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Egzemplarz bezpłatny

Seniorzy wygrali
budżet obywatelski
Cafe Senior Raj powstanie dzięki głosom mieszkańców, str. 8

Z DRUGIEJ STRONY

zobacz.belchatow.pl

Tradycyjnie w pierwszy weekend września bełchatowianie oddali hołd żołnierzom zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego oraz
wszystkim walczącym w II wojnie światowej

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.com/belchatow

Sobota z planszówkami

Wojenna wystawa

Bełchatowskie malarstwo

30 września, w
Gigantach
Mocy
po raz kolejny
spotkają się miłośnicy planszówek.
Będzie
można
zgarnąć
spadek
milionera grając
w
„Spadkobierców”, cofnąć się w czasie podczas gry
„Dawno, dawno temu...” i dopłynąć
do Wyspy Skarbów. Wstęp wolny.

W bełchatowskim
Muzeum Regionalnym można oglądać
wystawę „Technika
w służbie boga wojny”. Zwiedzający
mogą
podziwiać
kolekcję bagnetów,
które są swego rodzaju łącznikiem przeszłości z przyszłością. Wystawa będzie
dostępna do 1 października.

"Tworzyć
każdy
może" to wystawa w
filii nr 2
Miejskiej Biblioteki
Publicznej na os.
Dolnośląskim. Swoje prace prezentują
mieszkańcy Bełchatowa w różnym wieku, dla których sztuka
jest pasją, hobby, pracą, chwilą odpoczynku. Można zobaczyć rysunek, malarstwo i rękodzieło.
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Państwo

Cieszy mnie, że wspólnie zmieniamy Bełchatów. I nie jest to tylko hasło,
co doskonale pokazuje tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.
Dostaliśmy mnóstwo ciekawych propozycji, oddaliście Państwo ponad 4 tysiące głosów,
w promowanie projektów angażowały się całe grupy bełchatowian w bardzo różnym
wieku. To wszystko pokazuje, że mieszkańcy są zainteresowani tym, co dzieje się w mieście
i chcą działać.
Zdecydowaliście Państwo, że dzieci z Dolnośląskiego będą mieć plac zabaw, a starsi
plenerową siłownię w osiedlowym lasku, który zyska nowe oblicze. Powstanie miejska
toaleta, doświetlimy przejścia dla pieszych. Będziemy badać kręgosłupy najmłodszych i monitorować serca.
Cieszy mnie zwycięski projekt Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior Raj. Doskonale zdaję sobie sprawę,
że miasto musi mieć ofertę zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców. Ta ostatnia grupa - seniorów jest
bardzo aktywna, co potwierdziło głosowanie. Takie miejsce jak Cafe Senior Raj jest naprawdę potrzebne.

Już po raz trzynasty mieszkańcy Bełchatowa będą uczestniczyć w Dniach Papieskich. Wydarzenia
poświęcone św. Janowi Pawłowi II będą miały miejsce od 13 do 22 października

Dni Papieskie jak co roku połączą bełchatowian
Uroczyste obchody rozpocznie 13 października jubileuszowy Różaniec Fatimski, który w setną rocznicę objawień
fatimskich przejdzie ulicami Bełchatowa.
Jego uczestnicy o godz. 20 wyruszą spod
kościoła na os. Dolnośląskim i przejdą pod
pomnik św. Jana Pawła II, gdzie godzinę
później odbędzie się Apel Jasnogórski.
Kolejne wydarzenia będą miały miejsce
16 października. Tradycyjnie rozpocznie
je ,,Serduszko dla Jana Pawła II” - dzieci
z bełchatowskich przedszkoli udekorują
teren przy pomniku papieża Polaka własnoręcznie przygotowanymi serduszkami.
Również tego dnia bełchatowianie wezmą udział w Apelu Jasnogórskim.
W czwartek, 19 października, w parafii NMP Nieustającej Pomocy (przy ul. ks.
J. Popiełuszki 9) bp Adam Lepa odprawi
mszę świętą w intencji Ojczyzny i ludzi
pracy. Wcześniej, o godz. 18, pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostaną
złożone kwiaty.
W środę, 22 października, organizatorzy zapraszają na główne obchody

Przedszkolaki tradycyjnie przyniosą św. Janowi Pawłowi II kolorowe serduszka
Dni Papieskich do parafii farnej, gdzie
o godz. 12 odprawiona zostanie msza
św. w intencji bełchatowian przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Będzie jej
przewodniczyć o. Leon Knabit. Przed
mszą pod pomnikiem św. Jana Pawła II
bełchatowianie złożą kwiaty. Tego dnia
w godz. 10-16 będą mogli spróbować
kremówek. W ramach tegorocznych Dni
Papieskich mieszkańcy będą mieli tak-

że okazję wysłuchać misterium „Totus
Tuus - Nadzieja” w wykonaniu zespołu The Wellness Sound. Koncert odbędzie się 15 października w kościele na
os. Dolnośląskim, o godz. 19.
Na tegoroczne Dni Papieskie zapraszają organizatorzy: Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa i parafie Dekanatu
Bełchatowskiego.
AP
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Ulica im. Lecha i Marii Kaczyńskich – zamiast obecnej 19 stycznia - pojawi się wkrótce na mapie
Bełchatowa. Ulica 9 Maja zmieni nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego

Prezydencka para i rotmistrz patronami ulic
Ulica im. Lecha i Marii Kaczyńskich – zamiast obecnej 19 stycznia - pojawi się
wkrótce na mapie Bełchatowa. Miejscy
radni zdecydowali także, że ulica 9 Maja
zmieni nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego, a Józefa Wieczorkiewicza będzie się nazywać Konrada Leśniewskiego
,,Orlika”. Zmiany to wymóg ustawy, która
ma usunąć z miejskiej przestrzeni nazewnictwo propagujące komunizm. Ulice, które należy nazwać inaczej, wskazał
Instytut Pamięci Narodowej. Mieszkańcy
nie poniosą kosztów zmian, bo nie ma konieczności wymiany dokumentów.
Najważniejsze zmiany dotyczą głównych arterii miasta. 19 stycznia mieć
będzie za patronów Lecha i Marię Kaczyńskich. Z taką propozycją wystąpiła
na sesji Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa. Wniosek to inicjatywa senatora Wiesława Dobkowskiego, prezydent
i grupy radnych PiS i Ziemi Bełchatowskiej.
Proponujemy
zmianę
nazwy
ul. 19 Stycznia na ul. Lecha Kaczyńskiego
i tym samym opowiadamy się za wpisaniem tego wielkiego, polskiego patrioty,
jednej z najważniejszych postaci najnowszej historii Polski, w symboliczną
sferę przestrzeni publicznej naszego miasta – mówiła Mariola Czechowska.
Ostatecznie ulicy patronować będzie
prezydencka para Lech i Maria Kaczyńscy.

Lech i Maria Kaczyńscy zostali patronami ulicy 19 Stycznia
Projekt został jednogłośnie przegłosowany przez miejskich radnych.
Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich połączy plac Narutowicza z ul. Piłsudskiego.
Jak mówi Mariola Czechowska, prezydent
wraz małżonką będzie łącznikiem między
marszałkiem Piłsudskim, a pierwszym
prezydentem RP Gabrielem Narutowiczem.
Z mapy Bełchatowa zniknie również
ul. 9 Maja, a pojawi się Rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera Wojska Polskiego
i Armii Krajowej. W 1940 r. Pilecki został
dobrowolnie więźniem obozu Auschwitz.
Opracował raport, który stał się pierw-

szym świadectwem Holocaustu.
Nowego patrona – bełchatowianina – mieć będzie ulica na os. Wolność.
Józefa Wieczorkiewicza zastąpi Konrad
Leśniewski ,,Orlik”, zasłużony dla lokalnej historii żołnierz AK. Nazwę zyskała
również, dotychczas bezimienna, ulica
w strefie przemysłowej. Radni nadali jej
imię przedwojennego ministra przemysłu
i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Nowe nazwy ulic obowiązywać będa
od 6 października. Magistrat przygotowuje się do wymiany tabliczek i kierunkowskazów.
Al

Terminale płatnicze i SMS – miasto przyjazne mieszkańcom
Jak nie przegapić terminu płatności podatków czy opłat za gospodarowanie
odpadami i kiedy w urzędzie zapłacimy
kartą – miasto przygotowało szereg udogodnień dla mieszkańców.
Już kilkuset mieszkańców Bełchatowa
jest informowanych o należnościach wobec Miasta Bełchatowa.
- Dzięki krótkim SMS mogą uniknąć
zaległości i swoje zobowiązania uiszczać
terminowo - podkreśla Mirosława Mikła,
dyrektor Wydziału Finansowego UM.
Podatnicy, którzy chcą otrzymywać
informacje o wysokości swoich zobowiązań lub o posiadanych nadpłatach za pośrednictwem SMS powinni wypełnić i pod-
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Już niedługo w UM zapłacisz kartą
pisać oświadczenie, które znajduje się na
stronie internetowej belchatow.bip.gov.
pl w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”,
a następnie dostarczyć je do magistratu.
Kolejnym udogodnieniem, które dla

mieszkańców przygotowuje miasto, będzie możliwość płacenia w urzędowej
kasie za pomocą karty płatniczej. Już
w pierwszej połowie października
wszystkie zobowiązania finansowe wobec
miasta będzie można uregulować bezgotówkowo. Płatności będą całkowicie
darmowe, to znaczy, że nie będą od nich
pobierane prowizje. Wszystkie koszty
związane z obsługą terminali i transakcji
pokryje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.
AP
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Do końca roku znikną kłopoty kierowców ze skrętem w lewo z ul. 1 Maja w ul. Staszica. Prace
właśnie się rozpoczynają

Z rondem będzie szybciej i bezpieczniej
Nowa organizacja ruchu na czas robót
Jadąc od ul. Czyżewskiego w stronę Binkowa, na
wysokości marketu E.Leclerc, kierowcy będą omijać
skrzyżowanie przygotowaną drogą z płyt betonowych. Następnie pojadą drogą między Sport Hotelem a ul. Staszica i na wysokości boisk treningowych
wrócą na Staszica.

