wod.-kan. Efektem wybudowanej instalacji biogazowej jest produkcja każdego
dnia ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie
spalanie go w układzie kogeneracyjnym,
gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia
elektryczna i cieplna. W chwili obecnej
średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok.

300 kW/h. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń do
przeróbki osadów ściekowych i technologii
oczyszczalni ścieków, zaś energia cieplna
wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej
suszarni osadów. Całkowity koszt II etapu
projektu wynosi ok. 41 mln, z czego wartość dotacji osiągnie ponad 24 mln zł.
Zarówno w pierwszym jak i drugim
etapie realizacji projektu Spółka korzysta
z nisko oprocentowanych pożyczek (WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie) a wszystko po to, aby utrzymać jak
najdłużej stosunkowo niewysoką cenę
wody i ścieków, co było możliwe przez ko-

lejnych 8 lat.
Spółka działa też na rzecz społeczności lokalnej poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne. Pracownicy laboratorium
prowadzą w szkołach i przedszkolach ciekawe zajęcia dla dzieci, pokazując różne
doświadczenia z wodą. Ponadto komórka
organizacyjna ochrony środowiska organizuje szereg konkursów o tematyce ekologicznej. W ramach sponsoringu Spółka
wspiera też bełchatowskich sportowców
a pracownicy chętnie angażują się w akcje
charytatywne np.: „Szlachetną paczkę” na
rzecz podopiecznych MOPS.
Obecny Zarząd Spółki „WOD.-KAN.”
w Bełchatowie w osobach: Piotr Pierzchała – Prezes i Łukasz Janik – Wiceprezes
z okazji Jubileuszu 30-lecia Spółki serdecznie dziękuje wszystkim dotychczasowym
Pracownikom oraz Zarządom mającym
istotny wpływ na rozwój i kształt Spółki.
Dziękuje przede wszystkim: Właścicielowi
– kolejnym Prezydentom Miasta Bełchatowa, Radom Nadzorczym, Pracownikom
Urzędu Miasta, w szczególności tym zaangażowanym w przygotowanie i realizację
projektów oraz rozwój przedsiębiorstwa,
Mieszkańcom za wyrozumiałość w utrudnieniach wynikających z realizacji kolejnych inwestycji oraz Współpracownikom
i Partnerom biznesowym.
Wszystkim mieszkańcom Bełchatowa, Klientom Zarząd Spółki życzy, aby zawsze z kranów płynęła doskonałej jakości,
smaczna woda a ścieki zawsze były w sposób bezproblemowy odbierane, oczyszczane i utylizowane.
Chcesz zadbać o zdrowie, portfel
i przyrodę, pij bełchatowską czystą wodę!
WOD.-KAN.

Spółka działa też na rzecz społeczności lokalnej poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne oraz sponsoring
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SPÓŁKI MIEJSKIE
W trosce o środowisko naturalne spółka PEC w Bełchatowie wykorzystuje dostępne rozwiązania wpływające na
poprawę wydajności i zużycia energii w ramach prowadzonej działalności

Fotowoltaika zasili system ciepłowniczy
Instalacja fotowoltaiczna zasili biurowiec
spółki PEC wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kilka węzłów cieplnych pracujących w ramach bełchatowskiego systemu
ciepłowniczego w nw. lokalizacjach:
• budynek PEC ul. Ciepłownicza 5
– instalacja 49,9 kWp
• budynek węzła cieplnego przy bl.
os. Dolnośląskie 315 – instalacja 8,88 kWp
• budynek węzła cieplnego przy bl.
os. Dolnośląskie 316 – instalacja 8,88 kWp
• budynek węzła cieplnego przy bl.
os. Dolnośląskie 333 – instalacja 9,99 kWp
• budynek węzła cieplnego przy bl.
os. Dolnośląskie 341 – instalacja 9,99 kWp
Głównym celem przedsięwzięcia jest
produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Instalacja fotowoltaiczna wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2.
Budowa instalacji na budynkach PEC
pozwoli na wyprodukowanie 82,95 MWh/
rok energii elektrycznej na potrzeby własne spółki, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, SO2, NOx, CO i pyłu przy
produkcji energii elektrycznej dla ww. lokalizacji o ok. 41%.
Zaprojektowana instalacja będzie pracowała w trybie on-grid, czyli w bezpośredniej współpracy z lokalną siecią elektroenergetyczną. Moduły fotowoltaiczne
zamieniają energię słoneczną na energię

