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Majowe świętowanie

Z DRUGIEJ STRONY
Strażackie święto w Bełchatowie
4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto zarówno funkcjonariuszy zawodowych, jak i ochotników. Były uroczyste zbiórki,
msze święte w intencji druhów oraz ich rodzin, defilady, a także wyróżnienia i odznaczenia. Nie zabrakło również przejazdu wozów głównymi ulicami Bełchatowa. W imieniu prezydent Marioli Czechowskiej życzenia druhnom i druhom z OSP Bełchatów oraz OSP w Bełchatowie-Grocholicach
złożył wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. W Grocholicach tegorocznego obchody Dnia Strażaka połączono ze 100-leciem jednostki. Tam też po
oficjalnej części obchodów odbył się rodzinny piknik ekologiczny. Były gry
i zabawy dla najmłodszych, występy artystyczne oraz pokaz sprzętu.
Wszystkim Bełchatowskim strażakom życzymy samych bezpiecznych
służb, szczęśliwych powrotów oraz opieki ich patrona – św. Floriana.
AP

Maturalny maraton w miejskim Mickiewiczu
Ponad stu absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej, a kilka dni później niemal wszyscy
przystąpili do egzaminu dojrzałości. To ostatni rocznik, który kończył trzyletnie gimnazja. Jak sami przyznają, czują się dobrze przygotowani, mimo
że - ze względu na pandemię koronawirusa - większą część trzyletniego
liceum uczyli się zdalnie. Maturę rozpoczęli od języka polskiego, w kolejnych dniach zdawali matematykę i język obcy. By otrzymać świadectwo
dojrzałości, maturzysta musi osiągnąć minimum 30 proc. punktów ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki
i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Wyniki
matur poznamy 5 lipca. Wszystkim życzymy powodzenia i dostania się
na wymarzone studia.
AP

Medale dla uczestników wirtualnej sztafety
Za nami druga już odsłona Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich. Zadaniem śmiałków, którzy podjęli wyzwanie, było pokonanie jak największego
dystansu. Można było biec, jechać na rowerze bądź maszerować z kijkami.
Do rywalizacji stanęło 87 zawodników, w tym 18 mieszkańców Bełchatowa. Ogółem zarejestrowano ponad 500 aktywności sportowych, które
z kolei przełożyły się na łączny dystans ponad 6,8 tys. km. Zawodnicy udowodnili, że związek Bełchatowa i węgierskiego Csongrádu to prawdziwa
„Przyjaźń bez granic / Nieograniczona przyjaźń”. Bełchatowianie, którzy
zakończyli tegoroczną Wirtualną Sztafetę Miast Partnerskich Bełchatów
– Csongrád, odebrali medale i nagrody. W imieniu prezydent Bełchatowa
Marioli Czechowskiej zawodnikom pogratulował wiceprezydent Dariusz
Matyśkiewicz wspólnie z dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu Pawłem
Woźniakiem.
AP
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
Bełchatów będzie mieć połączenia kolejowe. To bardzo dobra wiadomość, na którą
z niecierpliwością czekało nie tylko wielu z Was, ale także my – samorządowcy. Wiem,
że pociągi pojadą przez nasze miasto dopiero za kilka lat, ale już dziś oznacza to dla
Bełchatowa oraz bełchatowian większe możliwości i nowe perspektywy rozwoju.
Szczególnie jest to ważne w obliczu czekającej nas transformacji energetycznej. Dlatego
cieszę się, że nasz projekt, nad którym pracowaliśmy wspólnie z Marszałkiem
Województwa Łódzkiego i sąsiednimi gminami, uzyskał rządowe dofinansowanie.
A mowa o niebagatelnej kwocie 700 mln zł.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to dla nas jeden z priorytetów. Dzięki nim możemy robić więcej i szybciej,
dlatego tak chętnie o nie aplikujemy. W oparciu o rządowe pieniądze – blisko 4 mln zł – budujemy właśnie nową drogę.
Łączyć ona będzie os. Okrzei z os. Dolnośląskim, co usprawni ruch w tej okolicy. Najbliższe miesiące będą bardzo
aktywne pod względem inwestycyjnym. Ruszyliśmy bowiem z remontem siedziby Muzeum Regionalnego, budujemy
chodniki i zatoki parkingowe. Planujemy m.in. modernizację fragmentu ul. Czyżewskiego i budowę nowego placu zabaw
w okolicy ul. Czaplinieckiej. Mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. W tym roku, po przerwie spowodowanej
epidemią, wracamy do idei budżetu obywatelskiego. Liczę, że ponownie zgłosicie wiele ciekawych zadań, które
uatrakcyjnią i wzbogacą nasze miasto.

Tworzymy strategię rozwoju naszego miasta
Prace nad dokumentem określającym
m.in. kluczowe kierunki rozwojowe oraz
strategiczne obszary miasta, które z kolei
mają zwiększyć dynamikę wzrostu gospodarczego i społecznego, wchodzą
w kolejną fazę. - By jak najlepiej odpowiadał on potrzebom mieszkańców,
przygotowaliśmy anonimową ankietę.
Zachęcam wszystkich bełchatowian do
jej wypełnienia. Dzięki temu strategia nie
będzie tylko suchym dokumentem, ale
naszym wspólnym planem - mówi prezydent Mariola Czechowska. Ankietę można wypełnić do 20 maja. Pytania dotyczą
różnych aspektów życia w Bełchatowie,
m.in. edukacji, działań na rzecz osób
starszych, komunikacji, bezpieczeństwa
oraz gospodarki. Link do ankiety znaleźć
można na miejskiej stronie belchatow.pl.
Jednocześnie z inicjatywy prezydent
Marioli Czechowskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z dr hab. Andrzejem
Raszkowskim, profesorem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, który
opracowuje dokument strategii dla miasta. - Cele operacyjne dla Bełchatowa
zostały tak skonstruowane, aby każdy
projekt realizowany w Bełchatowie w następnych latach mógł się w nim znaleźć.
Strategia rozwoju ma być dokumentem
wspierającym efektywne zarządzanie

Współtwórz z nami strategię miasta - zgłoś swoje wnioski do 20 maja 2022 r.
miastem, ale także być pomocna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla Bełchatowa – tłumaczy dr hab. Raszkowski.
Program realizowany będzie w pięciu obszarach: społeczeństwa obywatelskiego,
budowania przewagi konkurencyjnej
miasta przy wykorzystaniu energetyki,
innowacji i turystyki, ochrony przyrody
i racjonalnego wykorzystania zasobów
środowiska, a też rozwoju infrastruktury
technicznej i społecznej.

Obecna "Strategia Rozwoju Miasta
Bełchatowa na lata 2014-2022" przestanie obowiązywać z końcem bieżącego
roku, stąd uchwalenie nowego dokumentu jest konieczne. Inwestycje, które
miasto będzie realizować w najbliższych
latach i dla których będzie starało się pozyskać dofinansowania unijne, będą musiały być zbieżne z zapisami nowej "Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata
2023-2030".
AP
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INWESTYCJE

Do Bełchatowa wróci linia kolejowa, o której przywrócenie walczyła prezydent Mariola Czechowska. Premier
ogłosił listę projektów jakie będą realizowane w ramach rządowego programu „Kolej Plus”. Wśród nich jest także
ten obejmujący nasze miasto

Bełchatów wróci na kolejową mapę kraju
PKP Polskie Linie Kolejowe pozytywnie
oceniły i wybrały wniosek dotyczący modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr
24 na odcinku Piotrków Trybunalski
– Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Oznacza to, że bełchatowianie
w niedalekiej przyszłości będą mogli podróżować pociągiem z Bełchatowa do
większych miast. – Nad projektem powrotu kolei do Bełchatowa pracowaliśmy ponad półtora roku. W jego przygotowanie zaangażowało się wiele samorządów. Cieszę się, że wniosek zyskał
aprobatę i znalazł się na liście zadań
przeznaczonych do realizacji, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Projekt dotyczący Bełchatowa jest
jednym z 34, jakie otrzymały rządowe
dofinansowanie w ramach programu Kolej Plus. - Wniosek złożony przez Marszałka Województwa Łódzkiego - lidera
naszego projektu, który opracowaliśmy
wspólnie właśnie z województwem łódzkim oraz gminami: Kleszczów, Bełchatów
i Wola Krzysztoporska, uzyskał akceptację i przeszedł formalne oceny dotyczące
jego finansowania. Oznacza to, że modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej
nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski –
Bełchatów wraz z jej wydłużeniem do
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Bogumiłowa, stanie się faktem. To kolejny etap współpracy, aby uatrakcyjnić
nasz region. Modernizacja i wydłużenie
linii w kierunku zachodnim pozwoli na
większe otwarcie Bełchatowa na ruch
kolejowy, a w konsekwencji ściągnięcie
do naszego miasta nowych inwestorów
i turystów. Zapewni ona także większy
komfort mieszkańcom, którzy aby podróżować koleją zmuszeni są dojeżdżać do
dworca w Piotrkowie Trybunalskim czy
Łodzi. Planujemy, aby realizowane były
przewozy pasażerskie, które nie wykluczają ruchu innego rodzaju pociągów. To
bardzo dobra informacja, szczególnie
w obliczu czekającej Bełchatów i cały region transformacji energetycznej – podkreśla wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Wyniki naboru do programu Kolej
Plus zostały ogłoszone 20 kwietnia. Pula
dofinansowań została zwiększona z 5,6
mld zł do 11 mld zł. Szacuje się, że projekt dotyczący Bełchatowa będzie kosztować ponad 800 mln zł. Środki rządowe
pokryją 700 mln zł, reszta pochodzić będzie z budżetów poszczególnych partnerów projektu. Bełchatów dołoży 30,6
mln zł, województwo łódzkie 38,175 mln
zł, gmina Kleszczów 24,48 mln zł, gmina
Bełchatów 5 mln zł, a Wolna Krzysztoporska 1 mln zł. Co łącznie daje kwotę
blisko 100 mln zł. – Wszyscy uznaliśmy,