Przebudowa skrzyżowania będzie się wiązać z utrudnieniami. Skrzyżowanie zostanie wyłączone z ruchu
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staszica i 1 Maja jest największą tegoroczną inwestycją drogową miasta. Jak podkreśla
Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, to sprawa priorytetowa.
– Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa i lepszej komunikacji w tej części miasta – mówi prezydent.
Prace na skrzyżowaniu w pobliżu
dwóch supermarketów właśnie się rozpoczynają. Wykona je firma Rebud. Przebudowa skrzyżowania wraz z budową drogi
przy markecie budowlanym kosztować
będzie 3 mln 930 tys. zł. Miasto dostanie
1 mln 300 tys. zł od powiatu bełchatowskiego, do którego należy ul. Staszica. Do
inwestycji 250 tys. zł dołoży także market Majster. - Chcemy zakończyć budowę
ronda jeszcze w tym roku i udrożnić dro-

gę przed świętami Bożego Narodzenia –
mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent
Bełchatowa. – Na czas robót przygotowaliśmy objazdy, bo konieczne jest wyłączenie skrzyżowania z ruchu. Prosimy
kierowców o wyrozumiałość.
Wiceprezydent dodaje, że częścią
inwestycji jest budowa ulicy prowadzącej do miejskich działek. Dzięki temu te
tereny zostaną włączone do oferty inwestycyjnej miasta.
Nowe rondo ma być gotowe w pierwszej połowie grudnia. Kolejny etap,
czyli budowa odcinka drogi przy markecie budowlanym, może być realizowany
w przyszłym roku.
Miasto szykuje się także do remontu ulicy Bocznej. Odchodząca w bok od
ul. 9 Maja ulica będzie poszerzona i zy-

ska nową nawierzchnię, przebudowane
zostaną też zjazdy do posesji. Najpierw
na plac budowy wejdzie spółka Wod-Kan,
która wykona odwodnienie. Wymianą nawierzchni i poszerzeniem ulicy zajmie się
natomiast firma Sanel. Koszt tegorocznych prac wraz z projektem i odwodnieniem to 400 tys. zł. Do modernizacji
dołoży się inwestor, który stawia budynek
usługowy przy ulicy Bocznej.
Komunikację w pobliżu miejskiego
targowiska poprawić ma natomiast budowa ul. Kopeckiego. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Kaźmierczak.
Ulica ma być gotowa jesienią przyszłego
roku. Jej budowa wraz z uzbrojeniem
kosztować będzie 2,4 mln zł.
Al
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Miasto Bełchatów zostało wyróżnione w rankingu Gospodarny Samorząd 2017. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Bełchatów doceniony na Forum Ekonomicznym
To pierwsza edycja rankingu Gospodarny
Samorząd. Wśród nominowanych, obok
Bełchatowa, znalazły się też m.in. Karpacz, Nowy Targ i Goleniów. Wiceprezydent Bełchatowa, Ireneusz Owczarek,
nie kryje zadowolenia z wyróżnienia dla
miasta.
- To się nie bierze znikąd. Zostały docenione nasze działania, to, co robimy. To
także ocena ciężkiej pracy prezydent Marioli Czechowskiej. Takie wyróżnienie to
ogromna mobilizacja do jeszcze większego zaangażowania i... liczymy na wygraną w przyszłym roku - dodaje prezydent.
W rankingu Gospodarny Samorząd
2017 oceniano rozwój gospodarczy gmin
– rozwój lokalnej gospodarki z jednoczesnym utrzymaniem zdrowego budżetu –
a także osiągnięcia samorządów z lat
2014-2016.
Nominowane miasta i gminy oceniano
dwuetapowo. W pierwszym, na podstawie
danych z Ministerstwa Finansów, analizowano m.in. dochody własne do dochodów
ogółem, dochody własne na mieszkańca,
nadwyżkę bieżącą do wydatków bieżących, inwestycje do dochodów, zadłużenie do dochodów, wpływy z PIT i CIT,
wpływy z podatku od nieruchomości czy
wydatki na transport i gospodarkę miesz-

Bełchatów jest wśród liderów rozwoju ekonomicznego
kaniową. Drugi etap obejmował ocenę na
bazie danych finansowych i odpowiedzi
z ankiet oraz przyznanie gminie punktów
przez Kapitułę, na której czele stał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
Członkami Kapituły byli przedstawiciele
samorządu terytorialnego i ekonomiści.
Nagrody zostały przyznane w trzech

kategoriach: miasta na prawach powiatu,
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz
gminy wiejskie.
Organizatorem konkursu i rankingu
był Instytut Studiów Wschodnich (jednocześnie organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy) oraz Centrum Gospodarcze
im. Mikołaja Kopernika.
AP

Przy Kujawskiej mieszkańcy poćwiczą pod chmurką
Jeszcze w tym roku powstanie kolejna
siłownia plenerowa. Dzięki staraniom
Marioli Czechowskiej, prezydent Bełchatowa, ćwiczyć na powietrzu będą mogli mieszkańcy okolic ulicy Kujawskiej.
- Siłownie są ogólnodostępne i bezpłatne,
z pewnością nadal będziemy inwestować
w miejsca przeznaczone na sportową rekreację - dodaje prezydent Czechowska.
Siłownie zewnętrzne to doskonały
sposób na zadbanie o zdrowie i kondycję.
Mogą z nich korzystać nie tylko osoby intensywnie uprawiające sport, ale także,
a może przede wszystkim wszyscy, którzy
chcą połączyć aktywność fizyczną z przebywaniem na świeżym powietrzu. Korzystanie z urządzeń nie wymaga wcześniejszych przygotowań, czy specjalnego
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Dziesiąta siłownia stanie na Kujawskiej
stroju.
Na Kujawskiej stanie 8 kompletów
urządzeń: wahadło i narciarz, wyciskacz,
piechur i biegacz, orbitrek i prasa nożna,
urządzenie do ćwiczenia przywodzicieli i
odwodzicieli nóg, rower i jeździec, twister i steper oraz motyl klasyczny i wioślarz. Co warte podkreślenia, siłownia
będzie wyposażona także w urządzenie

fitness dla osób niepełnosprawnych: wiosła dla osób na wózku. Nie zabraknie także ławek i stojaka na rowery, a cały teren
zostanie wyłożony kostką brukową. Prace
mają zakończyć się w pierwszej połowie
grudnia.
W tej chwili w Bełchatowie jest już
dziewięć siłowni zewnętrznych. Koszt
jednej siłowni to około 90 tys. zł. Miejsca
do ćwiczeń są na osiedlach: Binków (ul.
Antracytowa), Okrzei (między blokami 3
i 4 oraz między blokami 22, 26 i 27), Dolnośląskim (okolice SP nr 8 i bloku 306),
POW (między blokami 15 i 16), Przytorzu
(na kompleksie boisk sportowych przy ul.
Paderewskiego), Budowlanych (za Skarbkiem i w dolinie rzeki Rakówki – ZOSIA).
AP
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Miasto podpisuje umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Chętni mogą jeszcze składać
deklaracje przystąpienia do PONE

Można się starać o pieniądze do wymiany pieców
Nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania na wymianę pieców i podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą
dostać mieszkańcy, którzy zadeklarowali
przystąpienie do PONE. W Bełchatowie
taką chęć zgłosiło 171 osób. Niestety, nie
wszystkie spełniają formalne wymogi.
Regionalna Izba Obrachunkowa zdecydowała, że środki finansowe nie mogą
zostać przyznane osobom, które wcześniej ubiegały się o dofinansowanie
w ramach programu KAWKA. Aby pomóc
mieszkańcom, którzy znaleźli się w tej
kłopotliwej sytuacji, miasto wystąpiło
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z pytaniem, czy fundusz nie mógłby przyjąć ich
wniosków i zrefundować część poniesionych przez nich kosztów. Do chwili obecnej magistrat czeka na decyzję Zarządu
WFOŚiGW.
W związku z decyzją RIO, bełchatowianie zainteresowani uzyskaniem
dotacji na wymianę źródeł ciepła mogą
zgłaszać się do Wydziału Rozwoju Miasta
bełchatowskiego magistratu i składać odpowiednie deklaracje.
- Wnioski będą rozpatrywane na
bieżąco, w zależności od tego, ile
środków finansowych zostanie - podkreśla Marcin Nowak, dyrektor WRM.

