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Będą światła na skrzyżowaniu
Słonecznej i Sienkiewicza

To początek drogowych
inwestycji w mieście.
W planach przebudowa
skrzyżowania ul. Staszica
i 1 Maja oraz budowa
ul. Kopeckiego
strona 4

Z DRUGIEJ STRONY

zobacz.belchatow.pl

Wianki świętojańskie z polnych kwiatów, kłosów zbóż i traw przygotowali uczniowie bełchatowskich szkół. Konkurs Bełchatowskie
Cuda-Wianki Muzeum Regionalne zorganizowało po raz drugi. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w pierwszym dniu lata

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.com/belchatow

Kino na Leżakach

Wyścig Kolarski

Wystawa P. Kurzydlaka

W
piątek,
30.
czerwca 2017, odbędzie się pierwszy w tym roku
senas pod chmurką w ramach letniej edycji „Kina
na Leżakach”! Na
placu przed sceną plenerową MCK
PGE Giganty Mocy będzie można obejrzeć komedię pt. „Słaba płeć”.Początek seansu o 22.00. Wstęp wolny.

18,3 km będzie
miała jedna runda
w 41. Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o „Wielką
Nagrodę
Miasta
Bełchatowa”. Linia
startu i mety będzie
przy hali „Energia”, a trasa wyścigu prowadzić będzie m.in. ulicami Bełchatowa.
Wyścig odbędzie się w dn. 8 - 9 lipca między 14.30 a 17.00

14. lipca w bełchatowskim
Muzeum
Regionalnym zostanie otwarta wystawa fotografii Piotra
Kurzydlaka. Zdjęcia
dokumentują
wszystko, co działo
się w Bełchatowie w
ciągu ostatniego roku. Ludzie, wydarzenia i piękno naszego miasta - wszyscy,
którzy wybiorą się na wystawę odkryją
Bełchatów na nowo.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni mieszkańcy

Spotkajmy się 1 i 2 lipca na błoniach za Muzeum Regionalnym. Dni Bełchatowa to
święto miasta i wszystkich bełchatowian. Mam nadzieję, że w tegorocznym programie
każdy znajdzie coś dla siebie. Sobotę wypełnią koncerty, gwiazdą tego dnia będzie
grupa Pectus. W niedzielę szczególnie serdecznie zapraszam wszystkie rodziny. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla małych i dużych bełchatowian. Chcieliśmy, aby
dni miasta były także świętem bełchatowskich twórców i artystów, dlatego to im
oddajemy scenę i dajemy możliwość pokazania się przed dużą publicznością. Niech te
Dni Bełchatowa będą miłym początkiem lata, wakacji i udanego wypoczynku, czego
wszystkim życzę.
Dla miasta przełom roku to czas ważnych inwestycji. Trwają prace na drogach, przygotowujemy się do rewitalizacji placu Wolności i inwestycji przy ul. Okrzei - Jabłoniowego Sadu. To piękna idea powrotu do dawnych polskich
ogrodów i choć na jabłka trzeba będzie poczekać, sam sad stanie się już w przyszłym roku miejscem, do którego
z pewnością chętnie będziemy zaglądać.

Dołącz do bezpłatnego systemu informacji lokalnej, który działa już w kilkuset gminach i miastach

Miasto Bełchatów jest naprawdę BLISKO mieszkańców
Urząd miasta uruchomił bezpłatną aplikację BLISKO w ramach systemu SISMS.
Dzięki niej mieszkańcy będą na bieżąco informowani o sprawach, które ich
interesują: zagrożeniach pogodowych,
inwestycjach w mieście, utrudnieniach
w ruchu czy wydarzeniach kulturalnych
i sportowych. - Mieszkaniec może zamówić sobie informacje do kieszeni – mówi
Wojciech Łągwa, koordynator Zespołu
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM Bełchatowa.
Aby w pełni korzystać z aplikacji BLISKO należy pobrać ją z jednego
z serwisów: App Store, Google Play lub
Windows Store. Potem wystarczy wpisać w aplikacji swoją miejscowość. Kolejny krok to wybór tematów, które nas
interesują. Można wybrać informacje z
jednego lub z trzech obszarów: aktualności miejskie, wydarzenia kulturalne,
sportowe i turystyczne oraz zagrożenia
i awarie. - W domu, w autobusie MZK czy

w przychodni będzie można dowiedzieć
się, co wieczorem grają w kinie i jaką wystawę organizuje muzeum – podkreśla Katarzyna Źródelna, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM. Użytkownicy
aplikacji BLISKO mogą korzystać nie tylko

z informacji lokalnych. Można subskrybować także informacje z innych miast,
a tych w systemie jest już 500.
Aplikacja jest dostępna na www.sisms.
pl, tam można także ,,zamówić" informacje za pomocą SMS lub maila. AP
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Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Sienkiewicza. Będą światła, nowe chodniki i droga rowerowa

Prace na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Słonecznej
Prace ruszyły 12. czerwca. Pierwszy
etap obejmuje przebudowę linii telekomunikacyjnej, elektrycznej i wodociągowej. 20 czerwca rozpoczęły się prace
drogowe, które wiążą się ze zmianami
w organizacji ruchu. Całkowicie wyłączony jest odcinek ulicy Słonecznej, od
Pszenicznej do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. - Jadąc od strony zachodniej,
pojedziemy Sienkiewicza, Olsztyńską
i dalej Mazowiecką, natomiast od strony
wschodniej - Sienkiewicza, Piłsudskiego
i Polną. Podczas wylewania asfaltu i układania chodnika może wystąpić czasowe
zwężenie ulicy Sienkiewicza, czyli prawolub lewostronne wahadło – mówi Tadeusz
Sztuka, kierownik budowy.
Przebudowa skrzyżowania, włącznie
z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej,
powinna zakończyć się 11 sierpnia. Natomiast chodnik i nowa ścieżka rowerowa
mają być gotowe w grudniu.
W związku z pracami MZK do
10 września wyłączył dwa przystanki autobusowe na ul. Słonecznej - Słoneczna
I oraz Słoneczna II. Autobusy linii 4, 5
i 6 jadą objazdem przez ulicę Mazowiecką. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej
w tym rejonie pozostaje bez zmian.
Przebudowa skrzyżowania Sienkiewicza i Słonecznej to dopiero początek

Przebudowa linii telekomunikacyjnej, elektrycznej i wodociągowej
inwestycji drogowych w Bełchatowie.
Jedną z najważniejszych będzie przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja
i Staszica. Ma to usprawnić ruch w tym
rejonie i ułatwić kierowcom skręt w lewo
z ul. 1 Maja. Prace planowane są na drugą połowę roku. W budżecie zapisano na
nie 900 tys. zł.
Wśród tegorocznych planów jest także budowa ul. Kopeckiego, dzięki czemu
ruch w okolicach miejskiego targowiska

ma być bardziej płynny. Długość przebudowanego odcinka wynosić będzie 740
metrów. Dużo dziać się będzie też na
bełchatowskich osiedlach. Na ulice na
os. Binków zapisano 500 tys. zł, podobnie jak na os. Ludwików, gdzie powstanie
ul. Konwaliowa.
Zakończyła się też już budowa ulicy
Jutrzenki na os. Politanice.
AP