że koszty, jakie ma ponieść każdy z partnerów, są konieczne. Przełoży się to bowiem na uatrakcyjnienie naszego regionu. Tym bardziej, że jest to zaledwie ułamek wszystkich spodziewanych kosztów
– dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
Projekt zakłada cztery połączenia kolejowe na dobę, w obu kierunkach plus
jedno dodatkowe, które miasto Bełchatów zdecydowało się wspólnie z gminą
Kleszczów wpisać do tego projektu. - Po
stronie samorządów jest cała infrastruktura związana z wybudowaniem przystanków dla pasażerów - tłumaczy Mariola Czechowska, która dodaje, że ta linia jest bardzo dobrym wstępem do
tego, by w przyszłości postarać się o połączenia z Ruścem, a później z Wrocławiem.
Inwestycja ma być zrealizowana do
2028 roku. W ramach zadania zmodernizowane i zelektryfikowane zostaną 34,4
km linii kolejowej, ale nie tylko. Dotychczasowa linia zostanie wydłużona o 7,2
km do Bogumiłowa. Projekt ma już opracowane studium planistyczno-prognostyczne po konsultacjach społecznych.
Zawiera ono opisy poszczególnych tras,
przejazdów i ich obsługi. To wstępny zarys planowanego przebiegu linii nr 24,
który potrzebny jest do dokumentacji
projektowej.
ADA

INWESTYCJE
Ma poprawić komunikację w centrum miasta i rozładować tworzące się w okolicach targowiska korki. Mowa o łączniku między ulicami Okrzei a Kopeckiego, którego budowa idzie bardzo sprawnie. Kiedy kierowcy pojadą drogą łączącą dwa największe bełchatowskie
osiedla?

Nowa droga połączy dwa duże osiedla
- Tempo prac jest naprawdę bardzo wysokie, co nas ogromnie cieszy. Zgodnie
z umową na wybudowanie drogi wykonawca ma czas do września przyszłego
roku, ale robimy wszystko, by zadanie to
zakończyć jak najszybciej – mówi odpowiedzialny m.in. za miejskie inwestycje
wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
– Łącznik powinien znacznie rozładować
natężenie komunikacyjne na Wojska Polskiego, jednej z bardziej newralgicznych
ulic w naszym mieście. Kierowcy będą
mogli sprawnie przejechać między dwoma największymi bełchatowskimi osiedlami, czyli Dolnośląskim oraz Okrzei.
Z pewnością przełoży się to na zmniejszenie korków w centrum, szczególnie
w godzinach szczytu – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.
Łącznik będzie prowadzić przez nieużytki między miejskim targowiskiem
a osiedlem Okrzei. Mowa o terenach pomiędzy
Bełchatowską
Spółdzielnią
Mieszkaniową a placem zabaw (popularnym statkiem pirackim), i dalej obok boisk w pobliżu osiedla Słonecznego. Roboty, które prowadzi firma PUH Domax
z Boronowa, przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji powstanie jezdnia o zmiennej szerokości od
6 do 8 metrów, most na rzece Rakówce
oraz chodniki po obu stronach drogi. Nowa droga będzie miała oświetlenie, a także ścieżkę rowerową w obrębie ulicy
Okrzei.

Łącznik pomiędzy os. Okrzei i Dolnośląskim ułatwi i usprawni ruch w tej okolicy
Niemal gotowe są już kanalizacja
deszczowa oraz sieci wodociągowa i sanitarna. Od strony Okrzei drogowcy wykonali nasyp, wzmocnili podłoże, położyli podbudowę oraz okrawężnikowali
przyszłą jezdnię. Mocno zaawansowane
są również roboty związane z budową
chodników. Z kolei od strony targowiska
trwa przygotowanie podłoża pod warstwę stabilizacji gruntu. Jednocześni ekipy pracują nad wykonaniem mostu. Zamontowano już ścianki szczelne oraz wy-

konano żelbetonowe fundamenty pod
ściany czołowe.
Zgodnie z umową łącznik powinien
być gotowy najpóźniej we wrześniu
2023 roku. Koszt budowy tej ponad półkilometrowej drogi to nieco ponad
5,7 mln zł. Na realizację zadania miasto
pozyskało blisko 4 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
AP

Miasto będzie remontować ulicę Czyżewskiego
Podczas kwietniowej sesji miejscy radni
zdecydowali, że miasto przejmie od powiatu bełchatowskiego zarząd nad ul.
Czyżewskiego. Dzięki temu magistrat
będzie mógł przeprowadzić jej remont.
Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na tę inwestycję. Chodzi konkretnie o remont odcinka od skrzyżowania Czyżewskiego z Dąbrowskiego do
krzyżówki ze Staszica. - To jedna z ważniejszych i bardziej obciążonych ruchem
ulic w naszym mieście. Dlatego zależy
nam, by jak najszybciej ruszyć z remontem i poprawić komfort jazdy w tym rejonie. Dlatego niebawem ogłosimy przetarg, a roboty drogowe będziemy chcieli
przeprowadzić w wakacje. Sprzyjające
warunki atmosferyczne oraz mniejsze niż

Remont obejmie blisko kilometrowy odcinek

w roku szkolnym obciążenie komunikacyjne powinny pozwolić szybko i sprawnie
przeprowadzić niezbędne prace – podkreśla wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz.
Zakres planowanych prac obejmuje
wyfrezowanie starej nawierzchni, wymianę pokryw na studzienkach na betonowe oraz położenie nowego asfaltobetonu. W ramach remontu, tam gdzie to
niezbędne, wykonane zostanie również
okrawężnikowanie, pojawi się także
nowe oznakowanie – zarówno poziome,
jak i pionowe. Na modernizację jej fragmentu ulicy Czyżewskiego zarówno miasto, jak i powiat zabezpieczyły po 200
tys. zł. Jaki będzie ostateczny koszt inwestycji, dowiemy się po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego.
AP
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INWESTYCJE
Renowacja zabytkowego Dworku Olszewskich, w którym swoją siedzibę ma bełchatowskie Muzeum Regionalne,
obejmie m.in. elewację budynku, schody zewnętrzne oraz dach. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z RPO województwa łódzkiego

Budynek muzeum odzyska dawny blask
Od ponad dwudziestu lat w dawnej rezydencji rodziny Hellwigów, popularnie
zwanej Dworkiem Olszewskich, mieści
się bełchatowskie muzeum. Jak mówi dyrektor placówki, Marek Tokarek,
budynek wymagał „lekkiego li�ingu”. –
Mamy piękne wnętrza, sale muzealne
wyglądają znakomicie. Na zewnątrz natomiast sytuacja przedstawia się inaczej.
Elewacja, dach, tarasy i balkon oraz schody wymagają odnowienia. Po remoncie
dworek będzie wyglądał znakomicie –
podkreśla dyrektor Tokarek.
Zakres planowanych prac jest szeroki, a sama renowacja prowadzona będzie
wielotorowo. Poza remontem poszycia
dachu oraz instalacji odgromowej, naprawiona i pomalowana zostanie elewacja
budynku. Odnowione zostaną również
schody wejściowe z obu stron oraz balkon od strony wschodniej. To jednak nie
wszystko. Wykonawca zajmie się również instalacją odwadniającą, okablowaniem w części biurowej i wymianą części
stolarki okiennej.
Całość kosztować będzie ponad 450
tys. zł. Część kosztów - 240 tys. zł - pokryje dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa
łódzkiego. – Siedziba muzeum jest bez
wątpienia jedną z perełek architektonicznych Bełchatowa. Można powie-

To pierwszy tak duży remont Dworku Olszewskich od kilkudziesięciu lat
dzieć, że to jego wizytówka. Dzięki pozyskanym przez nas środkom możemy
przeprowadzić wszystkie zaplanowane
prace, co z pewnością jeszcze bardziej
podniesie walory turystyczne naszego
miasta – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
- Będzie to poważny remont, ale już
za kilka miesięcy muzeum odzyska dawny blask. Z pewnością ucieszy to nie tyl-

ko zwiedzających, ale także przyszłych
nowożeńców. Od kilkudziesięciu lat to
właśnie tutaj mają miejsce śluby, a świeżo upieczeni małżonkowie lubią robić
zdjęcia w naszym parku i na tle Dworku
Olszewskich. Jestem przekonany, że po
renowacji fotografie ślubne będą jeszcze
piękniejsze – dodaje dyrektor Tokarek.
Zgodnie z umową na przeprowadzenie
renowacji wykonawca ma osiem miesięcy.
AP

Budujemy chodnik na ulicy Olsztyńskiej
Bieżące utrzymanie dróg, chodników
i ścieżek rowerowych to zadanie, które
bezpośrednio wpływa na jakość życia
w mieście oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie zadania, jakie w ramach utrzymania są prowadzone, zmierzają do jak najlepszego skomunikowania
miasta. Co roku w Bełchatowie powstają
nowe ciągi pieszo-rowerowe, remontowane są ulice – zarówno główne, jak
i osiedlowe, a także powstają nowe miejsca parkingowe. Obecnie ekipy spotkać
można m.in. na ulicy Olsztyńskiej oraz na
Przytorzu.
W rejonie ul. Olsztyńskiej, na fragmencie od Warszawskiej do Mazowieckiej budowany jest właśnie chodnik. Po
korytowaniu, wykonaniu podbudowy
i obrzeży, wykonawca układa ciąg pieszy
z kostki betonowej. Ostatnim etapem
tego zadania będzie natomiast uporządkowanie terenu. Prace dobiegają już
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Prace przy Mazowieckiej dobiegają końca

końca. Oznacza to, że po nowym, liczącym
ok. 100 m długości chodniku mieszkańcy
będą mogli spacerować już niebawem.
Jednocześnie drogowcy pracują na
Przytorzu, a konkretnie za blokiem nr 2
przy ul. Hubala. W tym budynku miasto
wynajmuje lokal Stowarzyszeniu Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Przystań”. Rodzice przywożący swoje
pociechy na zajęcia rehabilitacyjne korzystali ze znajdującego się obok parkingu. Teraz będą mieć do dyspozycji zatokę
parkingową na 9 samochodów. Dzięki
temu zaparkowanie w okolicach bloku
będzie o wiele łatwiejsze. Zgodnie
z umową zatoka powinna być gotowa do
końca lipca.
Oba zadania, tj. budowa chodnika na
Olsztyńskiej oraz zatoki parkingowej
przy Hubala kosztować będą miasto ok.
140 tys. zł.
AP