Panele fotowoltaiczne PEC zamontowało m.in. na os. Dolnośląskim na bloku 341
elektryczną – przy czym ich moc zależy od również kolejne instalacje PV. Docelowo
wielu czynników atmosferycznych (natę- chcemy produkować ok. 150 MWh, co
żenie padającego światła słonecznego, kąt pozwoli na całkowite pokrycie naszego
padania zależny od pory dnia i roku, za- zapotrzebowania na energię elektryczną
chmurzenie, temperatura otoczenia). Połą- – informuje prezes PEC Bełchatów, Grzeczone szeregowo moduły będą wpięte pod gorz Zegarek.
inwerter, który zmieni prąd stały na prąd
System fotowoltaiczny jest wyposaprzemienny zgodny ze standardem sieci
żony w system monitoringu i wizualizacji
elektrycznej.
pracy instalacji. Dzięki temu pracownicy
– Wytworzony prąd zostanie wykorzyPEC będą mieli możliwość zweryfikowastany na potrzeby własne spółki i pozwoli
na obniżenie kosztów energii elektrycznej. nia podstawowych informacji dotyczących
Roczne zapotrzebowanie na energię elek- wytworzonej energii, np. produkcji dzientryczną budynków przemysłowo-biuro- nej lub ograniczenia emisji CO2.
To kolejny projekt realizowany przez
wych PEC wynosi ok. 150 MWh. Instalacja
fotowoltaiczna zmniejszy roczne zapotrze- PEC Bełchatów w celu zwiększenia efekbowanie na energię o ok. 35%. Nadwyżka tywności energetycznej oraz zapewnienia
energii, która powstanie w okresie letnim, wyższej jakości dostaw ciepła do odbiorbędzie wykorzystana do pracy systemu ców w Bełchatowie.
w okresie zimowym. W planach mamy
PEC

Smutny Donat (039802)
Winien pęcznieć radością i rozkoszną słodyczą - ma wszelkie ku temu predyspozycje, nawet przydomek nieprzypadkowy. Cały jego pączusiowy entourage gaśnie przy
jednym spojrzeniu na jego smutny i zawiedziony pyszczek. Patrzy spod przysłowiowego łba, nie z zawiścią a strasznym smutkiem i zawiedzeniem. Nawet zieleń wokół
i piękna pogoda nie jest w stanie go rozweselić. Jego serce rozpala się na myśl o
domku pełnym miłości i bezpieczeństwa, uczuciu bycia potrzebnym. Uczuciu wytęsknionym i tak bardzo mu potrzebnym by odzyskał dawno zgubioną gdzieś radość…
Dodatkowe pytania o pieski i kotki prosimy kierować pod numery: Schroniska w godzinach od 9:00 do 17:00
tel. (44) 633 38 77. Przy zapytaniach prosimy podać numer ewidencyjny, pod opieką mamy ponad 200 czworonogów. Nie możesz adoptować, udostępnij – zwiększ jego szanse na adopcję.
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Kiedy uczniowie korzystają z letniego wypoczynku, w szkołach praca wre. Dla miejskich placówek to bowiem najlepszy
czas na mniejsze i większe remonty. Wymiana sprzętu, malowanie ścian i szereg napraw – to tylko część z nich