Nowe piece obniżają niską emisję
Dopłatę w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji otrzymają mieszkańcy,
którzy chęć udziału w nim zgłosili do 24
marca tego roku. Osoby, które taką deklarację złożyły później, zostały wpisane
na listę rezerwową. Od początku września miasto podpisuje umowy z osobami
zakwalifikowanymi do programu. Zgodnie
z regulaminem, aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi zostać zrealizowana do 31 sierpnia 2018 roku. Po jej
zakończeniu należy złożyć w urzędzie
miasta komplet dokumentów.
Przypomnijmy, że Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie wymiany starych pieców grzewczych i podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach
PONE przyznał miastu 1 mln 116 tys. 458
złotych. Jest to stuprocentowe dofinansowanie, o jakie wnioskowały władze Bełchatowa. Łączny koszt wymiany źródeł
ciepła będzie wynosić 3 mln 258 tys. 969
zł, co oznacza, że środki własne wnioskodawców będą stanowiły 2 mln 142 tys.
511 złotych.
AP

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami
Wspólny dla całego kraju ,,czteropojemnikowy" system segregacji śmieci
zaczął obowiązywać 1 lipca, jednak
Ministerstwo Środowiska przewidziało
okres przejściowy na jego wdrożenie ze
względu na konieczność wygaszania już
obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci. W Bełchatowie zmiany
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019
roku.
Pod
zamieszkanymi
budynkami
w Bełchatowie staną pojemniki na śmieci
w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym. Niebieskie pojemniki będą przeznaczone
na odpady opakowaniowe z papieru
i tektury. Do zielonych natomiast powinny trafiać odpady ze szkła, w tym

Kolorowe pojemniki ułatwią segregację
odpady opakowaniowe. W żółtych pojemnikach umieszczane będą metale
i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Śmieci biodegradowale, czyli tzw. bioodpady będą

natomiast trafiać do kubłów brązowych.
Podczas segregacji śmieci należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych takich jak np. baterie, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, czy elektroodpady. Można je oddać w specjalnie
wyznaczonych punktach, np. w sklepach
i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli
tzw. PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 14.
Aby uzyskać więcej informacji o nowych zasadach w segregacji śmieci, należy kontaktować się z Zespołem ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, UM Bełchatowa, ul. Czyżewskiego
7, p. nr 206-207, tel.: 44/733 52 56 lub
57.
AP
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WYDARZENIA
Cafe Senior Raj to zwycięski projekt twardy Budżetu Obywatelskiego. Na Centrum Aktywności
Seniora oddano 822 głosy, czyli niemal 19 procent wszystkich głosów

Seniorzy wygrywają Budżet Obywatelski
W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego miasto zrealizuje 7 projektów
- 5 twardych i 2 miękkie, wszystkie w 2018
roku. Łączny koszt zwycięskich propozycji to 1 mln 280 tys. złotych. Oznacza to,
że w rezerwie BO zostaje 220 tys. złotych. Władze miasta rozważają możliwość wykorzystania tych środków na realizację kolejnych projektów twardych,
które uzyskały największą liczbę głosów,
a ich kosztorys mieści się w tej kwocie.
Cafe Senior Raj - Centrum Aktywności Seniora to projekt, na który głosowało najwięcej mieszkańców Bełchatowa,
a jego realizacja ma kosztować 80 tys.
złotych. Projekt jest wspólną propozycją
piętnastu klubów seniora z terenu miasta.
Oferta centrum ma być niezwykle bogata.
Przewiduje różne zajęcia aktywizujące
i integracyjne, jak chociażby kursy obsługi komputera, warsztaty plastyczne, muzyczne i florystyczne, nie zabraknie także
zajęć teatralnych i sportowych. Centrum
Aktywności Seniora ma powstać w miejscu dawnego Ośrodka Wsparcia Rodziny
przy ul. Energetyków. Pani Elżbieta Czyżewska, która pracowała w ośrodku, ma
nadzieję, że Cafe Senior Raj będzie miejscem przyjaznym starszym mieszkańcom
Bełchatowa. - Wierzę, że tak samo jak do
tej pory, seniorzy znajdą tu swoje miejsce, w którym zawsze będą mogli liczyć
na pomoc i wsparcie - dodaje pani Elżbieta.
Kolejnym projektem twardym który miasto zrealizuje w ramach Budżetu
Obywatelskiego będzie budowa placu
zabaw na osiedlu Dolnośląskim. „Aktywnie i wesoło” zebrało 785 głosów,
a jego szacowany koszt to 400 tys. złotych. Zgodnie z projektem w okolicach
bloku nr 315 powstanie plac zabaw dla
dzieci. W pierwszej strefie, przeznaczonej dla najmłodszych, mają znaleźć się
huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica i inne
elementy zabawowe, natomiast w części drugiej, dla dzieci starszych, stanie
wielofunkcyjny system sprawnościowy.
Wnioskodawcy zaplanowali także zagospodarowanie przestrzeni wokół placu
zabaw, gdzie staną ławki i kosz, a całość
będzie doświetlona.
Trzecim projektem, który w roku przy-
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Jak podkreślają władze miasta, ta edycja budżetu obywatelskiego była wyjątkowa
szłym zostanie zrealizowany jest projekt
pod nazwą „Bezpieczne - Doświetlone
przejścia dla pieszych”. Na tę propozycję
głosowało 747 bełchatowian. W ramach
projektu miasto przy około dwudziestu
przejściach zamontuje doświetlające
lampy, a planowany koszt tego przedsięwzięcia to 200 tys. złotych.
Na adaptację czwartego projektu,
osiedlowego lasku wraz z budową siłowni
plenerowej na osiedlu Dolnośląskim swój
głos oddało 671 mieszkańców Bełchatowa. Za blokami nr 219 i 220 wybudowane
zostaną alejki spacerowe, staną stojaki
rowerowe oraz 10 urządzeń siłowni zewnętrznej. Koszt tego projektu to 300
tys. złotych.
Ostatnim ze zwycięskich projektów
twardych jest budowa toalety publicznej.
Na tę propozycję głosowało 605 osób. Za
200 tys. złotych w okolicach Miejskiego
Centrum Kultury przy pl. Narutowicza
zostanie wybudowana ogólnodostępna
toaleta wraz ze wszystkimi przyłączami.
Będzie ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi
dziećmi. Będzie w niej także ogólnodostępny prysznic.
Jeśli chodzi o projekty miękkie to
miasto zrealizuje dwa: „Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy” i „Bezpieczne Serce 24 h pod kontrolą”. Ich realizacja to koszt 100 tys. złotych.
Na pierwszy projekt zagłosowało 1340
bełchatowian, którym spodobał się po-

mysł przebadania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszego miasta, pod
kątem wad postawy. Jeśli takie wady
zostaną wykryte, dziecko będzie kierowane do dalszej terapii. Badaniami mają
zostać objęte wszystkie dzieci uczęszczające do bełchatowskich przedszkoli.
W ramach drugiego projektu, dla
mieszkańców zagrożonych problemami
sercowo-naczyniowymi miasto kupi niewielkie, przenośne urządzenia, które
będą rejestrować pracę serca. Pacjenci
będą więc mogli w każdej chwili samodzielnie wykonać badanie EKG, a jego
wyniki przesłać do centrum monitoringu.
Tam z kolei zostaną one ocenione przez
fachowców. Przewidywany koszt takiego
monitoringu na jednego mieszkańca to
około tysiąca złotych, a na cały projekt
miasto wyda 50 tys. zł.
Jak podkreślają władze miasta, tegoroczny Budżet Obywatelski był wyjątkowy. Nie tylko ze względu na ilość zgłoszonych projektów, ale także ze względu
na liczbę głosujących -swój głos oddało
4343 bełchatowian. - W tegorocznym budżecie zagłosowało blisko 2 tys. osób więcej, niż w roku ubiegłym. Cieszymy się,
że coraz więcej mieszkańców interesuje
się tym, co się naokoło dzieje. Dziękuję
wszystkim bełchatowianom, którzy zaangażowali się w głosowani. Udowodniliście
Państwo, że ten budżet jest faktycznie
obywatelski - podkreśla wiceprezydent
Bełchatowa, Ireneusz Owczarek.
AP
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WYDARZENIA

Blisko pół tysiąca seniorów bawiło się podczas biesiady w Parku Olszewskich. Nie brakowało też
chętnych, by się przebadać i spotkać ze specjalistami podczas Zdrowej Niedzieli