WYDARZENIA
Po zamiataniu ulic, chodników, ścieżek rowerowych, a także czyszczeniu wiat przystankowych, prowadzone są
prace związane z pielęgnacją zieleni oraz wymianą piasku w miejskich piaskownicach. Jednocześnie trwają przygotowania do planowanych w najbliższych tygodniach nasadzeń roślin jednorocznych

Trwa wiosenne sprzątanie miasta
Na pierwszy ogień pozimowych porządków poszły miejskie ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Piasek, śmieci oraz
inne nieczystości, m.in. folie, plas�kowe
opakowania, butelki i papierki usuwali
pracownicy PGM-u – miejskiej spółki odpowiedzialnej za utrzymanie czystości.
Ponadto wyrywane były chwasty oraz likwidowane przerosty traw. W pierwszej
kolejności porządkowane były jezdnie w
ścisłym centrum Bełchatowa, później
sprzątano ulice o mniejszym natężeniu
ruchu. Jednocześnie ekipy porządkowe
umyły ponad 100 znajdujących się
w mieście wiat przystankowych - gruntownie wyczyszczono zadaszenia, ścianki, barierki, ławki oraz kosze.
Wiosenne prace porządkowe nadal
trwają. Teraz m.in. wymieniany jest piasek w piaskownicach. Jak co roku, w każdej z 23 piaskownic najpierw wybrane
zostanie ok. 20 cm warstwę starego piasku, usuwane będą również różnego rodzaju nieczystości. Na tak przygotowane
podłoże wysypywany jest nowy. – Używany przez nas piasek posiada wymagane przez sanepid atesty. Oznacza to, że
się nie pyli, nie ma w nim kamyków,
a przede wszystkim spełnia wszelkie normy higieniczno-sanitarne. Dzięki temu
dzieci mogą bawić się bezpiecznie –
mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. Piasek we wszystkich
miejskich piaskownicach ma zostać wymieniony do połowy maja. Ponadto jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego
miejskie place zabaw przejdą przegląd.
Sprawdzany będzie m.in. stan urządzeń
oraz małej architektury.
Jak co roku w okresie wiosennym
miasto prowadzi również pielęgnację terenów zielonych, która obejmuje m.in.
grabienie trawników w miejskich par-

Porządkowane są m.in. miejskie parki, zieleńce i skwery
kach, zieleńcach i skwerach, przycinanie
krzewów i żywopłotów oraz konserwację alejek i ciągów pieszych. Dodatkowo
tam, gdzie to konieczne, redukowane są
masy korony drzew (do 30 proc.) obumarłe gałęzie, by nie zagrażać bezpieczeństwu spacerowiczów. Prace zakończyły się już przy dworku Olszewskich,
w parkach im. Samujłły na Binkowie oraz
im. Markiewicza w Grocholicach, a także na
skwerze przy ul. Witosa czy os. 1000-lecia.
Związane z nadejściem wiosny porządki w parkach są już na ostatniej prostej. Mają one poprawić estetykę terenów zielonych. Część z nich wzbogaci się
o nowe rośliny jednoroczne. – Planujemy
rozpocząć sadzenie po 15 maja, czyli tzw.
zimnej Zośce. Zamówiliśmy ponad 13,5

tys. sadzonek kilku gatunków kwiatów.
Wszystko po to, by nasze miasto było
jeszcze bardziej zielone i kolorowe - dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz. Pelargonie, surfinie, petunie, niecierpki czy
begonie pojawią na Placu Narutowicza,
na ul. Kościuszki, w parku Olszewskich,
na rondzie Andersa oraz w Rynku Grocholskim.
W maju ma się z kolei rozpocząć koszenie trawników. Podobnie, jak w latach
poprzednich, na początek obejmie ono
główne miejsca w naszym mieście, takie
jak okolice placu Narutowicza i urzędu
miasta, park przy Muzeum Regionalnym
i główne ulice. Dopiero po ukończeniu
tych prac ekipy przeniosą na osiedla.
AP

Dodatkowe miejsca parkingowe przy SP 12
Parking, z którego wcześniej korzystali
rodzice uczniów szkoły podstawowej na
Binkowie był niewystarczający. Dlatego
też miasto zdecydowało o jego przebudowie. Teraz jest on nie tylko większy, ale
również bardziej funkcjonalny. – Zależało nam, aby przejazd przez parking był
dobrze skomunikowany. Dodatkową zaletą wybranego przez nas rozwiązania
jest niewątpliwa poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Dwunastki – mówi Dariusz Matyśkiewicz, wi-

ceprezydent Bełchatowa.
Parking, z którego korzystają już rodzice uczniów, został powiększony o
część placu znajdującego się przed Szkołą Podstawową nr 12. W efekcie może
on pomieścić 21 samochodów. Ruch na
parkingu odbywa się jednokierunkowo,
co w dużym stopniu poprawia jego komunikację. Wyjazd znajduje się przy bramie wjazdowej od strony boiska szkolnego.
Ponadto w ramach zadania przy szkole powstała zatoczka Kiss and Ride. Po-

dobne zatoczki sprawdziły się już w innych szkołach, co potwierdzają rodzice
dowożący swoje pociechy do Jedynki,
Trójki czy Czwórki. Dzięki temu mogą oni
bezpiecznie zostawić dziecko przy szkole, w krótkim czasie odjechać i nie blokować miejsca innym rodzicom.
Cała inwestycja, czyli rozbudowa
parkingu wraz z budową zatoczki K+R
kosztowała miasto blisko 157 tys. zł.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Od wybuchu wojny w Ukrainie minęły już ponad dwa miesiące. Miasto, a także bełchatowianie i szereg organizacji przez cały ten czas pomagają uchodźcom zza naszej wschodniej granicy. Organizowane są zbiórki, bezpłatne lekcje języka polskiego, zajęcia kulturalne i sportowe dla najmłodszych

Bełchatowianie pomagają uchodźcom
W Bełchatowie przebywa blisko tysiąc
uchodźców z Ukrainy. – Wielu naszych
gości podjęło już pracę. Spora grupa
dzieci uczęszcza do miejskich przedszkoli
li szkół. Na ten moment, sytuacja się
ustabilizowała – mówi Łukasz Politański,
wiceprezydent Bełchatowa, który zaznacza, że pomoc, która niesiona jest Ukraińcom, od początku wybuchu wojny, nie
byłaby możliwa bez wsparcia mieszkańców i organizacji. – To jak setki osób bezinteresownie i często anonimowo zaangażowało się w różne działania na rzecz
uchodźców, jest godne najwyższego
uznania i docenienia. Miasto od początku współpracuje z harcerzami z hufca
Reduta oraz Polskim Czerwonym Krzyżem – dodaje wiceprezydent. Bełchatowski oddział PCK-u zbiórki – zarówno
finansową, jak i darów – na rzecz Ukraińców prowadzi od początku wybuchu
wojny. Z wpłacanych na specjalne konto
pieniędzy udało się zebrać pokaźną sumę. Swoją cegiełkę dołożyli też bełchatowianie, kupując wejściówki na koncert
charytatywny „Wiara, nadzieja, miłość”,
z którego całkowity dochód został przekazany właśnie do bełchatowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
Teraz z zebranych pieniędzy sukcesywnie kupuje on najpotrzebniejsze rzeczy dla Ukraińców mieszkających w naszym mieście. Przede wszystkim jest to
żywność. Za blisko 4 tys. zł nabyto i przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej m.in. 100 kg mąki, 100 kg cukru, 100 kg kaszy i ponad 100 l oleju.
MOPS potrzebne artykuły wydaje

Miasto wspólnie z bełchatowskim oddziałem PCK organizuje pomoc dla uchodźców
uchodźcom. Kolejne zamówienie najpotrzebniejszej żywności jest właśnie przygotowywane. Tym razem do Ukraińców
trafi m.in. kawa, herbata, mleko, konserwy mięsne i rybne, produkty dla dzieci,
ale również kołdry, poduszki i pościel.
Wcześniej PCK przekazało z magazynu
w Łodzi 120 nowych materaców, paletę
konserw mięsnych oraz paletę środków
czystości.
PCK pokrywa również koszty wykupienia leków. – Współpracujemy z dwiema aptekami, to tam kierowane są osoby
z receptami na leki, my jako Polski Czerwony Krzyż płacimy za ich realizację.
Dziękuję za to, że nasza organizacja na-

dal może wspierać i działać na rzecz potrzebujących. To nasze wspólne dzieło
zarówno Polskiego Czerwonego Krzyża
jak i bełchatowian – mówi Jan Ogrodniczak, prezes PCK Oddział Rejonowy
w Bełchatowie.
Bełchatowianie, którzy chcą wesprzeć uchodźców mieszkających w Bełchatowie, wciąż mogą przekazywać dary
(punkt w urzędzie miasta ul. Kościuszki
1). Można także wpłacać datki na konto
udostępnione przez bełchatowskich
PCK (nr 16 1160 2202 0000 0002 7718
3060 z dopiskiem "Ukraina").
KR/ADA