Ruszają remonty w miejskich szkołach
Wakacje w miejskich placówkach to równie pracowity okres, jak w ciągu roku
szkolnego. To czas na kompletowanie kadry nauczycielskiej, szczegółowe planowanie ile klas powstanie, opracowanie planu
lekcyjnego. To także najlepszy moment na
wszelkie remonty. - W innych placówkach
inwestycje można prowadzić przez cały
rok. W szkołach i przedszkolach jest to niemożliwe z uwagi na obecność dzieci, troskę o ich bezpieczeństwo, a także komfort.
Zależy nam na tym, aby warunki,
w jakich uczą się nasze dzieci, były jak
najlepsze, a szkoły i przedszkola były nie
tylko estetyczne, ale przede wszystkim
bezpieczne – mówi wiceprezydent Łukasz
W ciągu najbliższych miesięcy przy SP 13 wybudowana zostanie pochylnia dla wózków
Politański.
W czasie wakacji, właściwie we wszyst- przekaże Bełchatowowi blisko 650 tys. zł.
by poruszające się na wózku będą mogły
kich miejskich placówkach oświatowych,
Sporo będzie się także dziać w Szkole bezproblemowo wjechać do budynku.
będą prowadzone bieżące remonty. Mowa Podstawowej nr 8. Placówka zyska nowoOprócz podjazdu wykonany zostanie także
m.in. o malowaniu ścian w szkolnych po- czesne i przyjazne dla dzieci oświetlenie,
nowy odcinek chodnika z kostki betonowej
mieszczeniach, wymianie zużytego sprzę- a także nowe sale lekcyjne. Zostaną na nie
łączący istniejący trakt z nowobudowaną
tu, naprawach stolików, krzeseł, a także zaadaptowane dotychczas niewykorzypochylnią, co umożliwi bezprogowy przeinnego wyposażenia. Do tego szykuje się stane pomieszczenia. – Robimy wszystjazd. Wszystko kosztować będzie ponad
kilka większych robót.
ko, aby unikać w naszych szkołach dwuW Szkole Podstawowej nr 1 zapla- zmianowości. Zdarza się, że w niektórych 113 tys. zł. Miasto ze swojego budżetu
nowany jest remont dachu budynku. placówkach są do tego potrzebne dodat- pokryje jednak tylko połowę. Drugie tyle
W Czwórce gruntowną modernizację kowe sale edukacyjne. Tam, gdzie mamy dołoży Państwowy Funduszu Rehabilitacji
przejdzie natomiast szkolne boisko. Po re- taką możliwość działamy, tak właśnie jest Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z któmoncie będzie ono wyposażone w nowy w przypadku Ósemki. Nowe pomieszcze- rego magistrat pozyskał dofinansowanie.
sprzęt, a także boisko do piłki ręcznej, ko- nia dadzą dyrekcji większe możliwość przy Trwa także opracowanie dokumentacji proszykówki, siatkówki oraz miejsce do sko- układaniu planu zajęć, zaś uczniom lepszy jektowej na przebudowę i termomoderniku w dal i bieżnię. Wszystko dopełni mała komfort – mówi wiceprezydent Politański. zację budynku Trzynastki. Będzie to spory
architektura, czyli ławki i kosze na śmieci.
Lada moment prace ruszą także przy i gruntowny remont, dokumentacja ma być
Na tę inwestycję miasto pozyskało środ- Szkole Podstawowej nr 13, gdzie miasto gotowa pod koniec tego roku.
ADA
ki zewnętrzne z Gminy Kleszczów, która wybuduje pochylnię. Dzięki temu oso-