Będzie sześć nowych placów zabaw w mieście
Miasto podpisało umowy z projektantami
na budowę sześciu nowych placów zabaw.
Znajdą się one przy bl.137, 138 i 146 na
osiedlu Dolnośląskim, przy ul. Czaplinieckiej 100, przy ul. Czaplinieckiej 44 D, C
i E. W ramach Budżetu Obywatelskiego
powstaną trzy place: Mały Alpinista, Biedronkowo i Wyspa Piratów.
Dzięki nowym placom zabaw najmłodsi mieszkańcy Bełchatowa zyskają nowe miejsca do spędzania czasu na
wolnym powietrzu. Dodatkowo miasto otrzymało dofinansowanie ze środków powiatowych na zieleniec przy
ul. Witosa (z tyłu budynku Gigantów
Mocy). Podpisano także umowy na pro-
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Kolorowe miejsce zabaw
jekt placu do kalisteniki w rejonie kortów tenisowych i na budowę siłowni z
tyłu oddziału MCK w Grocholicach. W
ramach Budżetu Obywatelskiego jeszcze
w tym roku zostanie zagospodarowany
teren międy blokami 304 i 333 na osiedlu

Dolnośląskim - będzie tam nowe oświetlenie, alejki zostaną odświeżone a zieleń uporządkowana. Są już opracowane
mapy do celów projektowych. Zakończyły się konsultacje z zarządcami terenów
i pełnomocnikami wspólnot.
Planowane są spotkania w sprawie
akceptacji przygotowanych przez projektantów koncepcji zagospodarowania.
Kiedy takie zgody zostaną wydane, projektanci będą mieć 3 tygodnie na dopełnienie wszystkich wymogów formalnych.
Potem miasto ogłosi przetargi. Wszystkie
inwestycje mają być zrealizowane do
końca tego roku.
AP
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Prezydent Mariola Czechowska otrzymała tytuł Samorządowca Roku 2017 w plebiscycie ,,Dziennika Łódzkiego”

Prezydent Bełchatowa Samorządowcem Roku 2017
Już po raz dziesiąty oceniono wszystkich
samorzadowców z regionu łódzkiego.
W tegorocznym plebiscycie wzięło udział
niemal 3,5 tysiąca osób: radnych gmin,
powiatów, miast oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plebiscyt
,,Dziennika Łódzkiego” jest organizowany
z okazji święta samorządu. W tegorocznej edycji oddano w sumie ponad 10 tysięcy głosów.
Prezydent Mariola Czechowska zdobyła 1.430 głosów, które zapewniły jej tytuł
najbardziej popularnego samorządowca w województwie łódzkim. Na drugim
miejscu znalazła się Grażyna Gałkiewicz,
radna Rzgowa, a na trzecim Witold Oleszczyk, wójt gminy Zapolice.
- To ważne wyróżnienie, gdyż przyznane
głosami mieszkańców. W takich chwilach
wierzymy, że nasza praca ma sens - mówi
Prezydent Mariola Czechowska zdobyła ponad 1400 głosów
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Wręczenie nagród było częścią uro- ,,Dziennik Łódzki” plebiscyt na Samorzą- Stępień i przewodniczący Sejmiku Wojeczystej sesji Sejmiku Województwa Łódz- dowca Roku organizował po raz dziesiąty. wództwa Łódzkiego, Marek Mazur.
AP
kiego. Uroczystość odbyła się 30. maja , Patronat nad plebiscytem objęli marw Filharmonii Łódzkiej im. Rubinsteina. szałek województwa łódzkiego Witold

Powstał Społeczny Komitet Budowy Posągu Marszałka Piłsudskiego
15. maja w Bełchatowie powstał Społeczny Komitet Budowy Posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego członkowie
zgodnie podkreślają, że poza zbiórką
funduszy na posąg marszałka, celem komitetu jest aktywizacja dzieci, młodzieży i całej społeczności Bełchatowa oraz
przypominanie historii naszego miasta i
jego związków z Piłsudskim.
Komitet może powoływać swoich ambasadorów. Pierwszym Ambasadorem została prezydent Mariola Czechowska.
Posąg marszałka ma stanąć w centralnej części placu Wolności przodem do ul.
Piłsudskiego. Jego uroczyste odsłonięcie
planowane jest na 11. listopada 2018
roku, czyli dokładnie w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uruchomione zostało specjalne konto,
na które będzie można wpłacać darowizny. Wszystkie informacje są na stronie
Komitetu: www.pilsudski.belchatow.pl.
AP

Komitet społeczny zajmie się między innymi zbiórką pieniędzy na posąg
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Wpłynęły pierwsze wnioski do Bełchatowskiego Budżetu Obywatelskiego. Bełchatowianie mogą
zdecydować, na co wydać 1,5 mln zł z miejskiej kasy

Złóż wniosek i decyduj o mieście
Już po raz piąty mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły związane z Bełchatowem, które zostaną zrealizowane w
ramach budżetu obywatelskiego. 1,5 mln
zł zostanie podzielone na realizację projektów „twardych” i „miękkich”, które
zdobędą największe poparcie w internetowym głosowaniu.
Projekty można zgłaszać do 14 lipca. Są już pierwsze propozycje od
mieszkańców, ale wzorem ubiegych lat
najwięcej wniosków wpłynie w ostatnich dniach. Przygotowując się do
złożenia wniosku warto zapoznać się
z regulaminem dostępnym na ww.decydujemy.belchatow.pl. W tym roku obowiązują nieco inne zasady niż przy poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty „twarde” będą mogły być realizowane wyłącznie na terenach należących
do miasta, a przy zgłaszaniu projektów
„miękkich” trzeba także wypełnić harmonogram, wpisujący dane wydarzenie
w konkretne ramy czasowe.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu
uczniowie ZSP nr 9 na osiedlu Dolnośląskim zyskali nowy obiekt sportowy. Na
blisko 4 tys. metrach kwadratowych powstało wielofunkcyjne boisko z polem do
gry w piłkę ręczną oraz z dwoma boiskami do koszykówki. Do tego dwie bieżnie
– jedna okólna na 155 metrów z 3 torami,
druga prosta 61 metrowa z 4 torami. Jest
jeszcze skocznia w dal. Wszystko wyłożone bezpieczną poliuretanową nawierzchnią, a także wyposażone w oświetlenie
i odwodnienie. Obiekt będzie także pod
stałym nadzorem kamer – znajduje się on
bowiem w zasięgu szkolnego monitoringu.
Cała inwestycja kosztowała miasto blisko
850 tys. zł.
Miasto realizuje też kolejne projekty z ubiegorocznego budżetu obywatelskiego. Trwa budowa nowych
chodników
na
osiedlu
Przytorze.
Na ul. Energetyków, nieopodal bloku
nr 12, powstało kilkanaście miejsc parkingowych, tam też miasto wybudowao nowy chodnik. Na tym nie koniec.
W planach jest także położenie nowego
chodnika w pobliżu bloku nr 7 na ul. Słowackiego, gdzie wysłużone płyty zastąpi
kostka brukowa. Projekt został zgłoszony
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Nowe boisko przy ZSP 9 kosztowało blisko 850 tys. zł.