Miejski program szansą dla osób bezrobotnych
Prace społecznie użyteczne to program
skierowany do osób bezrobotnych, które
od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. Dzięki współpracy miasta
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy trwale bezrobotni bełchatowianie
mogą zdobyć nowe doświadczenie zawodowe. To szansa wyjścia z domu i pokazania się z jak najlepszej strony. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że uczestnicy za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Program pozwala również dla
pracodawcom sprawdzić pracownika
przed ewentualną decyzją o podpisaniu
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umowy o pracę. Jak pokazują wcześniejsze edycje programu, to skuteczna forma
aktywizacji - część uczestników znajduje
bowiem bowiem dzięki niemu zatrudnienie w placówkach, do których zostają
skierowani.
W tym roku do udziału w projekcie
bełchatowski MOPS wytypował dziewięć osób. Pracują one w miejskich
przedszkolach, Muzeum Regionalnym,
Miejskim Centrum Sportu, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Przystań. Do ich
obowiązków należą drobne prace gospo-

darcze i remontowe, porządki wewnątrz
i na zewnątrz budynków oraz roznoszenie korespondencji na terenie miasta. To,
gdzie została przydzielona konkretna
osoba, zależało m.in. od jej wieku, zdolności, a także posiadanych kwalifikacji.
W sumie do końca września uczestnicy programu będą pracować przez 10
godzin tygodniowo i maksymalnie 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest opodatkowane
i wynosi 9 zł godzinę. Zasady organizacji
prac społecznie użytecznych reguluje
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
AP

SPRAWY SPOŁECZNE
Bełchatowianie ponownie będą mogli zgłaszać swoje obywatelskie projekty. Miasto, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, wraca do idei budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieć do rozdysponowania
1 mln zł – 100 tys. zł na projekty miękkie, 900 tys. zł na twarde

Milion złotych na pomysły mieszkańców
- Jestem przekonana, że wiadomość
o powrocie Budżetu Obywatelskiego
Bełchatowa, ucieszy wielu mieszkańców.
Poprzednie edycje pokazały, że to najlepsze narzędzie dla wszystkich, którzy
chcą mieć realny wpływ na zmianę swojego osiedla oraz miasta. To także dobry
sposób na sfinansowanie ciekawych
i ważnych pomysłów, ale też na nie mniej
ważną integrację mieszkańców – mówi
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Bardzo się cieszę, że po przerwie
spowodowanej epidemią koronawirusa,
wracamy do realizacji pomysłów i propozycji naszych mieszkańców – dodaje prezydent Czechowska.
Będzie to ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Mieszkańcy
będą mieć do dyspozycji 1 mln zł. Z tej
puli 100 tys. zł przeznaczone będzie na
realizację projektów miękkich, czyli różne wydarzenia kulturalne, sportowe,
społeczne, akcje prozdrowotne czy promujące nasze miasto. 900 tys. zł pochłoną natomiast projekty twarde – mówiąc
najogólniej różnego rodzaju inwestycje.
Do tej pory najczęściej mieszkańcy stawiali na budowę nowych lub modernizację istniejących placów zabaw. Nie brakowało również zadań związanych z zielenią miejską, obiektami sportowymi, rekreacją i bezpieczeństwem.
Znany jest już terminarz budżetu. Na
zgłaszanie swoich projektów bełchatowianie będą mieć czas od 23 maja do 17
czerwca. Pierwszą listę zakwalifikowanych do głosowania zadań poznamy
9 sierpnia, ostateczną zaś 26 sierpnia.

Zgłoś pomysł i zmieniaj z nami Bełchatów w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego
Kolejna część budżetu – głosowanie wystartuje 5 września. Mieszkańcy swoje
głosy będą mogli oddawać dokładnie
przez trzy tygodnie – do 16 września. Listę zwycięskich projektów poznamy
23 września.
Wszystkie szczegółowe informacje
odnośnie zgłaszania projektów, a także
głosowanie będzie można znaleźć na belchatow.pl oraz na specjalnej, dedykowa-

nej Budżetowi Obywatelskiemu Bełchatowa stronie: decydujemy.belchatow.pl.
- Z niecierpliwością czekamy na pomysły bełchatowian. Jestem pewna, że
tak jak w latach poprzednich i tym razem
wpłynie do urzędu wiele interesujących
propozycji – podsumowuje Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
ADA

Opaski bezpieczeństwa trafią do bełchatowskich seniorów
Wkrótce ponad 100 bełchatowskich seniorów bezpłatnie otrzyma „opaski bezpieczeństwa”. Przypominać one będę
elektroniczne zegarki na rękę. Ich funkcją
będzie jednak ochrona życia. To innowacyjne rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo osób starszych. Opaski będą
wyposażone m.in. w detektor upadku, lokalizator GPS i czujnik jej zdjęcia z ręki.
Monitorować mają również podstawowe
czynności życiowe, takie jak: puls i saturacja. Co najważniejsze będą mieć one
jeszcze jeden specjalny przycisk – sygnał
SOS. Dzięki temu w przypadku nagłego
zagrożenia życia czy trudnej sytuacji, senior będzie mógł wcisnąć guzik alarmo-

wy i bezpośrednio skontaktować się
z gotową do interwencji centralą. Wyposażenie seniorów w „opaski bezpieczeństwa” jest możliwe dzięki dofinansowaniu, które z rządowych środków miasto
pozyskało wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Mowa o blisko
130 tys. zł z programu „Korpus wsparcia
seniorów. Moduł II”. – Pomoc ta skierowana jest do seniorów 65+, którzy
mieszkają sami i mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia. Chodzi o to, by osoby
starsze w sytuacji zagrożenia, mogły jak
najszybciej i w łatwy sposób wezwać pomoc. Po naciśnięciu guzika SOS opaska

połączy się dyspozytorem, który podejmie decyzję, co do dalszych kroków –
mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych w bełchatowskim
urzędzie miasta. – Zainteresowanie programem wśród bełchatowian było spore.
Stąd ogromnie się cieszymy, że miejski
wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie
oceny i zostało nam przyznane dofinansowanie. Trwają ostatnie procedury
związane z zakupem i dostarczeniem
opasek. Już niebawem trafią one do
wszystkich seniorów objętych programem – podsumowuje dyrektor Iwona
Nowak.
ADA
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MIEJSKA MIGAWKA
Majowe uroczystości za nami. 3 maja bełchatowianie uczcili 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.
Były wydarzenia patriotyczne, sportowe i kulturalne. Dzień wcześniej zaś – 2 maja - świętowaliśmy Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

Bełchatów uczcił majową konstytucję
Miejskie uroczystości związane z 231.
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęły się od rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą
przy parafii NMP Matki Kościoła i św.
Barbary na os. Dolnośląskim. Wiązanki
złożyli m.in. przedstawiciele miasta, Rady
Miejskiej, a także reprezentanci innych
bełchatowskich urzędów, jednostek kulturalnych, szkół oraz stowarzyszeń. Później własnie w parafii na os. Dolnośląskim odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Koncelebrze przewodniczył ks. Marcin Majda – proboszcz parafii
w Parznie, który wygłosił także homilię.
3 maja w Miejskim Centrum Kultury
rozegrany został także turniej szachowy. Udział w nim wzięło blisko 90 amatorów tej królewskiej gry, a wśród nich
dzieci, młodzież i dorośli. Na tym nie koniec. Przez kilka dni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej można było
oglądać ekspozycję, na której prezentowane były książki, albumy, atlasy oraz
inne publikacje nawiązujące tematycznie

W imieniu prezydent Marioli Czechowskiej kwiaty złożył wiceprezydent Łukasz Politański

Turniej w MCK-u zgromadził młodszych i starszych amatorów szachów
do Konstytucji 3 Maja. O tym, że świętować można również na sportowo przypomnieli nam najmłodsi. Blisko 400
uczniów bełchatowskich podstawówek
wystartowało w 6. Biegu Konstytucji
3 Maja. Zawody odbyły się 10 maja, trasa
biegu tradycyjnie prowadziła alejkami
Parku Olszewskich.
AP
Bełchatów mienił się bielą i czerwienią
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Najmłodsi wystartowali w biegu Konstytucji

EDUKACJA
O gabinet do Biofeedbacku oraz nowoczesne pomoce terapeutyczne i dydaktyczno-edukacyjne wzbogaciła się
Szkoła Podstawowa nr 12. Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej terapii, która pomoże im uporać się
ze szkolnymi trudnościami czy redukować poziom stresu

Dwunastka z pracownią do treningu mózgu
EEG Biofeedback to metoda terapii pomagająca radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem. Wspomaga także koncentrację ucznia i rozwija jego zdolności
zapamiętywania. – Mamy wykwalifikowanych psychologa i pedagoga specjalnego, którzy przeszli odpowiednie szkolenia. Wykorzystujemy więc potencjał
naszej kadry, by pomóc uczniom. To
wsparcie dla wszystkich, a szczególnie
dla osób borykających się z dysleksją, zaburzeniami koncentracji czy stresem –
mówi Agnieszka Maszewska-Ludwiczak,
dyrektor SP nr 12.
Urządzenie do Biofeedback jest niepozorne. Tak naprawdę to mała skrzyneczka i kilka kabelków. - Aparat podłączony do głowy odczytuje fale mózgowe,
które możemy obejrzeć na ekranie komputera. Program pokazuje nam, jak się
one zachowują w różnych sytuacjach, np.
kiedy jesteśmy zestresowani czy kiedy
nie możemy się skupić. Sygnalizując przy
tym, które z nich są odpowiednie, a które
niepożądane. Mając taką wiedzę, możemy wprowadzać działania zmierzające do
tego, by tych „dobrych” fal mózgowych
było jak najwięcej – tłumaczyła Kamila
Idzikowska, szkolny psycholog.
Dwunastka wzbogaciła się również
o „Brain-Boy”, czyli urządzenie do treningu wzrokowo-słuchowego. Pomaga on
m.in. w zaburzeniach koncentracji, pa-