Nadeszły wyczekane przez uczniów wakacje
Blisko 5 tys. uczniów z miejskich szkół rozpoczęło upragnione wakacje. Za nimi oraz
nauczycielami bez wątpienia dziesięć trudnych i specyficznych miesięcy.
– Mijający właśnie rok szkolny był
szczególny zarówno dla dzieci, jaki
i ich rodziców, pedagogów i dyrektorów. Trwająca wciąż epidemia wymusiła na nas ponowne zamknięcie pla-

cówek, wdrożenie nauczania zdalnego,
a później także hybrydowego. Sytuacja
epidemiologiczna, która tak naprawdę
zmieniała się z dnia na dzień, wymagała
od nas podejmowania szybkich decyzji
i wprowadzania wielu sanitarnych procedur – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. – Cieszę się, że choć na
te ostatnie tygodnie nauki uczniowie mieli

możliwość powrotu do szkół. Dziś trudno
wyrokować, jak będzie wyglądać kolejny
rok szkolny. Większość już z nas zmęczona jest tą sytuacją i chciałaby powrotu do
normalności. Dlatego mam nadzieję, że od
września będzie nam dane na co dzień spotykać się w szkołach – podsumowuje wiceprezydent Politański.
ADA
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Wciąż czekamy na Wasze zgłoszenia do dwóch miejskich konkursów. Pierwszy z nich – Miasto Talentów – jest dla
tych, w których drzemie nietuzinkowy talent, zaś Zielony Bełchatów – naturalnie to okazja, by zamienić się w fotografa

Pochwal się nam swoim talentem
Lista talentów, jakie drzemią w młodych
mieszkańcach Bełchatowa, jest z pewnością długa. By odkryć je wszystkie prezydent Mariola Czechowska ogłosiła konkurs „Miasto Talentów”. Udział w nim mogą
wziąć dzieci i modzież do lat 15. Zasady są
proste. - Trzeba nagrać krótką, maksymalnie 1-minutową wideoprezentację. Nie
musi być to profesjonalne nagranie. Może
to być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik. Ważne, aby nie był on podany
żadnej edycji, to znaczy by nie wzbogać
go np. o dodatkowe efekty czy dźwięki
– tłumaczy Jakub Kołodziejczyk, dyrektor
Wydziału Promocji Kultury i Sport Urzędu
Miasta Bełchatowa. Na nagranie czekamy do 11 lipca. Spośród wszystkich nadesłanych filmów wyłonionych zostanie 15
(po 5 z każdej kategorii wiekowej), które
zostaną zaprezentowane na miejskim profilu facebookowym. O tym, kto zwycięży,
zdecydują internauci. Wyniki konkursu
i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone
najpóźniej 23 lipca.
Z kolei dla tych, którzy lubią miejską
przyrodę albo fotografować, przygotowaliśmy konkurs „Zielony Bełchatów – naturalnie”. – Trzeba sfotografować otaczającą nas miejską zieleń – tę na osiedlach,
w parkach, skwerach. Uchwycić można
także łąki kwietne, zieleńce czy osiedlo-

Uchwyć na zdjęciu miejską przyrodę i wygraj nagrody
we place. Ważne by wyeksponować jej wana i nagradzana. Nie można także inpiękno i to, że jest ona ważną częścią gerować graficznie w zdjęcie. Na autorów
miasta – mówi dyrektor Jakub Kołodziej- najciekawszych kadrów czekają nagrody
czyk. Udział w konkursie może wziąć rzeczowe. Nadesłane zdjęcia będzie możkażdy pełnoletni bełchatowianin. Trzeba na także zobaczyć na pokonkursowej wypamiętać, że zdjęcie musi być zrobione stawie, która ma towarzyszyć Piknikowi
w tym roku na terenie naszego miasta. Na „W harmonii z naturą” zaplanowanemu na
jego wykonanie jest jeszcze sporo czasu, 29 sierpnia.
Regulaminy obydwu konkursów, a takbo do 9 sierpnia. Każdy uczestnik może
przesłać tylko jedną fotografię, która zo- że karty zgłoszeniowe można znaleźć na
stała wykonana samodzielnie, nie była miejskiej stronie belchatow.pl.
ADA/AP
wcześniej nigdzie publikowana, prezento-