Niedziele pod znakiem biesiady i profilaktyki
Najstarsi mieszkańcy Bełchatowa udowodnili, że cieszyć się życiem można
w każdym wieku. Biesiada, którą 10
września specjalnie dla seniorów przygotowała prezydent Mariola Czechowska, upłynęła pod znakiem muzyki, tańca
i biesiadowania. Seniorzy pytani o wrażenia zgodnie twierdzą, że takie imprezy są im potrzebne. – Dla nas to dobra okazja, aby wyjść z domu, spotkać
się z innymi i porozmawiać – mówi pan
Marek. Pani Grażyna dodaje: - To właśnie dzięki takim imprezom możemy
w kulturalny sposób spędzić czas z osobami w podobnym wieku. Razem możemy
się pobawić i potańczyć.
A dobrej zabawy nie brakowało - miasto zadbało o wiele atrakcji. Na scenie
prezentowali się: Pasjonata z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Promienie Bełchatowa oraz Ale Babki. Później dla seniorów
zagrała Kapela z Drużbic i Śląskie Trio
Piotra Szefera. Na koniec nie lada gratka
- koncert zespołu disco polo Voyager.
Na seniorów czekały też konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi
przez kilkunastu partnerów Bełchatowskiej Karty Rodziny, blok sportowo-rekreacyjny oraz stoiska wystawiennicze.
Niedziela, 17 września, upłynęła
pod hasłem profilaktyki. Ósma odsłona
Zdrowej Niedzieli odbyła się w Miejskim
Centrum Kultury i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Na pacjentów czekało blisko 20 lekarzy różnych specjalizacji,
którzy udzieli prawie 500 bezpłatnych
konsultacji. Największą popularnością
cieszył się irydolog, do którego zgłosiło
się prawie 100 osób. Niewiele mniejsze
kolejki były do laryngologa, kardiologa
i dietetyka. Kilkadziesiąt bełchatowian
odwiedziło też strefę zdrowego dziecka,
czyli m.in. logopedę, pediatrę, psychologa oraz przebadało swoje pociechy pod
kątem wagi, czy wad postawy.
Oblegani byli nie tylko lekarze, ale
i specjaliści wykonujący badania. Można
było zmierzyć sobie poziom glukozy we
krwi, wykonać dermatoskopową diagnostykię znamion, usg tarczycy, sprawdzić
pojemności płuc, skorzystać z mammografii.
AD-A

Biesiada była okazją, aby pokazać, że z pasją można śpiewać w każdym wieku

Seniorzy zgodnie twierdzą, że takie imprezy to świetny pomysł

Specjaliści wykonali prawie 900 badań i udzielili blisko 500 konsultacji
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MIEJSKA MIGAWKA
Magistrat dostał pieniądze z Unii Europejskiej na rewitalizację śródmieścia. Jako pierwszy zmodernizowany
w najstarszej części miasta

4,5 miliona unijnych pieniędzy na rewitalizację centrum
Bełchatów dostał dofinansowanie na projekt rewitalizacji śródmieścia. Pieniądze
będą jednak mniejsze niż te, o jakie zabiegało miasto. Do miejskiego budżetu z
Unii trafi blisko 4,5 mln zł, czyli dokładnie 41 proc. kosztów kwalifikowanych. To
połowa kwoty, o jaką starał się bełchatowski magistrat. Wkrótce urząd ma podpisać umowę na dofinansowanie.
- Po ogłoszeniu listy projektów wybranych do dofinansowania okazało się,
że zarówno nasze zadanie, jak i propozycja przygotowana przez miasto Wartę
jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Przy ocenie otrzymaliśmy taką samą
liczbę punktów. Marszałek zaproponował
więc, aby pieniądze, które zostały w puli
podzielić procentowo na obydwa przedsięwzięcia – mówi Jakub Berłowski, z-ca
dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w
bełchatowskim magistracie.
Podczas sesji nadzwyczajnej, 7 września, miejscy radni zdecydowali, że mimo
pozyskania mniejszych środków projekt
będzie realizowany. Jest szansa, że w
przyszłości Bełchatów pozyska jednak
większe pieniądze niż te, które przyznane są teraz. – Z doświadczenia wiemy, że
samorządom realizującym dotowane inwestycje czasami udaje się wypracować
oszczędności. Wówczas niewykorzystane
środki wracają do województwa, które
ponownie dzieli je na projekty, jakie nie
uzyskały pełnego dofinansowania. Jest
więc szansa, że po zakończeniu realizacji

Plac Wolności będzie zmodernizowany w pierwszej kolejności
projektu pieniądze wrócą do Bełchatowa
– dodaje Jakub Berłowski.
Rewitalizacja śródmieścia wyceniana
jest na 14 mln 600 tys. zł. Projekt będzie
realizowany do 2020 roku. Jedną z największych inwestycji jest przebudowa
placu Wolności. Plac podzielony zostanie
na trzy strefy. W patriotycznej, położonej od strony pl. Narutowicza, będzie postument marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jego odsłonięcie, planowane na przyszły
rok, upamiętni setną rocznicę odzyskania

Weekend Mocy
- kibice i siatkarze świętowali

Kibice żółto-czarnej drużyny ponownie spotkali się
w Bełchatowie. Siódmy Ogólnopolski Zlot Kibiców PGE
Skry Bełchatów, który odbył się w weekend 23-24 września, zgromadził nie tylko bełchatowskich fanów, ale
także z różnych zakątków Polski. Prezentacja drużyn,
pełen sportowych emocji mecz o Superpuchar, spotkania z siatkarzami, którym towarzyszyły rozmowy, wspólne zdjęcia i autografy, a na koniec koncert gwiazdy
wieczoru Sławomira – podczas Siatkarskiego Weekendu
Mocy atrakcji nie brakowało.
AD-A
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przez Polskę niepodległości. Po drugiej
stronie, przy ulicy 19 stycznia, umieszczony zostanie głaz poświęcony ofiarom
katastrofy smoleńskiej.
Do centralnej części placu poprowadzi aleja wysadzona czerwonymi kasztanowcami. Będzie tu można organizować spotkania i imprezy kulturalne.
W pobliżu wybudowana zostanie fontanna otoczona kamiennymi ławami. W kolejnej części placu powstanie miejsce dla
dzieci. Wyposażanie placu zabaw to urzą-

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

MIEJSKA MIGAWKA

w.pl

wany zostanie plac Wolności, odnowionych też będzie dziesięć kamienic

trum Bełchatowa

dzenia akustyczne, związane z położoną
w pobliżu szkołą muzyczną. W tej części
powstanie też minisiłownia i zielony labirynt.
Projekt rewitalizacji placu Wolności
wykorzystuje historyczny i przyrodniczy
potencjał tego miejsca.
- Chcemy ożywić przemysłowo ten
teren, każda kolejna działalność gospodarcza, nowe miejsca pracy to plus dla
tej części Bełchatowa. Liczymy na to,
że będzie tu zaglądać znacznie więcej

mieszkańców, a to stanie się impulsem
do otwarcia kolejnej restauracji, sklepu
czy punktu usługowego – mówi Ireneusz
Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa.
Kamienice Tkaczy, bo tak nazywa się
kolejna część projektu, to dziesięć miejskich budynków przy ul. Pabianickiej,
Piłsudskiego, Sienkiewicza, placach Wolności i Narutowicza. Mieszka w nich 226
osób. Projekt zakłada remont elewacji,
dachów i części wspólnych budynków,
m.in. klatek schodowych. Nazwa projektu nawiązuje do historii Bełchatowa,
gdzie przez długie lata rozwijał się przemysł włókienniczy i działały Zakłady Przemysłu Bawełnianego.
Trzecia część projektu to remont
miejskiego budynku pod adresem Wolności 10. Powstanie tam Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych. Parterowa kamienica ma być wyremontowana
i wyniesiona do trzeciego piętra. Budynek
zostanie przekazany Miejskiemu Centrum
Kultury. Powstać ma w nim m.in. sala do
prowadzenia warsztatów kulinarnych,
gdzie będą odbywały się nieodpłatne zajęcia dla mieszkańców, przede wszystkim
z terenu rewitalizacji. Na dole budynku
będzie działać restauracja. Miasto planuje oddać ją w dzierżawę w ramach otwartego przetargu, podobnie jak ogródek
kawiarniany na samym placu. Atrakcyjna
oferta gastronomiczna ma pomóc przyciągnąć na plac bełchatowian.
Al