EEG Biofeedback to nieinwazyjna i skuteczna metoda usprawniania pracy mózgu
mięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej. Program „Dysleksja pro” wspomaga
umiejętność czytania i pisania. Jest też
mul�medialny program terapeutyczny
„EduBoty” pomagający m.in. w nauce liczenia.
- Czas pandemii, nauki zdalnej, rozłąki z rówieśnikami nie wpłynęły dobrze na
emocje uczniów. Dlatego potrzebne są
działania zmierzające do poprawy kondycji
psychicznej
bełchatowskich
uczniów. Taka pracowania ma w tym
właśnie pomóc. Co ważne oprócz nowo-

czesnego i wyspecjalizowanego sprzętu,
mamy również wyszkoloną w tym zakresie
kadrę. Cieszę się, że bełchatowskie szkoły
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci – powiedział Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.
Nowy sprzęt Dwunastka zakupiła
dzięki dotacji pozyskanej z rządowego
programu „Aktywna tablica”. Wszystko
kosztowało 43,5 tys. zł z czego 35 tys. zł
to wsparcie zewnętrzne, zaś 8,5 tys. zł
dołożyło miasto.
ADA

Miasto inwestuje w rozwój zawodowy nauczycieli
Miejscy nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje. Pomoże im w tym miasto,
które przekazało do swoich przedszkoli
i szkół blisko 380 tys. zł. Placówki mają
wykorzystać pieniądze właśnie na doskonalenie swoich nauczycieli. Miasto
dofinansuje ich studia magisterskie,
licencjackie, podyplomowe, a także różnorodne kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Fundusze pozwolą pokryć także
koszty m.in. zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Magistrat określił
także priorytetowe kierunki, w jakich pedagodzy powinni się dokształcać. Wśród
nich są m.in. języki obce, nauczanie
uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie
zasobów cyfrowych w procesie kształcenia czy prowadzenie zajęć stymulujących
rozwój fizyczny uczniów.
- Zgodnie z ustawą, na doskonalenie

zawodowe nauczycieli, przekazaliśmy
naszym placówkom 0,8 proc. rocznych,
zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej. Zanim
środki zostały przyznane poszczególnym
placówkom, dyrektorzy zgłaszali potrzeby swoich pracowników – mówi Łukasz
Politański, wiceprezydent Bełchatowa,
który podkreśla, że inwestując w nauczycieli inwestujemy w naszych uczniów. –
Cieszę się, że pedagodzy tak chętnie korzystają z takiej możliwości. Dzięki temu
wciąż zdobywają nową wiedzę - nie tylko
przedmiotową, ale również tę dydaktyczną, metodologiczną, a do tego otwierają się na nowe nurty i alternatywne
sposoby pracy z dziećmi, bełchatowska
oświata stoi na coraz lepszym poziomie –
dodaje wiceprezydent Łukasz Politański.
ADA
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje
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Miejska spółka PEC podsumowuje zimę 2021/2022. O mijającym sezonie grzewczym, a także o stawkach za
energię cieplną, planowanych inwestycjach, bieżącej działalności PEC-u rozmawiamy z Grzegorzem Zegarkiem,
prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w Bełchatowie

Bełchatowianie racjonalnie korzystają z ciepła
Zbliża się zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022. Jak ocenia Pan kondycję spółki?
Grzegorz Zegarek: Niemal 800 tys. GJ –
tyle ciepła dostarczył PEC bełchatowianom w roku obrotowym 2021/2022 (dane na 31 marca br.). To mniej od średniej
sprzedaży ciepła z ostatnich lat. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wynika przede wszystkim z wyższych temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym. Średnia temperatura zewnętrzna
w sezonie grzewczym 2021/2022 (od
października 2021 do kwietnia 2022)
wyniosła 2,76 °C , jednak to właśnie tej
zimy odnotowaliśmy najniższą temperaturę zewnętrzną ostatnich lat, mianowicie 26 grudnia 2021 r. temperatura sięgnęła –13,5 °C. Tego dnia PEC Bełchatów dostarczył do bełchatowskich domów najwięcej, bo blisko 7300 GJ, ciepła.
Oprócz niezależnej od nikogo temperatury, oszczędności mieszkańcom przynosi również termomodernizacja budynków. Docieplenie, wymiana okien i drzwi,
zawory termostatyczne – to wszystko
powoduje znaczącą redukcję zapotrzebowania na ciepło. Spółka prowadzi także edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła w ramach projektu
„Lekcje ciepła” realizowanego w bełchatowskich szkołach czy kampanii „Nie
marnujmy ciepła”, w których zachęcamy
bełchatowian do niemarnowania ciepła
i rozsądnego korzystania z energii.
Jeśli chodzi o inwestycje, spółka
przyłączyła do sieci w ubiegłym roku kilkanaście nowych budynków oraz kontynuowała duży projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, inwestując
w Bełchatowie w ostatnim roku ponad
10 mln złotych. Tak duże wydatki inwestycyjne nie byłyby możliwe bez wsparcia w postaci dotacji ze środków z Unii
Europejskiej. W tym roku firma również
planuje kolejne inwestycje przebudowy
sieci ciepłowniczej oraz wymianę węzłów cieplnych. Nadmienię, że finalnie w
ramach
realizowanych
w
latach
2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem, spółka zmodernizuje 42
km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i
zmodernizuje 116 węzłów, co znacznie
podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła
w mieście. Łączna wartość inwestycji w
latach 2011–2023 w ramach wszystkich
umów z NFOŚiGW to ponad 77 mln zł.,
z czego ok. 46 mln zł. to środki z UE.
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w przypadku nagłego ochłodzenia w
nocy lub nad ranem, automatyka uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie
wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o
godz. 10.00 rano, ogrzewanie zostaje
wyłączone. Pozwala to precyzyjnie dopasować parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort użytkowania i optymalizuje koszty
ogrzewania mieszkań.
W ostatnich latach znacznie wzrosły
koszty ogrzewania mieszkań. Co wpływa na cenę ciepła?

Spółka PEC prowadzi akcje edukacyjne
podnoszące świadomość w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła. Czy
przynoszą one efekty w postaci zmiany
nawyków bełchatowian?
Podczas, gdy producenci i dostawcy ciepła przechodzą aktualnie przełomowe
zmiany technologiczne, wymagające dużych inwestycji i czasu, jako użytkownicy
już teraz możemy zmienić nasze nawyki
dotyczące ogrzewania mieszkań. Dlatego spółka prowadzi działania edukacyjne, o których wspomniałem wcześniej,
pozwalające zmienić przyzwyczajenia
mieszkańców w zakresie korzystania
z ciepła i zasobów w ogóle. Niewątpliwie, w ostatnich latach zachowania bełchatowian w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła zdecydowanie się
zmieniły. Odbiorcy korzystają z prostych
metod oszczędzania zakupionego ciepła,
jak zmniejszenie temperatury i dopasowanie jej do swoich preferencji, dbanie
o niemarnowanie ciepła w przestrzeniach wspólnych budynków czy właściwe wietrzenie mieszkań, ale również we
współpracy z naszą firmą wykorzystują
możliwości techniczne, które daje nowoczesna automatyka pogodowa węzłów
cieplnych. Automatyka jest szczególnie
pomocna w okresach przejściowych –

Zdecydowanie największy wpływ na
cenę ciepła mają koszty wytworzenia
energii. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne jak sytuacja rynkowa, regulacje
prawne – w tym ochrona środowiska, czy
wzrost kosztów utrzymania infrastruktury ciepłowniczej, czyli sieci i węzłów
cieplnych, w tym prowadzonych inwestycji, modernizacji i remontów.
Miejski system ciepłowniczy w Bełchatowie jest zasilany energią cieplną wytwarzaną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Ze względu na zakup
energii cieplnej z Elektrowni Bełchatów,
część składników opłat za ciepło, tj.
opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła, przenoszona jest
w niezmienionej wielkości z Taryfy dla
ciepła Elektrowni Bełchatów do cennika
opłat za ciepło. Natomiast opłaty za
usługi przesyłowe ustala spółka PEC na
podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła.
Należy zaznaczyć, że w kształtowaniu cen ciepła nie ma dowolności. Każde
przedsiębiorstwo energetyczne, zarówno wytwórca, jak i dystrybutor ciepła,
jest zobowiązane do kalkulacji swojej taryfy zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i rozporządzenia taryfowego.
Sporządzona przez przedsiębiorstwo
energetyczne taryfa musi być jeszcze zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma ustawowy
obowiązek równoważenia interesów
przedsiębiorstw energetycznych z interesami odbiorców ciepła. Wypełniając
ten obowiązek, URE skrupulatnie sprawdza przedstawione kalkulacje kosztów
przedsiębiorstw, uwzględniając ostatecznie pokrycie w taryfie wyłącznie kosztów
uzasadnionych, dążąc do zwiększenia
efektywności firm energetycznych.
Co ważne, pomimo podwyżek, cena