Świętojańska noc na muzyczną nutę
„O mnie się nie martw”, „Kawiarenki” „Jadą
wozy kolorowe”, „Tango Milonga” i „Kolorowe jarmarki” – te przeboje zna chyba
każdy z nas. I to właśnie między innymi te
szlagiery bełchatowianie śpiewali podczas
wyjątkowego „Świętojańskiego Wieczoru Muzycznego”. Do wspólnej zabawy na
placu Narutowicza zachęcały działające
przy Miejskim Centrum Kultury chóry pod
przewodnictwem Elżbiety Wesołowskiej:
Cantabile oraz Pasjonata z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Jak mówi jedna z koordynatorek wydarzenia, Agnieszka Bielska, chodziło o wy-

Muzyka kolejny raz połączyła pokolenia

jątkowe przywitanie lata. – Zależało nam,
aby w piknikowej atmosferze przypomnieć
bełchatowianom znane i lubiane przez
wszystkich przeboje. Chcieliśmy także nawiązać do Nocy Świętojańskiej i przybliżyć
bełchatowianom tradycje z nią związane.
Dlatego też zachęcaliśmy panie do przyjścia w kwietnych wiankach – podkreśla
z uśmiechem Agnieszka Bielska. – Udało
nam się stworzyć największy chór w Bełchatowie. Mamy nadzieję, że wieczór zapadnie w pamięci wszystkich uczestników
i zorganizujemy kolejne tego typu wieczory.
AP
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SPORT
Triathlon Energy, Bieg Tropem Wilczym, zawody dla fanów jazdy na rowerze i hulajnodze, a także Grand Prix
w tenisa ziemnego – lato w miejskim sporcie zapowiadają się ciekawie

Lato pod znakiem sportowych wydarzeń
Już 18 lipca Bełchatów będzie gościć sportowców z różnych stron kraju. Wszystko za
sprawą Triathlon Energy, w którym udział
chętnie biorą także bełchatowianie. Ta
ogólnopolska impreza odbędzie się u nas
po raz siódmy. W jej organizację tradycyjnie włączają się miasto i Miejskie Centrum
Sportu.
- Triathlon to dyscyplina niezwykle wyczerpująca dla zawodników, a dla kibiców
niezwykle widowiskowa. Przed sportowcami pływanie, jazda na rowerze i bieg.
Przewidziane są trzy różne dystanse do
wyboru. Na najdłuższym „ludzie z żelaza”
będą mieć do pokonania 1,9 km pływania,
90 km jazdy na rowerze oraz 21,1 km biegu – mówi Jakub Kołodziejczyk, dyrektor
Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie.
Na 15 sierpnia zaplanowany jest Bieg
Tropem Wilczym. – To również ogólnopolska impreza, która co roku odbywa się
w kilkudziesięciu polskich miastach. Przez
wzgląd na epidemię zawody nie mogły odbyć się wcześniej. Mamy nadzieję, że tym
razem główny organizator da nam zielone
światło do organizacji naszej, bełchatowskiej edycji – mówi dyrektor Jakub Kołodziejczyk. Komunikaty o zapisach i starcie
na bieżąco będą zamieszczone na stronie

Na najdłuższym dystansie sportowcy będą mieć do pokonania ponad 113 km
natomiast cykl turniejów Grand Prix BełMCS-u.
Mamy też dobre wieści dla fanów jazdy chatowa. Udział w nim mogą wziąć dzieci,
na rowerze i hulajnodze. Na bełchatow- dorośli i seniorzy. Klasyfikacja prowadzona
skim pumptrucku odbędzie się ogólnopol- jest bowiem w sześciu kategoriach. Przed
ska impreza „Nie pompujesz – nie jedziesz”. startującymi jeszcze trzy spotkania: 17-18
Wystartować może każdy chętny. Orgalipca, 7-8 sierpnia, 28-29 sierpnia. W połonizatorzy przewidzieli kilka kategorii m.in.
wie września rozegrany natomiast zostanie
amator, hulajnoga, kidsy. Impreza zaplanofinałowy turniej Grand Prix Master. Wtedy
wana jest na 21 sierpnia. Zapisy trwają, nie
też
poznamy laureatów każdej kategorii.
ma jednak na co czekać, limit zawodników
Jak
zgłosić
się na turniej, a także inne pojest bowiem ograniczony. Zapisy prowadzone są na pompuje.pl, gdzie dostępny trzebne szczegóły można znaleźć na mcs.
belchatow.pl.
jest także regulamin zawodów.
ADA
Na Miejskich Kortach Tenisowych trwa