Nowa strona miejska
dla przedsiębiorców
i inwestorów

Na portalu www.invest.belchatow.pl
przedsiębiorca znajdzie pełną ofertę inwestycyjną miasta.
Strona z nowoczesną szatą graficzną
i infografiką oraz nowymi funkcjonalnościami jest dostępna od września. Zainteresowani inwestowaniem w Bełchatowie
mogą znaleźć tam wszelkie wskazówki
niezbędne do szybkiego i skutecznego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Poza dotychczas publikowanymi informacjami, dotyczącymi wsparcia dla
przedsiębiorców w postaci ulg i zwolnień,
opisu terenów inwestycyjnych miasta,
czy przekierowania do Geoportalu oraz
aplikacji mobilnej Invest Planner, na
stronie pojawiło się kilka nowości. Jedną
z nich jest publikacja specjalnie skonstruowanej oferty – bazy wszystkich działek
- zarówno miejskich, jak i prywatnych,
przeznaczonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego pod
przemysł, produkcję czy usługi komercyjne. Wpływ na tworzenie i aktualizację
oferty mieć będą również bełchatowskie
biura nieruchomości. Zostały one zaproszone przez prezydent Mariolę Czechowską do współpracy i zadeklarowały wolę
współtworzenia miejskiej bazy terenów
inwestycyjnych.
Strona dedykowana szeroko rozumianemu biznesowi, jest kolejnym elementem promocji gospodarczej miasta.
Jak mówi Marcin Nowak, dyrektor
Wydziału Rozwoju Miasta, urząd miasta
zabiega o inwestorów zewnętrznych, ale
nastawiony jest również na współpracę
z bełchatowskimi firmami. – Przedsiębiorcy, którzy już istnieją na rynku i planują
dalszy rozwój swoich firm, mogą się do
nas zgłaszać, udzielimy im wszelkiej pomocy – mówi Marcin Nowak.
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EDUKACJA
Małe klasy, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań, a w przedszkolach język
obcy i szachy - tak wygląda nauka w miejskich placówkach oświatowych

Bełchatowskie szkoły na szóstkę
Reforma edukacji w Bełchatowie przebiega sprawnie. Szkoły są świetnie przygotowane, wszyscy nauczyciele zachowali etaty. W tym roku szkolnym miasto
prowadzi 8 przedszkoli i 7 szkół podstawowych, a ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Samorządowy Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 (z Publicznym Gimnazjum nr 2 do czasu jego wygaśnięcia) oraz III Liceum Ogólnokształcące. W związku z reformą edukacji klasy
Publicznych Gimnazjów nr 1, nr 3, nr 4
i nr 5 zostały włączone do Szkół Podstawowych nr 1, nr 9, nr 12 i nr 13.
Co warte podkreślenia siedziba żadnej z bełchatowskich szkół nie zmieniła się. Jedynie w przypadku SP nr 9
najstarsze klasy uczą się w budynku
przy ul. Edwardów.
Łącznie w Beł- Bełchatowskie szkoły są przyjazne i bezpieczne
chatowie w 316 oddziałach uczy się świetlicy oraz dodatkowych zajęć i kół gała, aby każdy, kto chce, nadal mógł pra6710 uczniów i wychowanków (1632 zainteresowań. Miejskie szkoły zapew- cować. Dyrektorzy poszczególnych jedw przedszkolach i 5078 w szkołach).
niają też zajęcia logopedyczne, rewali- nostek przygotowali koncepcje zatrudStandardem w bełchatowskich szko- dacyjne,
rewalidacyjno-wychowawcze nienia, które gwarantują pracę wszystłach są niewielkie klasy - większość liczy oraz z pedagogiem. We wszystkich przed- kim osobom. Szczególnie jest to istotne
maksymalnie 25 uczniów.
- Tylko dwie szkolach prowadzonych przez miasto są w odniesieniu do pracowników gimnaklasy w całym mieście liczą 27 wycho- też zajęcia z języka obcego, rytmiki oraz zjów, które od 1 września zostały włączowanków - w nich oprócz nauczyciela do- szachów, a w razie potrzeby opieka logo- ne do podstawówek – dodaje wiceprezydatkowo zatrudniony jest także asystent pedy, pedagoga, terapeuty lub pedagoga dent Politański.
– mówi Łukasz Politański, wiceprezydent wspomagającego.
18 nauczycieli gimnazjalnych zostało
Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za
Bełchatów ma jeszcze jeden powód przeniesionych do innych szkół, 11 musi
oświatę.
do dumy. Wszyscy nauczyciele, którzy uzupełnić tygodniowy obowiązkowy wyNa lekcjach komputerowych, języ- byli zatrudnieni w miejskich placówkach miar godzin, 13 jest na emeryturze lub
ków obcych oraz wychowania fizycznego w ubiegłym roku szkolnym i nadal byli za- świadczeniu kompensacyjnym, zaś 28
klasy dzielone są na jeszcze mniejsze interesowani pracą, otrzymali ją.
skorzysta z urlopu dla poratowania zdrogrupy. Uczniowie mogą też korzystać ze
– Prezydent Mariola Czechowska zabie- wia – liczba ta jest podobna do lat poprzednich.
AD-A, AP

Hotel Milena

WNM GROUP

Gabinet Kosmetyczny
Dominika Gapanowicz

Dla posiadaczy karty oferuje 34% zniżki
na siedem noclegów z wyżywieniem.
Milówka, ul. Dworcowa 22,
tel. (33) 863 73 83
Strona: www.hotelmilena.pl

5% rabatu na cały asortyment sklepu
internetowego www.wnm-group.pl
Warszawa, ul. Traktorzystki 13/4
tel. 882 404 999
Strona: www.wnm-group.pl

10% zniżki na wszystkie usługi kosmetyczne do 120 zł. 15% zniżki na wszystkie
usługi kosmetyczne powyżej 120 zł.
Bełchatów, ul. Męczenników Katyńskich 16c
tel. 505 144 307
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Coraz częściej nasze miasto jest na ustach całego, sportowego - Kiedy okazało się, że jesteśmy na podium, była ogromna radość i łzy - mówi
świata. Wszystko za sprawą utalentowanych zawodników
Aleksandra Gaworska

Ola i Daniel dumą Bełchatowa

Dla Oli i Daniela to ważny rok, zwyciężali na prestiżowych imprezach
22-letnia Aleksandra Gaworska, wychowanka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, to brązowa medalista Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. Daniel
Lis zakwalifikował się do finału pucharu
świata w street workout.
Aleksandra Gaworska o tym, że pobiegnie w finale, dowiedziała się kilkanaście
godzin przed startem. Na mistrzostwa
do Londynu jechała jako rezerwowa do
sztafety. Jednak jej świetna postawa na
treningach (pobiegła swoją nieoficjalną
życiówkę na 250 m) sprawiła, że weszła
do kadry.
- Miałam trochę szczęścia. Trener zaryzykował, a ja zwyczajnie dałam z siebie wszystko - dodaje Aleksandra, która
obecnie trenuje w KS AZS AWF Kraków.
Jeszcze w sezonie jesienno-zimowym Ola chciałaby wystartować w halowych mistrzostwach świata w sztafecie,
a w przyszłym roku czeka ją start na mistrzostwach Europy w Berlinie. Jej marzeniem jest także, aby na tę ostatnią
imprezę wypracować minimum indywidualne.
Daniel Lis, bełchatowianin, który
street workout trenuje od 2014 roku,
swój największy sukces osiągnął w tym
roku w Rzymie. W zawodach Kenguru Pro
Street Workout World Cup był trzeci i zakwalifikował się do finału pucharu świata, który pod koniec roku odbędzie się
w Gwadelupie. Niestety przez kontuzję
kolana nie będzie mógł wystartować.
Jak jednak zapewnia, po operacji i rehabilitacji z pewnością powróci na najwyż-

sze stopnie podium.
- Nie wyobrażam sobie życia bez sportu i adrenaliny, którą zapewnia rywalizacja. Tak naprawdę w tej chwili najbardziej życzyłbym sobie powrotu do pełni
sił, bo kiedy będzie zdrowie, resztę zdobędę sam - dodaje Daniel.
Street workout to dyscyplina, w której wykorzystuje się głównie ćwiczenia
oparte na kalistenice. Jako obciążenie
zawodnicy wykorzystują ciężar własnego
ciała. Pierwsze kroki Daniel stawiał w lokalnej grupie Calisthenics Team Bełchatów. Teraz jest sam dla siebie trenerem.
- Prowadzę się sam. Muszę sprawdzić
na sobie, czy to, co robię, faktycznie
działa. Dzięki wynikom, które osiągam,
coraz więcej młodych osób w Bełchatowie interesuje się kalisteniką. Muszę się
pochwalić, że kilku prowadzonych przez
mnie chłopaków już odnosi swoje pierwsze, niewielkie sukcesy – dodaje.
Z dwójką sportowców spotkał się wiceprezydent Bełchatowa, Łukasz Politański.
- Gratuluję olbrzymich sukcesów. Jesteście na ustach świata i wpisaliście się
w historię sportu. Wasze zwycięstwa to
także ogromna promocja miasta. Jestem
dumny, że Bełchatów może pochwalić się,
że to właśnie stąd pochodzą tacy sportowcy - dodaje prezydent.
Podczas spotkania w bełchatowskim
magistracie Aleksandra Gaworska i Daniel
Lis otrzymali listy gratulacyjne i nagrody
pieniężne.
AP