SPÓŁKI MIEJSKIE

ciepła systemowego w Bełchatowie nadal pozostaje konkurencyjna w stosunku
do cen obowiązujących w większości
miast w Polsce, a w województwie łódzkim jest jedną z najniższych, jeśli nie najniższą.
Jakie inwestycje planuje spółka PEC
w 2022 roku?
Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa
bezpieczne dostawy ciepła, spółka PEC
realizuje szereg działań inwestycyjnych
związanych z budową i wymianą sieci
ciepłowniczej. W 2021 roku poza wymianą rurociągów na preizolowane w kolejnych obszarach miasta, zmieniono także sposób zasilania budynków wielorodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastępując wyeksploatowane węzły grupowe
precyzyjnymi węzłami indywidualnymi.
Wymieniono także izolację na magistrali
ciepłowniczej.
Obecnie planowana jest przebudowa
sieci na osiedlu Dolnośląskim oraz kolejny etap budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul.
Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza,
a także przebudowa sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Budowlanych. Łącznie zmodernizowane zostaną

prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz powstaną 3 nowe indywidualne węzły
cieplne do każdego z bloków. Łączną
wartość zrealizowanych zadań szacuje
się na kwotę prawie 4,5 mln zł. Dokładne
kwoty i terminy realizacji poszczególnych
zadań będą znane po wyłonieniu wykonawców robót w drodze przetargów publicznych. O szczegółach prac będziemy
na bieżąco informować na naszej stronie
internetowej.
Jakie są plany Spółki na najbliższy czas?
Plan działań PEC Bełchatów na kolejny
sezon 2022/2023 pozostaje niezmienny
– niezawodne dostawy ciepła i czyste
powietrze. Służyć temu mają projekty
związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej kolejnych części miasta,
a także te dotyczące modernizacji infrastruktury przesyłowej. Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej przekładają
się na jakość powietrza w mieście. Im
bardziej rozbudowana sieć ciepłownicza,
tym mniej „niskiej emisji”, która jest jednym z głównych źródeł smogu zarówno
w Bełchatowie, jak i w całej Polsce.
Obecnie, w efekcie transformacji
sektora energetycznego, producenci
i dostawcy ciepła przechodzą przełomo-

we zmiany technologiczne, wymagające
dużych inwestycji. W związku z planowaną w nadchodzących latach transformacją energetyczną Kompleksu Górniczo-Energetycznego Bełchatów, zakończy się produkcja ciepła w oparciu o spalanie węgla brunatnego w Elektrowni
Bełchatów. Stąd inicjatywa władz samorządowych w celu wykorzystania obecnie dostępnej wiedzy i kompetencji do
przygotowania optymalnej koncepcji zabezpieczenia dostaw ciepła systemowego dla Miasta Bełchatowa w przyszłości,
skutkująca powołaniem przez Prezydenta Miasta, Mariolę Czechowską –Zespołu do spraw zabezpieczenia dostaw ciepła systemowego dla Miasta Bełchatowa. Transformacja regionu i jego przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu
nie powinno powodować negatywnych
skutków dla mieszkańców Bełchatowa
w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Wspólnie budujemy nowoczesne ciepłownictwo, a wszystko dla komfortu i bezpieczeństwa naszych Klientów (mieszkańców bloków, domów jednorodzinnych,
administratorów, spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych), którzy są najważniejsi
dla naszej firmy. To dla nich zmieniamy
się na lepsze każdego dnia.
PEC
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Bełchatowska kranówka spełnia wszystkie normy sanitarne – tak jej stan ocenia Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Bełchatowie. Wyniki badań, które regularnie prowadzi także akredytowane laboratorium
„WOD.-KAN.” potwierdzają, że woda płynąca z naszych kranów jest czysta, zdrowa oraz wolna od bakterii i drobnoustrojów

Nasza kranówka jest dobrej jakości
Nadzór nad stanem wody pitnej miejska
spółka WOD.- KAN. prowadzi systematycznie, zgodnie z harmonogramem,
a próbki do badań pochodzą z różnych
części miasta. Jak wynika z oceny okresowej za drugie półrocze 2021 roku,
przygotowanej właśnie przez bełchatowski sanepid, wewnętrzny monitoring
kontrolny i przeglądowy przebiegł bardzo dobrze. Między lipcem a grudniem
przebadane zostały łącznie 52 próbki –
35 przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Bełchatowie i 17
przez samą spółkę. Woda sprawdzona
została zarówno pod kątem składu fizykochemicznego, jak i bezpieczeństwa
bakteriologicznego. Wyniki są jednoznaczne – bełchatowska woda płynąca
z kranów spełnia wszystkie wymogi sanitarne, jakie na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2017 roku
oraz dyrektywa unijna.
- W ramach kontroli wewnętrznej
wody wykonujemy badania 21 wskaźników fizykochemicznych, mikrobiologicz-

Bełchatowska woda jest czysta i zdrowa
nych i organoleptycznych wody surowej
z eksploatowanych studni, wody pitnej
podawanej do sieci wodociągowej oraz
wody u konsumentów w sieci. W każdym
miesiącu woda w sieci u konsumentów

jest pobierana z 10 punktów monitoringowych równomiernie rozłożonych na
terenie całego miasta zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem pobierania próbek wody. Wyniki badań potwierdzają, że woda dostarczana mieszkańcom Bełchatowa jest czysta, zdrowa
oraz wolna od chorobotwórczych mikroorganizmów, szkodliwych metali ciężkich
i pestycydów. Spełnia ona polskie i europejskie wymagania stawiane wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi podkreśla prezes spółki WOD.-KAN.,
Piotr Pierzchała i dodaje, że poza stałym
monitoringiem jakości wody, akredytowane laboratorium spółki wykonuje szereg badań dodatkowych dla skutecznego
sterowania prowadzonym procesem
technologicznym.
Wyniki wykonywanych badań podawane są regularnie do publicznej wiadomości i można je znaleźć na stronie spółki wodkan-belchatow.pl w zakładce: Laboratorium (h�ps://wodkan-belchatow
.pl/laboratorium/wyniki-badan-wody/).
WOD.-KAN.

PSIEcudne odwiedziny uczniów Zespół Szkół CKZ w Bujnach
W schroniskowych progach mieliśmy
przyjemność gościć wyjątkowe osoby:
uczniów z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bujnach.
Uczniowie klasy Technikum Weterynaryjnego, uzbrojeni w ciekawość i wiedzę
teoretyczną, mieli okazję sprawdzić w realnych warunkach swoje umiejętności.
Po krótkim przywitaniu podzieliliśmy
uczniów na dwie grupy i przystąpiliśmy
do praktycznych aspektów pracy technika weterynarii.
Przed pierwszą grupą postawiliśmy
wyzwanie: uczniowie musieli sprostać
karmieniu kota, który po wypadku komunikacyjnym, trafił do nas z połamaną
szczęką. Uczniowie musieli wykazać niezwykłą delikatnością i wyczuciem w karmieniu, gdyż nasz podopieczny ma zadrutowaną szczękę. Po zdaniu egzaminu
z karmienia przyszedł czas na zajęcia
praktyczne w naszym gabinecie weterynaryjnym. Tu w asyście lekarzy uczniowie
przeprowadzili wstępną ocenę stanu
zdrowia nowo przyjętej suni, która trafiła
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„Od kuchni” poznawali pracę schroniska
do nas z interwencji. Przy okazji codziennych czynności w naszym gabinecie
przyszli adepci weterynarii mogli również asystować przy standardowych
czynnościach profilaktycznych: podawanie zastrzyków, pobrania krwi, chipowanie. Uczniowie odbyli też ustny sprawdzian z wiedzy z zakresu opieki nad zwierzętami. Ocena końcowa: 5+.

W tym samym czasie druga grupa
uczniów spotkała się z behawiorystką
Kasią. Oprowadzając uczniów po naszym
obiekcie opowiedziała im o wyzwaniach
pracy w schronisku, o podstawach behawiorystki oraz o pomocy zwierzakom,
które są najbardziej zlęknione i skrzywdzone przez człowieka. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja oraz celne
pytania. Następnie grupy zamieniły się:
pierwsza spotkała się z Kasią, a druga odbyła zajęcia w naszym gabinecie.
- Bardzo dziękujemy za inspirujący
czas. Było nam bardzo miło, że mogliśmy
podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z adeptami technikum weterynaryjnego. Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy oraz wymianie doświadczeń uczniowie zrozumieją trud ale
i ogrom satysfakcji płynącej z pracy związanej z pomocą zwierzętom. Zapraszamy
ponownie – podsumowują pracownicy
bełchatowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Schronisko

SPORT

Czwarta odsłona Bełchatowskiego Biegu Nocnego przyciągnęła do naszego miasta ponad 260 pasjonatów biegania z całej Polski. Ponad połowę stawki stanowili bełchatowianie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Wszyscy, którzy ukończyli 10-kilometrową trasę otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy - nagrody

Bili rekordy życiowe podczas nocnego biegu
Bełchatowski Bieg Nocny od samego początku cieszy się dużą popularnością
wśród miłośników tej formy aktywności.
W tegorocznej – 4. edycji tej autorskiej
imprezy Miejskiego Centrum Sportu wystartowało 265 zawodników. Powodzenia na starcie życzyli im wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański oraz
dyrektor MCS-u Paweł Woźniak.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, licząca 10 km trasa wiodła od placu Narutowicza, ulicami Lecha i Marii Kaczyńskich, Czyżewskiego i dalej aż do Dobiecina, gdzie zawrócili do Bełchatowa. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal, do najlepszych w każdej
z czterech kategorii powędrowały natomiast statuetki oraz nagrody finansowe.
W kategorii Open Kobiet zwyciężyła
Sabina Jarząbek z czasem 34:36. Wśród

Zwycięzcy otrzymali pieniężne nagrody

panów natomiast najszybszy okazał się
Sylwester Lepiarz, który linię mety przekroczył po 30 minutach i 31 sekundach.
W trakcie biegu prowadzona była również klasyfikacja wśród bełchatowian. Jeśli chodzi o panie to najszybsza okazała
się Sylwia Hałaczkiewicz (40:07), drugie
miejsce przypadło Monice Drążek
(40:46), trzecie natomiast zajęła Paulina
Stańczyk (45:23). W przypadku panów
pierwszą lokatę zajął Tomasz Owczarek
(32:51), na drugiej uplasował się Michał
Drążek (32:59), zaś na trzeciej – Krzysztof Nowak (35:17).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
oraz zwycięzcom Biegu Nocnego. Już
dziś zapraszamy na największą miejską
imprezę biegową - 25. Bełchatowską
Piętnastkę, która odbędzie się 20 listopada.
AP

Wystartuj w lekkoatletycznych zawodach
Przed młodymi sportowcami okazja, by
sprawdzić się w lekkoatletycznych zawodach. Do kalendarza miejskich imprez
sportowych, po przerwie spowodowanej
koronawirusem,
wracają
bowiem
czwartki Lekkoatletyczne. To ogólnopolska akcja, której celem jest aktywizacja
najmłodszych do uprawiania sportu. Ich
bełchatowską edycję od lat wspólnie
z miastem organizuje Bełchatowski Klub
Lekkoatletyczny, który otrzymuje na to
miejskie wspieracie.