Twój pomysł na miasto
Przed bełchatowianami kolejna szansa na rozdysponowanie 1,5 mln zł
z miejskiego portfela. Trwa nowa
edycja Bełchatowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy już po
raz piąty mogą zgłaszać swoje pomysły związane z Bełchatowem.
Kwota 1,5 mln zł zostanie podzielona
na realizację w 2018 roku projektów
„twardych” i „miękkich”, które zdobędą największe poparcie w internetowym głosowaniu.

Niedawno zakończyły się prace przy
budowie chodników na ul. Energetyków
do budżetu obywatelskiego w ubiegłym
roku, na jego realizację przeznaczono
200 tys. zł.
Poza tym realizowane są też dwa miękkie projekty wyłonione w ubiegłorocznej
edycji budżetu obywatelskiego. Zarówno „Grocholice – łączymy pokolenia”, jak
i „Akademia place zmienia”, będą promować zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu.
Propozycje projektów do tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego można

Swoje pomysły bełchatowianie mogą
zgłaszać do 14 lipca.
składać przez internet (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie www.
decydujemy.belchatow.pl.) lub osobiście na formularzu papierowym w UM
(w punkcie informacyjnym).
Zakwalifikowane pomysły poznamy
4 września. Samo głosowanie ruszy zaś
11 września i potrwa do 19 września. Wyniki
poznamy 25 września.
AP
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Pectus, Mezo i Chodyniecki - to gwiazdy tegorocznych Dni Bełchatowa. Posłuchamy ich w sobotę,
1 lipca. W niedzielę scena należeć będzie do bełchatowskich artystów. Zagrają Thrudy i Mobilizacja

Weekend pod znakiem koncertów i zabawy

Grupa Pectus zakończy sobotni koncert gwiazd
Tak jak w poprzednich latach, Dni Bełchatowa odbędą się na scenie w parku
miejskim przy Muzeum Regionalnym.
Na dwudniowe święto miasta, 1-2 lipca,
wszystkich mieszkańców zaprasza Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa
i zapewnia, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Sobota będzie dniem, w którym
wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Natomiast niedziela będzie przeznaczona na
prezentację bełchatowskich artystów.
Sobotni wieczór rozpocznie Klaudia
Pawlak, artystka coraz mocniej rozpoznawalna w gatunku muzyki disco&dance. Później zaśpiewają: Magda Femme, wokalistka, związana przed laty
z grupą z Ich Troje oraz młody twórca
i kompozytor Szymon Chodyniecki.
Około godz. 19 wystąpi raper Mezo.
Mezo, czyli Jacek Mejer. Sukces odniósł
w roku 2003, kiedy wydał album ,,Mezokracja”, na którym znalazły się takie
utwory jak: ,,Żeby Nie Było”, ,,Mezokracja” czy ,,Aniele”. W 2006 roku pojawiła
się kolejna płyta Mezo pt. ,,Eudaimonia”.
Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie
Pectus. Zespół dał się poznać polskiej
publiczności poprzez udział w finale Sopot Festival 2008, kiedy to Słowik Publiczności powędrował właśnie w ich
ręce. „Barcelona“ wciąż wydaje się
hitem nie do przebicia. Starsze utwory „To, co chciałbym Ci dać” czy „Jeden moment” bełchatowska publiczność
z pewnością zaśpiewa razem z zespołem.
Po sobotnich koncertach mieszkańcy

W sobotę wystąpi także Mezo

będą się bawić na dyskotece pod gwiaz- Na rodziny z dziećmi czekać będzie wiele
atrakcji. Będą stoiska ceramiczne, pladami.
Drugiego dnia na scenie pojawią się styczne, naukowe, rękodzielnicze, workwyłącznie bełchatowianie. Przed publicz- SZOPA i fotograficzne BTF. Poza tym będą
nością zaprezentują się grupy wokalne animacje dla dzieci oraz stoiska Fundacji
i taneczne, działające przy Miejskim „Nitka”, obozu harcerskiego – ZDB, Klubu
Centrum Kultury, dzieci z bełchatowskich Nippon działającego przy MCK i aktywna
szkół i przedszkoli przedstawią program strefa sportowa MCS. Młodsze dzieci bęartystyczny nawiązujący do historii Beł- dzie zabawiał artysta balonowy.
Dni Bełchatowa to również okazja
chatowa. Dla mieszkańców bawiących się
na błoniach przy Muzeum wystąpią woka- do spotkania z miastami partnerskimi,
liści i zespoły z Bełchatowa: Weronika Po- z którymi samorząd aktywnie współprachopień, Anna Serafińska, zespół Thrudy cuje, szczególnie na polu kultury i sportu.
W tym roku Bełchatów będzie obchodził
oraz Mobilizacja.
- To będzie dzień skierowany do jubileusz 20-lecia współpracy z Aubergebełchatowskich rodzin, chcemy się nville (Francja).
Dni Bełchatowa rozpoczęły się 23.
także
pochwalić
naszymi
lokalnymi artystami – mówi Łukasz Poli- czerwca koncertem „Koniec szkoły na
tański,
wiceprezydent
Bełchatowa. rockowo”.
AP
1 lipca - sobota
16.10 - Klaudia Pawlak
16.50 – Magda Femme
17.50 – Szymon Chodyniecki
19.00 – Mezo
20.30 – Pectus
2 lipca - niedziela
19:00 - „Muzyczna podróż”
19:40 – Weronika Pochopień
20:05 – Anna Serafińska
20:30 – Thrudy
21:30 – Mobilizacja
Mobilizacja to bełchatowskie
mocniejsze granie
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Koncert Arki Noego zwieńczył tegoroczne Dni Rodziny, które towarzyszyły obchodom Dnia Patrona
Bełchatowa. Tego dnia bełchatowski szpital obchodził swój jubileusz.