Spełniło się jedno
z moich marzeń
Twój debiut w sztafecie na arenie międzynarodowej okazał się szczęśliwy.
Kiedy stanęłaś na podium była radość
czy raczej smutek, że do złota zabrakło
tak niewiele?
Do
ostatniej
chwili
mój
start
w sztafecie stał pod znakiem zapytania. Kiedy usłyszałam od trenera Aleksandra Matusińskiego, że pobiegnę na
trzeciej zmianie, poczułam się zwycięzcą. Właśnie spełniało się jedno
z moich marzeń. Z drugiej strony wiedziałam, że dostałam ogromny kredyt
zaufania i nie mogę zawieźć. Tu nie ma
miejsca na słabość, niezdecydowanie, tu
przyjeżdża się, żeby walczyć z całych sił.
Uwierzyłyśmy z dziewczynami, że stać
nas na podium, byłyśmy gotowe na walkę
o medal. Po biegu nawet nie zdążyłyśmy
usiąść, od razu wzięłyśmy flagę Polski
i zaczęłyśmy biec dookoła stadionu.
Taki sukces to ciężka praca. Czasu na
przyjemności i odpoczynek nie masz
chyba zbyt wiele?
Wszystko da się poukładać, trzeba tylko
dobrze zorganizować swój dzień. Studiuję, trenuję sześć razy w tygodniu. Był
moment, że jeszcze pracowałam. Dzięki
temu, że mam indywidualny tok studiów,
mogę jeździć na zgrupowania nie tracąc
przy tym szansy na zaliczenie sesji. Działa też to w drugą stronę. Kiedy jestem
na miejscu, tak ustawiam treningi, abym
mogła spokojnie pójść na zajęcia i się
do nich przygotować. Sport sprawia mi
ogromną radość. Dlatego na treningach
nie tylko intensywnie ćwiczę, ale też odpoczywam.
Twoja sportowa kariera nabiera tempa.
Co mobilizuje cię do dalszej pracy?
Zawsze mam jakiś cel. Osiągając jeden
wyznaczam sobie kolejny. Poza tym staram się doceniać sukcesy, nawet te najmniejsze – chociażby to, że udało mi się
poprawić technikę czy czas. Powtarzam
też sobie, że nie można spocząć na laurach, bowiem droga do sukcesu jest
w ciągłej budowie.
AD-A
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Spółka Wod.-Kan. wspiera młodych sportowców
i nie podnosi cen za wodę i ścieki!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod.-Kan. Sp. z o.o. w Bełchatowie zainaugurował kampanię reklamową „Wspieramy
rozwój bełchatowskiego sportu”. Jej celem jest upowszechnienie wśród bełchatowian informacji o działaniach spółki
na rzecz utalentowanych sportowców
z miasta i regionu. - Skupiliśmy się
na pomocy najmłodszym sportowcom, uprawiającym niezbyt popularne
w Bełchatowie dyscypliny. Chcemy ich
dodatkowo zdopingować do rozwoju
umiejętności oraz propagowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży – mówi Piotr Kopek,
prezes spółki Wod.-Kan. - Co ciekawe,
większość mieszkańców miasta nawet
nie wie, że ci młodzi ludzie już odnoszą
wielkie sukcesy na arenach krajowych
i europejskich. Wierzymy, że za kilka
lat część z nich będzie kontynuowała

karierę sportową, zdobywając medale o najwyższe miejsca w kraju.
To niejedyna forma prezentacji utana największych imprezach międzynalentowanej sportowo młodzieży, wspierarodowych. Chcemy im w tym pomóc.
Spółka Wod.-Kan. podpisała długo- nej przez Wod.-Kan., która w tym roku
terminowe umowy o współpracy umoż- będzie realizowana. Spółka przygotowuliwiające wsparcie młodych sportowców. je kolejne projekty.
- Aktywnie włączamy się w promocję
Twarzami rozpoczętej kampanii billboardowej są: Ida Lis, mistrzyni świata naszych młodych sportowców. Pokaw trójboju siłowym oraz Szymon Woź- zujemy ich dokonania jako pomysł na
niak, utalentowany młody sprinter aktywny i zdrowy styl życia, połączony
(oboje reprezentują Bełchatowski Klub z realizacją sportowych pasji. To nasza
Lekkoatletyczny),
tenisistka
Nikola misja społecznej odpowiedzialności bizNiepsuj z Bełchatowskiego Towarzy- nesu – stwierdza prezes spółki Wod.-Kan.
stwa Sportowego „AS”, należąca do - Co ważne dla mieszkańców Bełchatowa,
ścisłej czołówki krajowej w swojej nasza pomoc skierowana do młodych
kategorii wiekowej, Patryk Kępiński, sportowców w żaden sposób nie wpłyjeden z utalentowanych młodych piłkarzy wa i nie wpłynie na cenę wody i ścieków.
GKS Bełchatów (rocznik 2008) oraz Pame- Te stawki nie zmieniły się od 2015 roku,
la Rakoczy i Magdalena Ressel, koszykarki co w ostatnich kilkunastu latach jest
MUKS Basket z drużyny U-16, które wraz w naszym mieście sytuacją absolutnie
z koleżankami będą w tym roku walczyły wyjątkową.
WOD.-KAN.

TELEPRZEWODNIK UM
Centrum Informacji Turystycznej
44 733 51 01

Kancelaria Prezydenta

44 733 51 66, 44 733 51 16
Kancelaria ogólna 44 733 51 15
Sekretariat Prezydenta Miasta 44 733 51 37

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta
44 733 51 48, 44 733 51 50

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych 44 733 51 43
Służba BHP 44 733 51 99
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Urząd Stanu Cywilnego

44 733 52 96, 44 733 52 94

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

Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych 44 733 51 91
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
44 733 51 80

Wydział Organizacyjny 44 733 51 96
Biuro Rady Miejskiej 44 733 51 70

Archiwum zakładowe 44 733 51 92
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
Wydział Rozwoju Miasta 44 733 51 45
Działalność gospodarcza 44 733 51 60,
44 733 51 89
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Lokalny dostawca ciepła systemowego już zadbał o przytulną atmosferę w domach i rozpoczął
dostawy ciepła do części bełchatowskich mieszkań

Korzystaj racjonalnie z ciepła, a mniej zapłacisz
Kontroluj temperaturę w
pomieszczeniu
Dopasuj temperaturę do
swoich preferencji. Zazwyczaj możesz to robić, bo kaloryfer wyposażony jest w tzw. termostat. Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej.
Wietrz intensywnie i krótko
Wietrzenie
pomieszczenia dobrze wpływa na
samopoczucie
oraz
zapobiega
powstawaniu
zawilgoceń
i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery
zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powietrze.

Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłownicze
włączano jednocześnie w całym mieście
w odgórnie ustalonym terminie. Obecnie
termin rozpoczęcia ogrzewania mieszkań
zależy od zarządców budynków. Gdy niska temperatura utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę
ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla
zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy. Administratorzy
przyjmują często umowne granice, co do
wysokości spadku dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na
włączenie ogrzewania w budynkach.
Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących
własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia analizują potrzeby budynku w
odniesieniu do warunków zewnętrznych.
Automatyka jest szczególnie pomocna
w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu
czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem,
uruchamia ogrzewanie budynku, a w mo-

mencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano ogrzewanie
zostanie wyłączone. Minimalizuje to
koszty ogrzewania oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego przez cały
rok, ponadto znacząco wpływa na stan
techniczny budynku, a przede wszystkim
zdrowie jego mieszkańców. Utrzymanie
odpowiedniej temperatury chroni przed
niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane
mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień.
Całoroczne ogrzewanie to również większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej dostawie ciepła, nie ma konieczności
inwestowania w dodatkowe rozwiązania
grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.
Jeżeli jesteś zainteresowany korzystaniem z ciepła systemowego już dziś
i mieszkasz w budynku wielorodzinnym,
zgłoś się do zarządcy/administratora budynku.
PEC

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

Najem, zamiana mieszkań 44 733 51 03
Dodatki mieszkaniowe 44 733 51 05
Zespół ds. Audytu i Kontroli 44 733 52 66
Zespół ds. Budżetu 44 733 51 25
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 44 733 52 71
Uzależnienia 44 733 52 70
Wspieranie inicjatyw społecznych

Dowody osobiste 44 733 52 51, 44 733 52 52
Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska 44 733 51 82
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

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

44 733 51 89

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
44 733 52 69

Zespół ds. Ewidencji i Majątku Miasta
44 733 52 62

Wydział Spraw Lokalowych 44 733 51 06
Zespół ds. Informatyki 44 733 51 41
Obsługa wspólnot mieszkaniowych
44 733 51 02

44 733 52 46

44 733 51 59

Unikaj suszenia odzieży na
grzejnikach
Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Zrezygnuj
z tego, szczególnie, jeżeli rozliczasz się
z podzielnika umieszczonego na grzejniku.
Susząc odzież na kaloryferze zwiększasz
wskazania podzielnika o 10%.
Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych
Oszczędzaj nie tylko w
swoim mieszkaniu. Zwróć
uwagę, czy w częściach wspólnych budynku drzwi i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności na klatce schodowej,
w suszarniach i piwnicach powodują uciekanie ciepła z budynku. PEC radzi: Zamykaj drzwi, zatrzymaj ciepło dla siebie.