W zawodach wystartować mogą
uczniowie szkół podstawowych, dokładnie z rocznika 2009 i młodsi. Zaplanowanych jest 5 spotkań. Odbędą się one w
majowe wtorki i czwartki – 10, 12, 17
oraz 19 i 26 maja na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 12. Zgłaszać można się
do niedzieli/wtorku poprzedzającego zawody na adres mailowy: mantyk@onet.pl. Podczas całego cyklu prowadzona będzie rywalizacja w siedmiu konkurencjach. Bieg na 60 m, na 300 m, na

600 lub 1000 m, skok w dal, skok wzwyż
i rzut piłeczką palantową – to wszystkie
z nich. Zawodnicy sami wybierają dla siebie dwie, w których będą startować.
Podczas każdych zawodów prowadzona
będzie klasyfikacja. Sportowcy z najlepszymi wyniki wynikami w końcowym
podsumowaniu, zwyciężą w poszczególnych kategoriach. Na najlepszych czeka
także udział w ogólnopolskim finale
Czwartków LA, który rozgrywany jest
w Łodzi.
ADA
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KULTURA
Ekscytujące eksperymenty i dobra zabawa – tak będzie wyglądał tegoroczny Fes�wal Re:Aktor. Na dzień pełen
niespodzianek wszystkie dzieci, zarówno te młodsze, jak i nieco starsze, zaprasza prezydent Mariola Czechowska. Impreza odbędzie się w niedzielę, 29 maja, na placu Narutowicza za Gigantami Mocy

Tegoroczny Re:Aktor z wodą w roli głównej
Tradycyjnie już Dzień Dziecka w Bełchatowie zapowiada się ekscytująco. Inspiracją tegorocznego Fes�walu Re:Aktor,
na który bełchatowian zaprasza prezydent Mariola Czechowska, będzie szeroko pojęty temat wody. – Planujemy mnóstwo darmowych atrakcji, które z pewnością na długo zapadną w pamięci dzieci. Podobnie, jak w latach poprzednich,
stawiamy na naukę przez zabawę. Mamy
nadzieję, że dzięki temu najmłodsi zainteresują się tematem wody oraz rolą, jaką
odgrywa w przyrodzie – mówi Agnieszka
Rogaczewska, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim
magistracie.
Wspomniane warsztaty obejmą szereg zagadnień związanych z wodą
w świetle różnych dziedzin nauki, m.in.
chemii, fizyki, geografii czy biologii. Wykwalifikowani instruktorzy wyjaśnią
dzieciom problem zmniejszania się ilości
słodkiej wody na naszej planecie oraz
czym może grozić jej zanieczyszczenie.
Podczas fes�walu nie zabraknie także innych warsztatów, w trakcie których dzieci
będą mogły puścić wodze swojej fantazji.
Jedną z atrakcji tegorocznego Fes�walu Re:Aktor będzie spektakl „Plum
i Bulb, czyli problemy z wodą”, które zaprezentuje teatr „Chrząszcz w trzcinie”.
Tytułowi bohaterowie to rybka i ośmiornica, które opowiedzą o ważnej roli, jaką
w życiu ludzi i zwierząt odgrywa woda.
Na scenie pojawi się niezwykły batyskaf,
który zabierze widzów w podwodną wyprawę. Zanurzając się w głębiny będą podziwiać różnorodność morskich stworzeń, by w końcu spotkać największego

Fes�wal Re:Aktor to tradycyjnie wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin

wroga wodnego świata. W planach znalazły się również zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne czy spotkania z podróżnikami, którzy odwiedzili 65 państw świata. Animatorzy odpowiedzą na różne pytania, m.in. jak zbudowany jest statek, jak
wygląda podwodne życie i czy rafa koralowa jest bezpieczna. Dzieci będą mogły
założyć kos�um nurka oraz zmierzyć się

Koncertowo uczcimy wszystkie mamy
26 maja obchodzić będziemy jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających
świąt – Dzień Matki. Z tej okazji prezydent Mariola Czechowska zaprasza na międzypokoleniowy koncert, który zatytuowany jest „Dla Ciebie Mamo...”.
Na scenie plenerowej w ogrodach parafialnych przy ul. Kościuszki wystąpią m.in.
chór UTW Pasjonata, grupy wokalne Cantabile i Bagatela, Arkadiusz Załęczny z zespołem Sounding Strings, schole „Promyki nadziei” (z parafii pw. NMP Nieustającej
Pomocy) i „Farne Scholki” (z parafii pw. Narodzenia NMP), a także lokalni soliści.
Koncert poprowadzą Lucyna i Sylwester Hałaszkiewiczowie, aktorzy BAT – Scena
Dorosłych. Nie zabraknie nostalgicznych piosenek i dawki dobrego humoru.
Koncert z okazji Dnia Marki odbędzie się w sobotę, 28 maja. Początek o godz.
19:00. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście bezpłatny.
AP
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w cztery oczy z rozdymką.
Na Dzień Dziecka z Fes�walem
Re:Aktor zapraszamy w niedzielę, 29 maja. Zabawa dla najmłodszych oraz całych
rodzin trwać będzie od godz. 14:00 do
19:00. Wszystko dziać się będzie za Gigantami Mocy przy placu Narutowicza.
AP

KULTURA
Po przerwie spowodowanej covidem do kalendarza miejskich imprez wracają Dni Bełchatowa. Muzyczny maraton zaplanowany jest na ostatni weekend czerwca. Dla bełchatowian zagrają lokalni artyści, a także gwiazdy
dużego formatu: Myslovitz, Enej, Kękę czy MIG

Myslovitz, Enej, KęKę na Dniach Bełchatowa

Gwiazdą tegorocznych Dni Bełchatowa będzie Myslovitz; fot./mat. prasowe Myslovitz
Dni Bełchatowa to największa, miejska
impreza plenerowa. Przyciąga ona zawsze tłumy mieszkańców i gości, którzy
mają okazję, aby przez trzy dni bawić się
przy dźwiękach różnorodnej muzyki. Po
dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa ponownie zapraszamy na święto miasta. – Sytuacja epidemiczna jest na tyle stabilna, że rząd zniósł
niemal wszystkie obostrzenia związane
z covidem. Tym samym mamy zielone
światło, aby wrócić z imprezami dużego
formatu – mówi Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa. – Cieszę się, że
już niebawem – bo w ostatni weekend
czerwca – będziemy mogli ponownie bawić się na Dniach Bełchatowa. Będzie
muzycznie i rodzinnie. Nie zabraknie
atrakcji dla młodszych, jaki starszych.
Koncerty będą różnorodne, tak by każdy
mógł znaleźć coś interesującego dla siebie – dodaje prezydent Mariola
Czechowska.
Koncertowy maraton rozpocznie się
w piątek, 24 czerwca. Będzie to gratka
szczególnie dla fanów hip-hopu i rapu.
Na scenie plenerowej przy MCK PGE Gigantach Mocy wystąpią bowiem Vixen,
Kleszcz i Kękę. Jako pierwszy zaprezentuje się Vixen, który w swoich utworach
stawia na hip-hop, ale też wplata elementy innych gatunków jak rock, rock’n’roll, dubstep czy future bass. „Nie
szukam poparcia”, „Krok”, „Kominek” to
jedne z jego najbardziej rozpoznawanych
kawałków. Kleszcz, czyli Łukasz Stępień
to kolejny raper, który zagra w Bełchatowie. Ma on na swoim koncie albumy

z różnymi artystami. Występował m.in.
z Kamilem Bednarkiem, Rahimem, Tymkiem. Na youtube najchętniej słuchane
są „Bajka o Kolorach”, „Bajka o motylku”
czy „Pozdro bez”. Gwiazdą piątkowych
koncertów będzie Kękę – Piotr Dominik
Siara, który znany jest już bełchatowskiej
publiczności. Jego koncert w 2016 roku
przyciągnął tłumy fanów. Nie ma się co
dziwić, bo jego albumy pokrywają się nawet potrójną platyną, a piosenki na
youtube osiągają miliony wyświetleń.
A na koniec zaś będzie się można pobawić przy muzyce granej przez DJ.
Na kolejne koncerty zapraszamy już
na błonia przy Muzeum Regionalnym.
Sobota to czas rodzinnej zabawy i pikniku. W Parku Olszewskich stanie wesołe
miasteczko, będą też animacje dla dzieci,
stoiska z rękodziełem i strefa gastronomiczna. Na scenie królować natomiast
będą miejscowe zespoły i soliści. Wystąpią: Miejska Orkiestra Dęta, przedszkolaki, uczniowie szkół i lokalne chóry. Później koncertować będzie zespół Sounding Strings, którego liderem jest Arkadiusz Załęczny. Rockowych brzmień nie
zabraknie także podczas występu Thrudy. Bełchatowska grupa występowała
m.in. na Rocket Fes�wal w Warszawie,
m.in. z Comą, Luxtorpedą i Kamilem Bednarkiem i wieloma innymi artystami.
Na zakończenie sobotniej odsłony
Dni Bełchatowa zagra Myslovitz, którzy
na scenie są od prawie dwudziestu lat.
Na swoim koncie mają dziesięć płyt i kilkanaście przebojów. Podczas koncertu
na pewno nie zabraknie: „Dla Ciebie”,