Rodzinne święto w tle ze św. Janem Pawłem II
Złożeniem kwiatów pod pomnikiem
Papieża-Polaka rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Patrona Miasta – św.
Jana Pawła II. Później bełchatowianie
spotkali się w parafii farnej, gdzie została odprawiona msza św. w ich intencji i
bełchatowskiego szpitala.
Po południu ulicami miasta przeszedł
„Marsz dla życia i rodziny”. Bełchatowianie po raz piąty promowali rodzinę oraz
życie jako wartości ponadczasowe i fundamentalne cywilizacji. Marsz zakończył
się w ogrodach parafii farnej, gdzie odbyły się XXII Bełchatowskie Dni Rodziny.
Był występ laureatów festiwalu „Santo
Subito”, konkursy, gry i zabawy. Do tego
loteria fantowa, malowanie buziek i stoiska. Na zakończenie wystąpiła Arka Noego. Energiczny i niezwykle radosny koncert Roberta Friedricha oraz jego małych
artystów przyciągnął wielu bełchatowian
w rżny.
Obchody Dnia Patrona to także szereg
wydarzeń towarzyszących. 9 czerwca odbyła się czternasta edycja powiatowego
konkursu „Pontyfikat św. Jana Pawła II”.
Wystartowało w nim ponad 30 uczniów ze
szkół podstawowych, którzy wykazali się
ogromną wiedzą, a także kreatywnością
i umiejętnościami recytatorskimi.
W tym samym czasie, w Gigantach
Mocy odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia istnienia bełchatowskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Pawła II. Jubileusz był okazją do
wręczenia
odznaczeń
państwowych
i resortowych. Medalami Amicus Salutis
uhonorowano także zasłużonych dla szpitala. W tym gronie znalazła się Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa, która podziękowała za ciężką, odpowiedzialną pracę i 30 lat opieki nad pacjentami.
Bełchatowska lecznica jest trzecim co
do wielkości szpitalem w województwie
łódzkim. Ma 26 oddziałów i tyle samo
przychodni specjalistycznych. Zatrudnia
1200 osób, w tym 630 pielęgniarek i 230
lekarzy, co stawia szpital w gronie największych pracodawców w Bełchatowie.
Jubileuszowi towarzyszyła również
akcja bezpłatnych badań. Mieszkańcy
mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru
oraz zrobić cytologię.
AD-A
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Jubileusz 30-lecia bełchatowskiego szpitala był okazją do wręczenia odznaczeń.
Medal Amicus Salutis odebrała prezydent Mariola Czechowska

Dzień Patrona i Dni Rodziny zwieńczył niezwykle radosny koncert Arki Noego

Festyn rodzinny z atrakcjami czekał na mieszkańców w ogrodach przy Kościuszki

www. Bełchat
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Obiekty sportowe, z których korzysta GKS Bechatów, czeka modernizacja. W planach jest m.in. remont dachu, instalacji centralnego ogrzewania i pomieszczeń socjalnych

Pieniądze z ministerstwa na remont przy Sportowej
239 tys. zł dostało miasto z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na modernizację infrastruktury sportowej GKS Bełchatów.
Wykonany zostanie m.in. remont dachu
i instalacji centralnego ogrzewania.
- Bardzo się cieszę, że nasze starania w Ministerstwie Sportu i Turystyki
przyniosły skutek - mówi prezydent Mariola Czechowska. - Bełchatów otrzyma
dofinansowanie, które pozwoli nam na
przeprowadzenie najważniejszych prac
remontowych na stadionie przy ul. Sportowej.
Pieniądze z Ministerstwa Sportu
i Turystyki miasto dostało w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej. W przypadku Bełchatowa chodzi
o obiekty, z których korzysta GKS Bełchatów. Pieniądze zostaną wypłacone w
dwóch transzach. Pierwsza w wysokości
100 tys. zł zasili miejski budżet jeszcze
w tym roku. Pozostała część – 139 tys.
zł, trafi do miasta w 2018, kiedy zakończą się roboty związane z modernizacją.

Dotacja wraz z funduszami miasta pozwoli na wykonanie najpilniejszych prac
W planach jest m.in. remont dachu, instalacji centralnego ogrzewania wraz
z węzłem cieplnym, remont pomieszczeń
socjalnych oraz wykonanie wentylacji.
- Pieniądze, które dostaliśmy z ministerstwa, razem z zapisanymi w naszym
budżecie, powinny wystarczyć na wykonanie najważniejszych prac remontowych

na stadionie - mówi Ireneusz Owczarek,
wiceprezydent Bełchatowa. - Zaczniemy
od dachu i węzłów cieplnych. Zobaczymy,
ile uda się zrobić w tym roku.
Od kwietnia administratorem stadionu jest Miejskie Centrum Sportu.
AP

Na spacer, piknik i po jabłka do sadu przy ulicy Okrzei
Miasto ogłasza przetarg na wykonatrzymanie terminów wykonania zadania.
- Biegły rzeczoznawca ocenił zakres robót
nie Jabłoniowego Sadu. Na działce przy
i przygotował ich wycenę – mówi Ireneusz
ul. Okrzei będą rosnąć jabłonie, winoOwczarek. - Nie chcemy, aby ktokolwiek
rośl, porzeczka i agrest. Będzie można
był stratny. Nie mogliśmy przedłużyć
tu przyjść na spacer i na rodzinny piknik.
umowy, bo nie mieliśmy do tego podstaw.
Jak mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezyTo jest unijne dofinansowanie i należy
dent Bełchatowa, sad ma być gotowy do
zachować ostrożność.
końca roku.
Jesienią działka została oczyszczona
Przy ul. Okrzei będą rosnąć jabłonie
z krzaków i chwastów, zostało przygodomowe dziesięciu odmian, w tym m.in.
towane podłoże i wymodelowany teren.
Kosztela, Grochówka, Antonówka zwykła,
Inwestycja obejmować będzie: nasadzeWizualizacja Jabłoniowego Sadu
siedem gatunków krzewów owocowych
nia, urządzenie placu wypoczynkowego
oraz pnącza winorośli. – Chcemy nawiąi
wyposażenie terenu w obiekty małej arzać do tradycji dawnych, polskich ogro- unijnego dofinansowania.
chitektury
(min.: altanę, pergole, domki
dów i jabłka - symbolu miasta – mówi pre- - Inwestycja nieco się opóźniła, bo musie- dla ptaków i owadów, ławki). Powstaną
liśmy się rozstać z wykonawcą, który nie
zydent Mariola Czechowska. – To będzie
wywiązywał się z zapisów umowy – mówi także alejki parkowe i ścieżka rowerowa.
miejsce, gdzie będzie można spacerować,
wiceprezydent Owczarek. - W pierwszym Imponująco projekt Jabłoniowego Sadu
odpoczywać, a za kilka lat częstować się etapie chcemy zrobić to, co nie wykonał wygląda pod kątem przyrodniczym. Ponad
jabłkami.
wykonawca, w drugim etapie oświetlenie, 5 tys. m kw. trawników i ponad 300 m kw.
Jabłoniowy Sad to część turystycz- monitoring i alejki.
kwietnej łąki, 116 drzew jabłoniowych
nego projektu ,,Energia, natura, tradyPierwszy przetarg został ogłoszony i niespełna 2 tys. krzewów liściastych,
cja – na bełchatowskim szlaku”, na który jesienią ubiegłego roku. Miasto jednak m.in. porzeczki, pigwy i agrestu.
miasto dostało w sumie 1 mln 244 tys. zł odstąpiło od umowy ze względu na niedoAl
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MIEJSKA MIGAWKA