Bełchatowianie triumfują w lekkiej atletyce
Joanna Mazur ze swoim przewodnikiem –
bełchatowianinem Michałem Stawickim
zostali podwójnymi Paralekkoatletycznymi
Mistrzami Europy. Podczas zawodów, które między 1 a 5 czerwca rozgrywane były
w Bydgoszczy, złoto wywalczyli w biegach
na 1500 oraz 400 metrów. To doskonały
prognostyk przed zbliżającymi się Igrzyskami w Tokio, na które lekkoatleci pojadą
już 24 sierpnia.
Podczas 4. PZLA Mistrzostwa Polski
w Wielobojach (U16, U20) i Sztafetach
królowały natomiast młode zawodniczki
z UKS Czempion Bełchatów. Złoto wy-
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walczyła sztafeta 4x200m U16 w skła- ska z AZS Łódź i bełchatowianki: Natalia
dzie: Małgorzata Domagała, Amelia Zoch- Wójcik (BKL), Maja Matyśkiewicz i Maria
niak, Julia Jończyk, Anna Olczyk (rez. Bar- Kołodziejczuk (obydwie z UKS Czempion).
bara Haładaj). Bełchatowski akcent znalazł Z zawodów medale przywieźli także inni
się także w pojedynku sztafet szwedzkich. zawodnicy BKL-u. Filip Chrosta, Oskar ŁucWojewództwo w kat. U16 reprezentowały
ki, Mateusz Górny oraz Jakub Bracki zostali
Czempionki: Barbara Haładaj, Julia Jończyk,
wicemistrzami Polski w sztafecie 4x200m.
Anna Olczyk, Amelia Zochniak (rez. MałDodatkowo Jakub Bracki na mityngu
gorzata Domagała), które pobiegły na
w
Łodzi
uzyskał najlepszy wynik w Polsce
dystansach 100 – 200 – 300 – 400m.
w
trójskoku
wśród juniorów, ustanawiając
Ostatecznie dziewczęta wywalczyły brązowy medal. Złoty sukces odniosła także jednocześnie swój nowy rekord życiowy nasza wojewódzka drużyna w kat. U18, 14,84m.
w której pobiegły Zuzanna AdamczewADA
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Usytuowany w samym centrum miasta, z przylegającym doń urokliwym parkiem oraz mijającą go od strony zachodniej rzeką Rakówką – siedziba Muzeum Regionalnego to na mapie Bełchatowa miejsce magiczne. Od pokoleń spragnieni kontaktu z pięknem i przyrodą mieszkańcy znajdują tam chwile wytchnienia, rodzice spacerują ze
swoimi pociechami a zakochanie umawiają się na randki. Jaka jest historia siedziby rodu Rychłowskich dlaczego
nazywamy go dziś Dworkiem Olszewskich?