„Długość dźwięku samotności”, „Peggy
Brown”.
Trzeci dzień święta miasta otworzy
występ grupy tanecznej Rajka. Zaraz po
niej na scenie pojawi się gwiazda disco
polo – formacja MIG. Ma ona na swoim
koncie cztery albumy i kilka hitów, wśród
nich m.in. „Wymarzona” czy „Miód malina”. Później scena ponownie będzie należeć do lokalnych artystów. Ze swoim
koncertem wystąpią uczestnicy telewizyjnych muzycznych show: Ta�ana Kopala, Paweł Bauer i Anna Serafińska.
Gwiazdą zamykającą tegoroczne Dni
Bełchatowa będzie Enej, czyli polskoukraiński zespół, który na naszej scenie
gra już dokładnie od dwudziestu lat. Ich
muzyka to mieszanka folku, rocka, ska,
punku i ukraińskiej alternatywy. Ogromną popularność zyskali po swoim zwycięstwie w muzycznym programie telewizyjnym „Must be the music. Tylko muzyka”. Do dziś ich koncerty przyciągają tłumy fanów, na youtube najwięcej wyświetleń ma ich hit „Kamień z napisem Love”
i „Symetryczno-liryczna”.
- Jak widać najbliższe święto miasta
upłynie pod znakiem dobrej i różnorodnej muzyki. Zadbaliśmy o to, by zagrały
dla nas gwiazdy dużego formatu, ale też
promować będziemy naszych utalentowanych, bełchatowskich artystów. Będzie to weekend muzycznych wrażeń
i pełen atrakcji dla całych rodzin – mówi
Jakub Kołodziejczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, które wspólnie
z miastem organizuje Dni Bełchatowa.
ADA
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BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ
Różnorodne medale, nadruki na banknotach, karty pocztowe i biuletyny – to tylko część zbiorów, jakie będzie
można zobaczyć na wystawie w Muzeum Regionalnym. Przygotowuje ją bełchatowski Oddział Numizmatyczny,
który świętuje 30. lecie istnienia. Otwarcie ekspozycji zaplanowane jest na 22 maja, o godz. 12:00

Jubileusz bełchatowskiej numizmatyki
Początki bełchatowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego sięgają maja 1992 roku. To właśnie wtedy
zostało ono oficjalnie powołane przez
piotrkowski zarząd PTN-u. Dziewięć lat
później – w grudniu 2001 roku – już zarząd główny zdecydował o przekształceniu bełchatowskiego Koła w Oddział terenowy. Rok 2017 to kolejny znaczący
okres w ich historii. Oddziałowi nadano
imię Augusta III Sasa. Wybór na patrona
tego króla Polski nie był przypadkowy. To
właśnie za panowania Augusta III Bełchatów otrzymał prawa miejskie.
Jak wspomina Andrzej Cichecki, prezes Oddziału PTN w Bełchatowie pierwsze, nieformalne spotkania kolekcjonerów zorganizowali na początku lat 90.
– Wówczas na rynku pojawiło się sporo
różnych monet. Wiele osób zaczęło się
interesować numizmatyką i kolekcjonerstwem. Mieliśmy grupę dziesięcio-dwunastoosobową, spotykaliśmy się, wymienialiśmy się monetami, poglądami, próbowaliśmy dotrzeć do coraz to ciekawszych egzemplarzy. Z czasem stwierdziliśmy, że moglibyśmy założyć koło, zacząć
działać oficjalnie. I tak pierwsze – nieformalne spotkanie – odbyło się w ówczesnej Bawełniance. Później przenieśliśmy
się do dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaczęliśmy się organizować
i w efekcie po kilku latach, formalnie powołane zostało nasze Koło. Pomógł nam
w tym piotrkowski zarząd PTN. A pierwszym prezesem został Wiktor Cybulski.
Potem po raz kolejny zmieniliśmy siedzibę – przenieśliśmy się do Muzeum Regionalnego, z którym współpracujemy aż
do dziś. I można powiedzieć, że właśnie
od tego momentu nasz Oddział zaczął
prężnie działać i rozkwitać – wspomina
prezes Andrzej Cichecki.
- Numizmatycy w Bełchatowie to silna organizacja, mimo tego, ze młodych
ludzi do tego ruchu ciężko namówić. Cieszę się, że od lat możemy razem działać
na rzecz bełchatowskiej historii i kultury
i ta współpraca układa się bardzo dobrze.
Wspólnie wybiliśmy kilka medali, właśnie
pracujemy nad kolejnym. Mamy również
szerokie plany wystawowe, bo trzeba zaznaczyć, że bełchatowscy numizmatycy
przygotowują przynajmniej dwie wystawy w roku. Reaktywowaliśmy również
Gabinet Numizmatyczny, gdzie prezentowanych już było kilka ekspozycji. Od
lat, właściwie od początku ich istnienia,
Oddział ma siedzibę w muzeum i tu spotkają się zarówno na swoje zebrania, jak
i z kolekcjonerami z okolic. To jedyna or-
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ganizacja, która od ćwierć wieku współpracuje z muzeum. I chciałbym, aby tak
było w kolejnych latach – powiedział
Marek Tokarek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Numizmatyka dla nich to wielka pasja, która łączy pokolenia i uczy cierpliwości. – Na monetach można znaleźć
całą historię świata. Dlatego, by być dobrym numizmatykiem, potrzeba sporej
wiedzy, którą wciąż należy rozwijać. Wymaga ona śledzenia trendów i sytuacji na
rynkach. Musimy się orientować w rodzajach stempla, kojarzyć najważniejsze
mennice, serie numizmatyczne, nakłady
i roczniki. Dzięki temu wiemy, co kupować, a przede wszystkim czy monety te
są autentyczne. By wyszukać unikatowe
numizmaty trzeba przejrzeć wiele zbiorów, wystaw, prywatnych archiwów –
dodaje prezes Andrzej Cichecki. Jak powiedział członków Oddziału połączyła
wspólna pasja oraz zamiłowanie do monet. I choć skład osobowy Koła, a następnie Oddziału zmieniał się, to miłość
do kolekcjonerstwa nieprzerwanie jest
z nimi już od trzydziestu lat. Przez ten
czas zorganizowali ponad 80 wystaw.
Wydają swój biuletyn, organizują spotkania, w których uczestniczą także numizmatycy z okolic. – Ogromnym naszym
sukcesem było zorganizowanie w Bełchatowie, w 2017 roku, XIII Walnego
Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Do naszego
miasta przyjechali kolekcjonerzy z kół
i oddziałów z terenu całej Polski. Cieszymy się, że mogliśmy być gospodarzem
tak ważnego dla PTN-u wydarzenia. Od
blisko dwóch lat w Dworku Olszewskich
ponownie działa Gabinet Numizmatyczny, gdzie bełchatowianie mogą oglądać
czasowe wystawy różne tematycznie.
W trakcie 30-letniej działalności nasz

Oddział przy współpracy z miastem i muzeum wybił dziewięć okolicznościowych
medali m.in. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 90lecia piłki nożnej w Bełchatowie,
100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
czy 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej –
powiedział Andrzej Cichecki. Trwają właśnie prace nad kolejnym medalem. Tym
razem z okazji jubileuszu Oddziału. Autorem projektu jest sam prezes bełchatowskich numizmatyków. Rewers medalu
przedstawiać będzie Augusta III Sasa jadącego konno. Z kolei na awersie wybite
zostaną m.in. herb Bełchatowa, a także
informacja o 285. rocznicy nadania mu
praw miejskich. Wyemitowanie okolicznościowego medalu nie byłoby możliwe
bez wsparcia prezydent Marioli Czechowskiej, która jubileusz Oddziału objęła honorowym patronatem. – Dzięki ich
zaangażowaniu i ogromnej pasji możemy
lepiej poznawać historię regionu, ale też
kraju. Działalność kolekcjonerów ogromnie wzbogaca życie kulturalne naszego
miasta. To, co robią jest zauważalne i potrzebne, za co serdecznie im dziękuję.
Cieszę się, że mogłam objąć ten jubileusz
patronatem – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Jubileusz, który odbędzie się 22 maja
w Muzeum Regionalnym, jest otwarty.
Udział w nim może wziąć każdy. Podczas
spotkania otwarta zostanie wystawa
podsumowująca historię bełchatowskiej
numizmatyki. Znajdą się na niej m.in. monety, medale, karty pocztowe, biuletyny.
– Ekspozycja jest dla wszystkich. Będzie
nam miło gościć bełchatowian na naszej
wystawie, serdecznie zachęcamy do
udziału w obchodach naszego jubileuszu
– podsumowuje Andrzej Cichecki, prezes
Oddziału PTN w Bełchatowie.
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Młodzieżowa Rada Miejska w Bełchatowie

Fabian Dudkiewicz

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Natalia Borowczyk

Alicja Jasińska

Małgorzata Michalska

Mikołaj Sobutkowski

Mikołaj Bukowiecki

Oliwia Jon

Jan Olczyk

Maksymilian Stanowski

Aleksandra Gawin

Wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kamila Chełmik

Magdalena Jończak

Maciej Pasiek

Jessica Stopyra

Dawid Walczak

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Paulina Ferek

Adam Gajda

Kamil Kusiak

Antoni Lis

Krzysztof Pazera

Klaudia Siwiaszczyk

Michał Szczepaniak

Julia Ścieszko
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Piotr Wysocki

Grzegorz Muskała

Ewa Skorupa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