Barwnie przebrani aktorzy i gigantyczne postacie z ,,Alicji w krainie czarów" przyciągnęły tłumy bełchatowia

Festiwal Re:Aktor - aktywne popołudnie z nauką i zabaw
Na placu Narutowicza królowała energia, nauka i zabawa. Wszystko za sprawą Re:Aktora, który gościł w centrum
18 czerwca. Dzieci i dorośli nie mogli narzekać na nudę. Główną atrakcją festiwalu było plenerowe przedstawienie ,,Alicja
w krainie czarów”. W trzech odsłonach,
barwnie przebrani aktorzy opowiedzieli
o przyjaźni, podróżach, marzeniach i poszukiwaniu samego siebie. Pomogły im w
tym gigantyczne rekwizyty i postaci. W
interaktywnym przedstawieniu udział
wzięli także widzowie – chętnych do
wspólnej zabawy nie brakowało. Dużym
zainteresowaniem cieszył się Park Edukacyjny Interakcje, w którym można było
samodzielnie poeksperymentować. Była
wielkoformatowa gra w statki, głuchy
telefon bez prądu, magnetyczne rybki
i urządzenie do wytwarzania ogromnego
wiru wodnego. Kolejną atrakcją parku był
eko-dom. To właśnie w nim można było
sprawdzić, czy nasze codzienne działania
są ekologiczne. Nie zabrakło też atrakcji
dla najmłodszych. Dobrą zabawę zapewniło im Sensoryczne Przedszkole a w nim
basen z kulkami, edukacyjnymi zabawkami i namiotami tipi. Festiwal Re:Aktor
to także konkursy i szereg niespodzianek.
Na mieszkańców czekała też strefa food
trucków.
AD-A
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towian na plac Narutowicza

bawą dla całych rodzin w centrum miasta
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EDUKACJA
Młodzi studenci z Uniwersytetu Pierwszego Wieku odebrali dyplomy i świętowali juwenalia

Najmłodsi żacy zakończyli naukę
Juwenalia tradycyjnie rozpoczęły się
pod magistratem. Dzieci odebrały od
prezydent Marioli Czechowskiej symboliczne klucze do miasta. Później w kolorowym korowodzie przeszły do biblioteki. Tam ponad 60 studentów odebrało
dyplomy.
Wyróżnienia
powędrowały
również do osób, które zaangażowały się
w działalność uniwersytetu. W części
artystycznej zaprezentowali się uczniowie miejskich przedszkoli i szkół. Wystąpił również bełchatowskich artysta Piotr
Kulpa.
Juwenalia, które wieńczyły kolejny
rok działalności Uniwersytetu Pierwszego
Wieku, były także okazją do podsumowań. Dzięki współpracy, jaką dwa lata
temu prezydent Mariola Czechowska
nawiązała z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. oraz
z Piotrkowskim Bractwem Akademickim, ponad 60 dzieciaków w wieku od
7 do 14 lat przez kilka miesięcy uczestniczyło w różnych wykładach i ćwiczeniach.
Studenci mogli wybrać pomiędzy historią
a filologią polską. Młodzi żacy podkreślają, że warto było dodatkowo się kształcić.
Podobnego zdania są wykładowcy uczelni.
Uniwersytet Pierwszego Wieku to
pierwsza tego typu „uczelnia” w Bełchatowie. Program studiów był tak
ułożony, aby nie powielać go ze szkolnym. Młodzi studenci poznali więc

Jak na prawdziwe juwenalia przystało żacy odebrali klucze od miasta
m.in. historię osób, które wybitnie zaznaczyły się w dziejach Bełchatowa
i jego okolic, wzięli udział w warsztatach czerpania papieru czy tworzenia
gazety. Były też wycieczki i różnorodne

spotkania. Nie zabrakło czasu na zabawę –
w lutym odbył się bal międzysemestralny,
w czerwcu juwenalia.
AD-A

W nowym roku akademickim uniwersytet będzie prowadził zajęcia na kierunkach: historia i filologia polska z dziennikarstwem. Dzieci, które chciałyby zostać studentami, mogą się już zapisywać. Nie ma na co czekać – liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które chcą studiować historię, mogą się
zapisywać w muzeum, zaś w przypadku filologii polskiej w bibliotece. Formularze zgłoszeń oraz regulamin dostępne są w obydwu placówkach.

Alfabety – biuro tłumaczeń

Nika Kamila Lasoń

PPHU „PAWEŁ” Paweł Pakuła

Partnerem programu Bełchatowska Karta
Rodziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy
kart na uwierzytelnione tłumaczenia językowe.
Kontakt:
ul. 19 stycznia 15, tel. 44
633 01 01, 506 127 818
Strona internetowa: www.alfabety.com

Partnerem programu Bełchatowska Karta
Rodziny jest od 2015 roku.
Oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych
na cały asortyment znajdujący się w sklepie odzieżowym (tj. odzież damska i galanteria).

Partnerem programu Bełchatowska Karta
Rodziny jest od 2013 roku.
Oferuje zniżki dla wszystkich posiadaczy
kart na wybrane zajęcia w Szkole matematyki 2+2.
Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 23L
, tel. 605 948 804
Strona internetowa: cogito-belchatow.pl
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Kontakt:
ul. Staszica 5a, tel 501 467 535
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Integracyjne warsztaty plastyczne zorganizowała dla swoich młodszych kolegów Oliwia Załęczna,
tegoroczna stypendystka miasta Bełchatowa. – Chciałam, aby z mojego stypendium skorzystali
także inni. Stąd pomysł, aby część pieniędzy wykorzystać na zajęcia artystyczne – mówi Oliwia