44 733 52 31
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Kilkadziesiąt osób jest zainteresowanych mieszkaniem w nowym, planowanym bloku BTBS. Budynek
ma stanąć obok dwóch już zamieszkanych przy ul. św. Alberta Chmielowskiego

BTBS chce wybudować nowy blok - są już chętni
Mieszkanie w Bełchatowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego to dobre
rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą
wiązać się na wiele lat kredytami hipotecznymi i niepokoić się, czy wystarczy
im na ratę. Do BTBS zgłosiło już kilkadziesiąt osób, które chciałby zamieszkać
przy ul. Chmielowskiego. To właśnie od
zainteresowania przyszłych najemców
miejska spółka uzależnia budowę.
W bloku ma być 39 mieszkań. Dwanaście z nich ma być trzypokojowych, osiemnaście dwupokojowych z kuchnią oraz
dwa dwupokojowe z aneksem kuchennym.
Do tego siedem kawalerek. Metraż mieszkań waha się od 50 do 66 metrów2. Prezes BTBS, Szczepan Chrzęst, zwraca uwagę, że bełchatowianie najczęściej pytają
o mieszkania dwupokojowe.
- Są one zwyczajnie tańsze od tych
większych metrażowo. A dla młodych,
rozwojowych małżeństw takie mieszkanie zapewnia dostateczny komfort przy
jednym czy dwójce dzieci - dodaje prezes Chrzęst.
Mieszkania BTBS są czynszowe, to znaczy, że nie można ich wykupić na własność,
ale można dziedziczyć prawo do najmu.

Nowy blok przy ul. Chmielowskiego będzie już siódmym budynkiem mieszkalnym BTBS
Najemca ponosi pewne koszty budowy
(tzw. partycypację), która zazwyczaj
nie przekracza 30 proc. wartości mieszkania. Jak przekonuje prezes Chrzęst,
w przypadku nowego bloku, partycypacja
będzie jednak niższa.
- Aby uzyskać kredyt z Banku Gospodarki Krajowej partycypacja nie może
przekroczyć 25 procent
i dokładnie
o takim udziale mówimy - podkreśla
prezes. Oznacza to, że zainteresowani

najmniejszymi mieszkaniami będą musieli wpłacić nieco ponad 24 tys. złotych, a za największe około 53 tys. zł.
Dodatkowo najemcy przed zamieszkaniem muszą wpłacić kaucję w wysokości
rocznego czynszu. Spółka planuje, aby
w nowym bloku wynosił on 10,80 zł za
m2, a więc będzie się wahał od 333 zł za
kawalerkę do 721 zł za mieszkanie trzypokojowe.
BTBS

Mieszkanki PGM będą się uczyć sztuki samoobrony
Kurs samoobrony dla pań organizuje
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. To jedna z wielu propozycji, jakie
spółka ma dla mieszkańców domów, których jest administratorem. „Nie ma słabej płci, są tylko słabe charaktery” - to
hasło trzymiesicznego szkolenia. Uczestniczki poznają podstawowe techniki
obrony, ale również nauczą się jak wcześnie zdiagnozować sytuacje zagrożenia.
Przeznaczone jest ono dla mieszkanek
nieruchomości, które są administrowane
przez spółkę.
- Kurs, który organizujemy wspólnie
z utytułowanym terenem Przemysławem
Krokiem, jest nową inicjatywą, z jaką
wychodzimy do mieszkańców lokali administrowanych przez PGM. Pragniemy
nie tylko pełnić przypisaną mam funkcję, ale dać również sposobność miesz-

16

Zapisy już 16 października. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie PGM Sp. z o. o. w godz. od
8-15. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Uczestnictwo w kursie wiąże się z
podpisaniem oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w treningach. Zajęcia będą
odbywać się w Bełchatowie przy
ulicy Czyżewskiego 7 od godz. 15 w
poniedziałki i środy.
kańcom do aktywnego spędzania wolnego czasu - mówi Miłosz Rudnicki, Prezes
Zarządu PGM Sp. z o.o. - Organizowany
kurs samoobrony jest jednym z kilku planowanych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców. Pierwsza edycja będzie miała

charakter pilotażowy, jeśli odzew będzie
pozytywny, zorganizujemy kolejne – nie
tylko dla kobiet.
Liczba miejsce jest ograniczona – tylko 20 mieszkanek dostanie się do edycji
pilotażowej. Nie liczy się wiek ani kondycja fizyczna. Zajęcia będą dostosowane do możliwości uczestniczek, podczas
treningów panie będą miały możliwość
nauczyć się wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń, zapoznają się
z efektywnymi technikami obrony.
Zajęcia prowadzone będą przez
Przmysława Kroka, który doświadczenie
i umiejętność przekazania wiedzy zdobył
podczas wielu lat nauki i prowadzonych
zajęć (czarny pas 1 dan classic krav maga,
tytuł instruktora defendo S.T.A.R.
PGM

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej
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Krzysztof Zalewski, Tom James i Dzikie Jabłka – to tylko niektórzy wykonawcy, którzy zagrają na Festiwalu Sztuki Jabłka. Ale impreza to także lokalni twórcy i różnorodne dziedziny sztuki

Sztuka Jabłka: wystawy, koncerty, happeningi
Festiwal Sztuki Jabłka rozpocznie się
już 6 października, a zakończy trzy dni
później. Będzie różnorodnie, oryginalnie i nowocześnie. - Ideą festiwalu jest
przede wszystkim docenienie i wypromowanie lokalnej działalności artystycznej
- mówi Mariola Czechowska, prezydent
Bełchatowa. - Cieszy mnie bardzo, że
w to wydarzenie zaangażowało się wielu
bełchatowian z wyjątkowymi talentami
i pasjami.
Bełchatowskich artystów będzie można posłuchać już w piątek, 6 października, w Miejskim Centrum Kultury. Grupa
Thrudy, a także inni muzycy z naszego
miasta będą grać na żywo podczas projekcji niemych filmów. Muzycznie będą
interpretować to, co zobaczymy na dużym ekranie podczas kilku filmów – m.in.
,,Fantasmagorii”, ,,A trip to the moon”,
,,The Electric Hotel” czy ,,The Lunatics”.
Tego dnia sceną Gigantów Mocy zawładnie gwiazda festiwalu, czyli Krzysztof Zalewski. Tego artysty chyba nikomu
nie trzeba przedstawiać. Dość wspomnieć, że jest uważany za jednego z najlepszych wokalistów w Polsce.
7 października w Gościńcu zagra znany z brytyjskiej sceny Tom James. Jego
Krzysztof Zalewski
gitarowym brzmieniom będzie towarzyszyć perkusja, za którą usiądzie Robin
Gehlhart. Na bełchatowian czeka też Piotr Kulpa i Katarzyna Chmiel.
Festiwal Sztuki Jabłka to także
potężna dawka jazzu w wykonaniu studentów gdańskiej akademii muzycznej. wystawy. Jedną z nich będzie ekspozycja
Na scenie Klubu Ekstraklasa będzie mu- przygotowana przez Bełchatowskie Towazykowało trio w składzie: Kacper Sokolik rzystwo Fotograficzne. Bohaterem zdjęć
- perkusista, Dominik Kisiel - pianista oraz jest oczywiście jabłko. Swoje prace przyPiotr Szajrych – kontrabasista i basista. słało kilkadziesiąt osób – w tym mieszWiele muzycznych wrażeń z pewnością kańcy Czech, Belgii, Niemiec, Litwy oraz
przyniesie też występ grupy Dzikie Jabł- Słowacji, Ukrainy i Rumunii.
Do festiwalu przyłączyło się także
ka. Grane przez nich utwory to mieszanka polskiej muzyki etnicznej z rytmem Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
które wraz z Klubem Seniora, działająafrykańskich bębnów.
Amatorzy słowa pisanego z pewno- cym przy MCK, przygotowuje happening
ścią wybiorą się do miejskiej biblioteki, „Oplatamy Bełchatów ciepłem”. W niegdzie 7 października na „Jabłeczniku dzielę, 8 października, w okolicy parku
literackim” spotkają się bełchatowscy przy Placu Narutowicza powstanie instapisarze. Dzień później zaplanowane są lacja z pogranicza street artu. Kolorowy,
dwa spotkania słowno-muzyczne. Gwiaz- włóczkowy „sweter” zyska ławka pod
dą pierwszego – w miejskiej bibliotece wiatą przystanku autobusowego przy
będzie łódzki zespół H’ernest. Później ul. Kościuszki. Również pobliski regał
w Muzeum Regionalnym z autorskim pro- z książkami mieć będzie nowy, „ocieplogramem wystąpi Biuro Tłumaczeń, czyli ny” wizerunek. Pomysłodawcy mają na-

Dzikie Jabłka zagrają 8 października

Program imprezy na www.belchatow.pl
dzieję, że pomysł „yarn bombingu”, co
w wolnym tłumaczeniu oznacza „bombardowanie włóczką”, zostanie zaszczepiony także w innych miejscach.
- Można by pomyśleć, że artystyczna
współpraca dostawcy ciepła systemowego z seniorami jest niemożliwa. Nic bardziej mylnego. Udało nam się stworzyć
ciekawy projekt, który już wkrótce ożywi przestrzeń miejską i będzie stanowić
miejsce spotkań i wymiany „ciepła” rozumianego jako nawiązywanie przyjaznych
i życzliwych relacji – mówi Grzegorz Zegarek, prezes PEC Bełchatów.
Honorowy patronat nad wydarzeniem
objęła m.in. Akademia Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu, wojewoda
łódzki i marszałek województwa łódzkiego.
AD-A
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KULTURA
Adam Ostrowski, czyli O.S.T.R., Łukasz „Małpa” Małkiewicz i OSD Familia zagrają w bełchatowskiej
Hali Energia 7 października