Historia szlachty w dworku zaklęta
Wszystko zaczęło się w pierwszej połowie
XVIII wieku. Stanowiąca część majątku
rodu Rychłowskich niewielka osada zaczęła się prężnie rozwijać. Bracia Stanisław
i Franciszek podjęli starania o podniesienie Bełchatowa do rangi miasta. Można
powiedzieć, że udało się to w roku 1737,
kiedy to uzyskali przywilej urządzania
w Bełchatowie targów i jarmarków, co
było niejako równoznaczne z uzyskaniem
praw miejskich - w owym czasie miejscem
wymiany towarowej były głównie miasta.
Status miejski oficjalnie nadany został 6 lat
później przez króla Augusta III Sasa.
W centrum swoich włości Rychłowscy
wznieśli murowany kościół oraz klasztor,
postanowili również wybudować reprezentacyjną siedzibę rodową. W dawnej
Rzeczypospolitej powszechną praktyką
było sprawowanie mecenatu nad zagranicznymi twórcami, co było zrozumiałe
biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce nie
funkcjonowało wówczas zorganizowane
szkolnictwo artystyczne, a polscy twórcy
zbierali doświadczenia niemal wyłącznie
od zagranicznych mistrzów. Uzasadnionym
zatem wydaje się przypuszczenie Władysława Kubika(z wykształcenia fizyka, a zamiłowania historyka – regionalisty, autora
licznych publikacji na temat Bełchatowa),
że projektantem dworu w Bełchatowie
mógł być architekt włoskiego pochodzenia Lodovico Cocci. Rezydencja miała być
rodowym gniazdem i świadczyć o pozycji
społecznej i zamożności właścicieli. Budowa dworu była na pewno istotnym wydarzeniem, bowiem była niejako symbolem
wkraczania naszego miasta na drogę architektonicznego i społecznego rozwoju. Niestety historycy nie mogą ustalić konkretnej
daty rozpoczęcia prac, najprawdopodobniej była to pierwsza połowa XVIII wieku.
Bryłę budynku odsunięto w głąb od
przylegających ulic, a frontową część
skierowano ku wschodowi. Częściowo
podpiwniczony budynek z cegły stanął na
kamiennych fundamentach i został otyn-

Podniszczony Dworek Olszewskich został odrestaurowany pod koniec XX wieku
kowany. Pierwotnie miał być parterowy,
jednak w XIX wieku dobudowano piętro,
które zostało zamknięte mansardowym
dachem pokrytym gontem. Zewnętrzne ściany zostały zwieńczone gzymsem,
a elewację ożywiono pilastrami. Główne
wejście do dworu otrzymało formę portyku wspartego na czterech kolumnach, nad
którymi usytuowano balkon. Taką formę
architektoniczną dwór uzyskał po przebudowach dokonanych przez kolejnych właścicieli Bełchatowa – szlachecki ród Kaczkowskich herbu Świnka. Jako przedstawiciele polskiej szlachty w należyty sposób
zadbali o bełchatowski dwór, podejmując
przy okazji inne przedsięwzięcia architektoniczne, jak chociażby budowę kościoła
ewangelickiego.
Pod koniec XIX wieku dwór stał się
własnością pochodzącego z Bawarii Henryka Hellwiga – przedsiębiorcy, właściciela
browaru w Tuszynie. W posiadaniu rodziny
Hellwigów dwór pozostawał do 1949 roku,
kiedy to posiadłość kupił bełchatowski lekarz Wacław Olszewski. To właśnie od nazwiska ostatnich właścicieli bełchatowianie nazywają ten późnobarokowy zabytek

Dworek to perła lokalnej architektury
Dworkiem Olszewskich.
W latach osiemdziesiątych XX wieku
posiadłość została odsprzedana Skarbowi
Państwa, a władze Bełchatowa podjęły
działania mające na celu ratowanie nieco
podniszczonej rezydencji. Po wstępnych
przygotowaniach rozpoczęto remont dworu prowadzony pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a prace te
zakończono w 1998 roku. Dziś w odnowionym dworze swoją siedzibę ma bełchatowskie Muzeum Regionalne.
AP/Muzeum Regionalne
Źródło: W.Kubik, Bełchatów i okolice, Łódź 1976,
Zasoby archiwalne Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie, www.muzeum.belchatow.pl
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