Podzieliła się stypendium z młodzieżą
Najpierw stypendystka przeprowadziła
wśród uczniów wywiad, jaka dziedzina
ich najbardziej interesuje. Kiedy padło
na plastykę, zdecydowała, że zorganizuje warsztaty malowania na płytach pcv
farbami akrylowymi. W zajęciach pod
jej okiem wzięła udział grupa chętnych
uczniów z klas integracyjnych. Miejsce
i uczestnicy warsztatów nie jest przypadkowe – Oliwia jest bowiem absolwentką
jedynki.
– Wiedziałam, że w PG nr 1 jest wiele
osób, które mają artystyczne zainteresowania. Do tego działają tu klasy integracyjne – ich uczniowie bardzo często
są uzdolnieni w różnych kierunkach. Pamiętam na przykład parę taneczną, która
zdobyła wiele nagród w konkursach ogólnopolskich w tańcu na wózkach. Pomyślałam, że warto zorganizować warsztaty,
podczas których młodzież pozna coś nowego. Może ktoś rozwinie swoje zainteresowania, odnajdzie pasję i w przyszłości
stanie się – tak jak ja – stypendystą miasta Bełchatowa – dodaje Oliwia Załęczna.
Podczas dwugodzinnych zajęć powstały różnorodne prace. Niektórzy wzo-

rowali się na pracach autorstwa znanych
malarzy, Oliwia pokazała również swoje
rysunki. Wszystkie obrazy były prezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawce w holu PG nr 1. Jej częścią były
również prace jednego z uczniów jedynki,
który przygotował portrety inspirowane
cyklem „Miecz przeznaczenia” Andrzeja
Sapkowskiego.
Oliwia Załęczna jest laureatką wielu
konkursów muzycznych i recytatorskich.
Interesuje się także malarstwem – wielokrotnie brała udział w wielu warsztatach plastycznych. W tym roku za swój
dotychczasowy dorobek artystyczny została wyróżniona stypendium miasta Bełchatowa. Część grantu wykorzystała na
zorganizowanie wspomnianych warsztatów, a pozostałą część na rozwój własnych umiejętności.
– Dzięki stypendium mogłam m.in. wystartować w konkursach, kupić sprzęt
muzyczny, który jest mi niezbędny do
ćwiczeń czy stos płyt, na które nagrywam
własne kompozycje oraz podkłady muzyczne – podkreśla Oliwia.
AD-A

Oliwia Załęczna zorganizowała warsztaty dla młodzieży

W bełchatowskiej Straży Miejskiej służy od sierpnia 2016 roku, ale już dała się poznać jako osoba
aktywna i mocno zaangażowana

Praca w mundurze strażnika to spełnienie moich marzeń
Młodsza strażnik Jago- Miejskiej od sierpnia 2016 roku. Najpierw tuacje. Uważam, że kobiety w mundurze
da Nieborak na pań- jako stażystka, a od lutego jako pełno- powinny być bardziej widoczne na ulicach.
stwowym
egzaminie prawny strażnik.
To znacznie ociepla wizerunek straży
na strażników miejDlaczego wybrała pani pracę straż- miejskiej.
skich uzyskała je- nika miejskiego?
Czy każdy nadaje się do tej pracy?
den z najlepszych - Praca w służbach mundurowych była - Wydaje mi się, że nie. Trzeba mieć powyników w histo- moim marzeniem od zawsze. Cieszę się, dejście do ludzi, umieć z nimi rozmawiać.
rii: 4,80 w skali od że jako strażniczka miejska mogę pod- Poza tym trzeba mieć wewnętrzną siłę
0 do 5. - Inwestujemy nosić bezpieczeństwo mieszkańców. Bez- i odwagę. Nie bać się podejmować bływ ludzi aktywnych, pieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. skawicznych decyzji, które często ważą
zaangażowanych
Jaka jest reakcja ludzi, kiedy na in- na czyimś życiu.
i posiadających dużą wiedzę - podkreśla terwencji pojawia się drobna kobieta?
Mł.str. Jagoda Nieborak studiuje na
Komendant Straży Miejskiej w Bełcha- Nie spotkałam się z negatywnym UJK w Kielcach (filia w Piotrkowie Tryb.)
towie, Piotr Barasiński. Mł. str. Jagoda odbiorem. Wydaje mi się, że obecność na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Nieborak służy w bełchatowskiej Straży kobiety łagodzi niektóre agresywne syAP
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Wspólną rozgrzewką z uczniami bełchatowskich gimnazjów Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Bełchatowie rozpoczęło w czerwcu akcję „Zmień bojler na kaloryfer”

„Zmień bojler na kaloryfer” – PEC „rozgrzewał” gimnazjalistów

Pod hasłem „Zmień bojler na kaloryfer" kryje się specjalny zestaw ćwiczeń
w celu wypracowania przysłowiowego „kaloryfera” na brzuchu. Specjalną rozgrzewkę dostawca ciepła systemowego przygotował razem z Miejskim Centrum Sportu
i Bełchatowskim Szkolnym Związkiem
Sportowym. Akcję swym patronatem objęła Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, która wzięła również
udział we wspólnym treningu.
W ramach akcji organizatorzy zadbali
o kaloryfery, ale nie te w mieszkaniach.
– W zimie rozgrzewa kaloryfer na ścianie,
a wiosną zaczyna się sezon na kaloryfer
na brzuchu – mówią o idei spotkania pomysłodawcy.
Do podjęcia wyzwania i walki o kaloryfer
zaproszeni zostali na początek ucznio-

wie szkół gimnazjalnych w Bełchatowie.
W trakcie blisko dwugodzinnych ćwiczeń pod okiem wykwalifikowanych instruktorów fitness młodzież zapoznała

się m.in. ze specjalnym zestawem ćwiczeń mięśni brzucha, które mają pomóc
w osiągnięciu wymarzonego „kaloryfera”. Otrzymali także broszury
z opisem treningów do samodzielnych
ćwiczeń w domu. Uczestników imprezy
dopingował Kot Klucha – maskotka firmowa PEC.
To jednak dopiero początek. Organizatorzy zapowiadają kontynuację i rozszerzenie akcji o inne grupy zainteresowanych.
Dodatkowo od początku czerwca 2017 r.
mieszkańcy Bełchatowa mogą zobaczyć
przy wybranych przystankach komunikacji miejskiej w Bełchatowie plakaty
zachęcające do aktywności fizycznej,
z przewodnim hasłem akcji oraz podstawowymi zestawami ćwiczeń. Podobne
plakaty znajdują się w kilkunastu punktach miasta.
PEC

Przerwa w dostawie ciepła
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że
w związku z przebudową sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepła
w terminie od 17.07.2017 r. do 27.07.2017 r. dla Odbiorców z ulic: Bema, Sikorskiego
i Emilii Plater. Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac
i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.Spółka przeprasza za utrudnienia
w trakcie prowadzenia robót. Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła
publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej

Służba BHP 44 733 51 99

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96

44 733 51 01

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70

44 733 52 96, 44 733 52 94

Archiwum zakładowe 44 733 51 92

Kancelaria Prezydenta
44 733 51 66, 44 733 51 16

Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37

Wydział Finansowy 44 733 51 28
Wydział Geodezji i Architektury
44 733 51 77

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

Wydział Inwestycji i Zamówień

44 733 51 48, 44 733 51 50

Publicznych 44 733 51 91

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
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Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 51 80

Kadry 44 733 51 94
System Zarządzania Jakością 44 733 51 75
Informacja publiczna 44 733 51 95
Wydział Oświaty 44 733 51 71
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
44 733 51 62, 44 733 51 09

Zespół ds. Informacji Społecznej 44 733 52 31

www. Bełchat
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Przygarnij zwierzaka

www.schronisko.sanikom.pl

Przejechały się miejskim autobusem, mogły też usiąść za jego
kierownicą. Dzieci poznawały pracę kierowcy

Przedszkolaki w MZK w Bełchatowie

Superprzyjazny, pozytywnie nastawiony do ludzi. Aktywny, wesoły. Rozdaje buziaki, uwielbia się przytulać.
Ma trzy lata. Jego znak szczególny to
ucięty kawałek lewego ucha.

Florek to oaza spokoju. Dorosły, lekko wycofany wobec człowieka, jednak przy bliższym poznaniu chętnie
się przytula. Nie jest wybredny przy
jedzeniu. Florek ma 3 lata.
Adopcja zwierzaka z bełchatowskiego Schroniska dla Zwierząt wiąże się
z podpisaniem umowy adopcyjnej.
Zwierzę ma: czip, książeczkę zdrowia, pakiet szczepień.

Grupa przedszkolaków z Klubu Malucha
„Baby Town” odwiedziła Miejski Zakład
Komunikacji w Bełchatowie. Dzieci zwiedziły stację obsługi pojazdów, na której
naprawiane są autobusy, myjnię - gdzie
widziały, jak odbywa się mycie tak dużego pojazdu oraz dyspozytornie - tam dowiedziały się na czym polega praca dyspozytora i kierowców.
Podczas wizyty poznały zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w
czasie jazdy autobusem. Dużą atrakcją
było obejrzenie autobusu w środku, jak
i sam przejazd autobusem po mieście.
Na zajezdni MZK każdy z maluchów mógł
usiąść za kierownicą 12–metrowego autobusu, użyć sygnału dźwiękowego i poczuć
się, jak zawodowy kierowca. Na zakończenie spotkania dzieci zostały zaproszo-

ne do budynku administracyjnego, gdzie
czekał słodki poczęstunek. Przedszkolakom wycieczka bardzo się podobała,
dla niejednego malucha był to pierwszy
przejazd autobusem miejskim.
MZK

Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

Działalność gospodarcza 44 733 51 60,

44 733 51 02

44 733 51 59

44 733 51 89

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie alkoholu 44 733 51 60,

Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71

44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

Zespół ds. Audytu i Kontroli 44 733 52 66
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 25

44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta

44 733 52 46

44 733 52 62

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony

Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41

Środowiska 44 733 51 82

Uzależnienia 44 733 52 70
Wspieranie inicjatyw społecznych
44 733 52 31

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką
Odpadami Komunalnymi 44 733 52 56
Zespół Obsługi Prawnej 44 733 51 54
Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych 44 733 51 23

15

SPÓŁKI MIEJSKIE

16

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

KULTURA

w.pl

Warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, kosmetyczne, hobbystyczne i cyrkowe to tylko niektóre
atrakcje, jakie MCK przygotowało dla dzieci spędzających wakacje w mieście

Lato w MCK - od gotowania po archeologię
Wakacje to czas, który dzieci i młodzież
w domowych warunkach przygotować
mogą przeznaczyć na własne pasje i zanaturalne „eliksiry urody” a podczas
interesowania. Spędzane w mieście nie
"Warsztatów Cyrkowych" nauczy się promuszą być nudne. Szczególnie w Bełchastych sztuczek żonglerskich i akrobatycztowie mogą być czasem szalonej zabawy
nych. MCK pomyślało też o młodzieży
i ekscytujących podróży. Miejskie Cenzakochanej w muzyce. Na otwarte sesji
trum Kultury w Bełchatowie przygotowanagraniowej wszyscy chętni będą mogli
ło Wakacyjne Warsztaty oraz Świetlicę
zarejestrować
swoje muzyczne pomysły
Artystyczną, w ramach których każdy
w
profesjonalnych
warunkach. Uczestznajdzie coś dla siebie. Warsztaty planicy
poznają
metody
studyjnego nagrystyczne, muzyczne, kulinarne, kosmewania oraz podstaw pracy z mikrofonem.
tyczne, hobbystyczne, cyrkowe, taneczne, ceramiczne, wspólne malowanie
Wszystkie dzieci i młodzież będą mogły
muralu oraz zwiedzanie ekspozycji PGE
rozwijać swoje pasję oraz poznawać
Giganty Mocy – to tylko część z atrak- Takich mydełek nie ma w żadnym sklepie
nowe.
cji, z jakich dzieci będą mogły korzystać
Dodatkowo od 6. lipca w Galerii MCK
„Skamieniałości. Jak szukać, znajdować
w MCK-u.
będzie można zobaczyć wystawę prac
„Artystyczny misz-masz” to warsz- i rozpoznawać?”. Wszyscy, którzy marzą
autorstwa uczestników grup plastycznych
taty, których uczestnicy będą wyrabiać o zostaniu mistrzem kuchni, dowiedzą
„Kolor”
oraz „Kreska”. Artyści-amatorzy
m.in. pachnące mydełka i biżuterię się jak gotować nie tylko smacznie ale
przez
cały
rok zgłębiają tajniki malarz masy fimo. Dla początkujących zbie- i spektakularnie, bo nauczą się jak twostwa,
rysunku,
grafiki, rzeźby oraz tildy.
rzyć
rzeźby
z
jedzenia
podczas
warsztaraczy i miłośników skamieniałości, chcących kolekcjonować podczas swych tów "Turbo Kuchnia". Na tym nie koniec Wystawa będzie podsumowaniem ich prawędrówek szczątki pradawnych organi- ciekawych zajęć. W „Kosmetycznym labo- cy. Będzie można ją oglądać do 31 lipca.
AP
zmów przeznaczone są zajęcia z cyklu ratorium Dżulki” młodzież dowie się jak

Gry i zabawy edukacyjne, wspólne czytanie na powietrzu i „Świat barbarzyńców” w dworku –
wakacje w bibliotece i muzeum mogą być niezwykle ekscytujące

Jak barbarzyńca buduje kartonowy pojazd?
Podczas wakacji wiele będzie się działo
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wakacje w niej spędzone będą
z pewnością aromatyczne. Będzie można
nauczyć się wyrobu mydełek i świec zapachowych, wziąć udział w ,,Pachnących
porankach" a podczas warsztatów rozwoju osobistego "Zmienić swoje życie Tu
i Teraz".
Filia nr 2 na osiedlu Dolnośląskim
z kolei przygotowała warsztaty dla najmłodszych zajęcia plastyczne z książką
w tle w ramach „Salonu lokomotywą”
oraz gry i zabawy z książką dla babci
i dziadka. Filia nr 4 przy ul. Turkusowej
podczas zajęć literacko – plastycznych
zabierze dzieci „W góry, nad morze
i do… biblioteki” . Nie zabraknie także
„Czytania na zielonym dywanie” - będą

Sami zbudują planszę do gry
to specjalne zajęcia literackie prowadzone przed budynkiem biblioteki. Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy każdy,
dziecko i dorosły, będzie mógł odkryć, że
książka to nie żaden lamus, tylko pomysł
na odkrywanie nowych pasji i zainteresowań.
Muzeum Regionalne w Bełchatowie
także przygotowało specjalną ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzie-

ży. Najmłodsi będą mogli znaleźć się
„W świecie Barbarzyńców”, stworzyć
planszę do gry, której scenariusz nawiązuje do historii dworu Olszewskich,
stworzyć „Piknikowy niezbędnik dziecięcy” ze wszystkiego, co w takich
okolicznościach przyrody jest pod ręką
i zbudować model pojazdu z kartonu.
Zajęcia są odpłatne, a ilość miejsc ograniczona. Dzieci do lat 12 muszą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
i opiekunów, którzy mogą towarzyszyć dzieciom w czasie zajęć. Wszystkie informacje o zajęciach na stronie
www.muzeum.belchatow.pl i pod nr tel.
44 633 11 33.
AP
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Pływanie, jazda na rowerze i bieg - bełchatowski Triathlon Energy to jedno z największych sportowych wydarzeń tego roku

Podejmij niezwykłe wyzwanie!
Pływanie w zbiorniku Słok. Meta w samym sercu Bełchatowa. Trasa biegowa
prowadząca ulicami miasta. Zmieniona
trasa rowerowa umożliwiająca zobaczenie uroków okolicy - tak niezwykle zapowiada się bełchatowska edycja Triathlon
Energy, która czeka nas 23 lipca.
Bełchatowski Triathlon Energy to jedno z największych sportowych wydarzeń
tego roku, w którym będą mogli wziąć
udział mieszkańcy naszego miasta. Na
sportowców czeka do wyboru jeden z
trzech dystansów, a osoby chcące poczuć
klimat tej imprezy mogą zostać wolontariuszami. - Mile widziani są również kibice, których obecność i doping często
działa kojąco na zawodników - przekonują organizatorzy.
Triathlon to sport składający się z
trzech dyscyplin następujących po sobie – pływanie, jazda na rowerze i bieg.
O wyniku końcowym decyduje łączny
czas trzech dyscyplin, od startu pływania do mety biegu łącznie z czasem poświęconym na przebranie się. Uczestnicy
zostaną przydzieleni do jednej z sześciu

Triathlon już 23 lipca

Fot. MTB

kategorii wiekowych (decyduje rok urodzenia).
- W zawodach biorą udział profesjonaliści i amatorzy, dla których start w
imprezie często jest odskocznią od co-

dzienności i doskonałą formą rozrywki.
Wierzę, że na starcie zobaczymy wielu
bełchatowian, dla których bieg ulicami
miasta i finisz na placu Narutowicza będzie niezwykłym przeżyciem. Również i
dla ich kibiców - mówi Marcin Szymczyk,
dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w
Bełchatowie.
Poza sportowcami bardzo ważną częścią wydarzenia są wolontariusze, którzy
przez dwa dni będą pomagali przy organizacji zawodów (m.in. obsługa biura
zawodów, wydawanie medali zawodnikom), ale także dbali o bezpieczeństwo
na trasie zawodów (m.in. zabezpieczenie
wyjazdów z ulic, posesji, lasów i obiektów gastronomicznych na terenie miasta
i okolic). Wolontariuszem będzie mógł
zostać każdy, kto ukończył 16. rok życia.
Szczegóły dotyczące dystansów, trasy
zawodów, formy zgłoszenia, wysokości
wpisowego, nagród, itd. można znaleźć
na stronach internetowych organizatorów - Triathlon Energy i Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Finał czwartków lekkoatletycznych

Mistrzyni Ida Lis

Zakończyła się runda wiosenna bełchatowskich
"Czwartków
lekkoatletycznych". To impreza skierowana do młodzieży ze szkół podstawowych (rocznik
2004 i młodsi). Podczas roku szkolnego
2016/2017 ponad 400 uczniów ze szkół
podstawowych startowało w sumie
w 10. zawodach, podczas których rywalizowali w biegu na 60m, 300m, 600 m
(dziewczęta), 1000m (chłopcy), skoku
wzwyż, skoku w dal oraz w rzucie piłeczką palantową. Każdy uczestnik podczas jednych zawodów mógł startować
Tak się zaczyna sportowa kariera
w dwóch konkurencjach (jednej biegowej
i jednej technicznej).
Stowarzyszeniem “Sport Dzieci i MłoW ciągu całego roku szkolnego zawod- dzieży” oraz Fundacją Lekkiej Atletyki
nicy zbierali punkty. 30-stu zwycięzców koordynuje ich przebieg w całej Polsce.
klasyfikacji końcowej Grand Prix wzięło Każdego roku honorowy patronat nad
udział w finale ogólnopolskim w Łodzi. "Czwartkami Lekkoatletycznymi" obejmuPomysłodawcą “Czwartków LA” jest Ma- je Prezydent RP.
AP
rian Woronin, który przy współpracy ze

17-letnia Ida Lis, stypendystka Miasta
Bełchatowa, została mistrzynią świata
w trójboju siłowym. Zawody odbyły się
w Mińsku. Gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów sportowych złożyła Idzie prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.
Poza tytułem mistrzyni świata, bełchatowianka jest też wicemistrzynią Europy i trzykrotną mistrzynią Polski.
AP
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Nad Rakówkę bełchatowianie chętnie zaglądali
także w okresie przedwojennym
Park przy dworku Olszewskich, łąki nad Rakówką i staw to jedno z ulubionych miejsc bełchatowian. To tu od kilku lat mieszkańcy
spotykają się na koncertach w ramach Dni Bełchatowa. A jak to miejsce wyglądało przed wojną? Prezentujemy dziś zdjęcia z lat
30. Ich opisy pochodzą z publikacji Muzeum Regionalnego ,,Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach”.

Staw na rzece Rakówce zlokalizowany za bełchatowskim dworem, 1932 rok 		

Rozlewisko Rakówki za bełchatowskim dworem, widok w kierunku północnym na ulicę Czapliniecką, 1939 rok
Fot. arch. Tomasza Trawińskiego

Fot. arch. Jakuba Berłowskiego

Rzeka Rakówka przed regulacją, lata 30. XX
wieku
Fot. arch. Muzeum Regionalnego
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018

Elżbieta Naturalna
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Grzegorz Muskała

Monika Selerowicz

Adam Czechowski

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Ewa Skorupa

Józef Wodziński

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Dżugaj

Tadeusz Markiewicz

Jolanta Pawlikowska

Krzysztof Wata

Piotr Wysocki

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Radosław Herudziński

Zdzisław Markiewicz

Krzysztof Pierzchała

Michał Wyczachowski

Joanna Janicka

Dariusz Matyśkiewicz

Dorota Pytlewska

Dariusz Wyszyński