Hip-Hop Festiwal: możesz wystąpić razem z O.S.T.R.
Hip-Hop Festiwal organizuje Miejskie
Centrum Sportu. Imprezę otworzy lokalny wykonawca, wyłoniony w konkursie.
Kto to będzie, zdecyduje m.in. O.S.T.R.
Jak mówi Marcin Szymczyk, dyrektor
Miejskiego Centrum Sportu, zwycięzca
konkursu otworzy Hip-Hop Festiwal.
- W naszym konkursie nagrodą będzie możliwość wystąpienia w specjalnie
przygotowanym 15-minutowym bloku,
który poprzedzi rozpoczęcie Hip-Hop Festiwalu. To odpowiedź na dużą liczbę zapytań, które otrzymaliśmy od momentu
ogłoszenia informacji o koncercie – wyjaśnia Marcin Szymczyk.
Lokalni artyści i zespoły mogą wysyłać linki ze swoją twórczością na adres e-mail (kontakt@mcs.belchatow.pl). OSTR w dorobku ma 5 złotych płyt, 5 platynowych i jedną podwójnie platynową
Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października godz.12. Później dyrektor MCS Znany jest głównie ze swojej solowej .N.A czy Pezet i Małolat.
Gwiazdą wieczoru będzie O.S.T.R.,
razem z O.S.T.R wybiorą najciekawszą działalności, a jego debiutancki album
a
właściwie
Adam Andrzej Ostrowski.
zatytułowany
„Kilka
numerów
o
czymś”
propozycję.
To
niekwestionowana
gwiazda polskiej
ukazał
się
27
listopada
2009
roku.
Drugi
Hip-Hop Festiwal rozpocznie lokalny zespół OSD Familia, który był jedną – „Mówi” – wydany w 2016 r. zyskał status sceny muzycznej. Łódzki raper jest auz pierwszych formacji hip-hopowych złotej płyty. Łukasz „Małpa” Małkiewicz torem kilkudziesięciu albumów muzyczw Bełchatowie. Zaraz po nich sceną za- nie unikał występów gościnnych, a można nych. Hip-Hop Festiwal odbędzie się
7 października w hali Energia. Początek
władnie ,,Małpa”, członek formacji Pro- go usłyszeć m.in. z takimi wykonawcami
o godz. 20.00. Bilety w cenie 49 zł.
ximite, której jest współzałożycielem. jak donGURALesko, Donatan, 2ty, W.EAP

Przyjdź i spotkaj się jesienią z teatrem
Rozpoczęły się XXIII Jesienne Spotkania „Przyj dziewczę, przyj...”, którego fabuła
Teatralne z BAT-em, które w tym roku po- opowiada o przywarach współczesnego
trwają aż do listopada. Miejskie Centrum świata (3 października, godz. 19); teatr
Kultury zaprasza na wiele znakomitych BAT-PKP przedstawi sztukę „Ony” – opospektakli i warsztaty teatralne.
wieść będącą metaforą dojrzewania (19
Święto teatru, 22 września otworzyła października, godz. 18), a także całkowigrupa teatralna „ImproAtak!” ze spekta- cie premierowy spektakl, pt. „Leśmian”;
klem „Impro Atak – miniatury teatralne”. grupa Bat-PodTekst, zabierze nas z kolei
Jak mówili widzowie – było to ekscytujące do świata marzącej o popularności i miewidowisko oparte całkowicie na improwi- rzącej się z silnymi pokusami współczezacji. Aktorzy tej grupy ponownie gościli snej młodzieży w spektaklu „Warszawski
na scenie. Tym razem jako wsparcie dla sen” (24 października, godz. 18:30).
grupy warsztatowej. Wspólnie zaprezenTo nie wszystko. Z okazji 40. Jubiletowali „Impro Inicjaję”.
uszu Łódzkich Spotkań Teatralnych, ŁódzW październiku na scenie MCK zosta- ki Dom Kultury zaprezentuje specjalny
ną także zaprezentowane kolejne spek- projekt, który będzie powstawał w Bełtakle, w wykonaniu działających w MCK chatowie. Przez niemal tydzień, grupa
amatorskich grup teatralnych. Grupa artystów stworzy spektakl, który zostaBAT-Scena Dorosłych pokaże spektakl, pt. nie zaprezentowany na scenie sali te-
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atralno-widowiskowej MCK PGE Gigantów
Mocy (14 października, godz. 18). Dzień
później wystąpi jeden z tegorocznych
laureatów Łódzkiego Przeglądu Teatrów
Amatorskich ŁÓPTA, który na scenie MCK
przedstawi swój nagrodzony spektakl (15
października, godz. 18).
XXIII Jesienne Spotkania Teatralne
z BAT-em odbywają się w ramach Programu, pn. Spektrum Kultury, dofinansowanego przez PGE GiEK S.A.
AP

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

SPORT

w.pl

Trwają zapisy do tegorocznej edycji biegu ulicznego Bełchatowska Piętnastka. Na starcie biegu
głównego może stanąć nawet 1500 śmiałków

Można się zapisać na Bełchatowską Piętnastkę
Bieg, który odbędzie się 19 listopada,
po raz kolejny prowadzić będzie ulicami naszego miasta, m.in. Dąbrowskiego, Czyżewskiego, Sienkiewicza, Staszica, Okrzei. Start i meta zlokalizowane
będą przy hali „Energia”, gdzie mieścić
się będzie biuro zawodów. Tradycyjnie już głównemu dystansowi – 15 km – towarzyszyć będzie bieg rekreacyjny na
5 km. Wszyscy chętni mogą zapisywać
się na stronie Miejskiego Centrum Sportu
www.mcs.belchatow.pl.
Co roku liczba zawodników startujących w Piętnastce rośnie. Rok temu na
starcie stanęło 1500 biegaczy. W tym
roku organizatorzy liczą, że pobiegnie co
najmniej taka sama liczba zawodników.
- Mam cichą nadzieję, że liczba
uczestników tegorocznej edycji będzie
podobna jak ubiegłoroczna. Wtedy do biegu zarejestrowało się ponad 1500 osób,
a ukończyło go 1066 biegaczy. To była
rekordowa liczba, którą chcemy w tym
roku poprawić - mówi Marcin Szymczyk,
dyrektor Miejskiego Centrum Sportu
w Bełchatowie. Wyścig główny jubileuszowej 20. edycji Piętnastki wygrał wówczas
Andrzej Starzyński z Klementowic (45:47
s) przed Mykolą Iukhymchukiem i Sergiejem Okseniukiem z Ukrainy. Poza gośćmi
zza wschodniej granicy w Bełchatowie
w ubiegłym roku pobiegli m.in. zawodnicy z Belgii, Hiszpanii, Włoch, Czech
i Węgier.
Bełchatowska Piętnastka to z pewnością największe wydarzenie sportowe

Piętnastka co roku gromadzi miłośników biegania
jesieni, ale niejedyne. Miejskie Centrum
Sportu przygotowało kilka imprez, które
z pewnością zwrócą uwagę kibiców.
Pierwszą z nich są niewątpliwie IV Mistrzostwa Polski w Hokeju Podwodnym
AQUATTACK 2017, które w najbliższy
weekend, 7 i 8 października zostaną rozegrane na basenie Sport Hotelu. Zespoły
będą rywalizować o tytuł najlepszej drużyny kraju, a każda z nich może wystawić
do 12 zawodników, przy czym do 10 zawodników na każdy mecz. Mecz to dwie
połowy po 10 minut każda. Wśród zespołów będzie reprezentant naszego miasta,
Klub Hokeja Podwodnego „Aquarius”.
Hokejowe zmagania będzie można oglądać między godz. 8 a 14.
AP

Hokej podwodny jest niezwykle widowiskowy

Młodzi lekkoatleci na start. Ruszyły czwartki lekkoatletyczne
19 września ruszyła bełchatowska edycja
Czwartków Lekkoatletycznych. Młodzi
sportowcy rywalizują w konkurencjach
biegowych i technicznych. Runda jesienna to cztery spotkania. Trzy młodzi
zawodnicy mają już za sobą. Ostatnie
odbędzie się 3 października.
Krótkodystansowe biegi, skok w dal
i wzwyż, rzut piłeczką palantową – to
konkurencje, w których sprawdzają się
uczniowie klas VI i młodszych szkół podstawowych. To właśnie do nich skierowa-

Podczas zawodów poznajemy
nowe talenty

na jest kolejna edycja bełchatowskich
Czwartków Lekkoatletycznych. Jesienne
zawody to pierwsza z rund szkolnych
zawodów. Ponownie młodzi sportowcy
spotkają się wiosną. Wyniki z obu rund
sumują się. Zawodnicy, którzy uzyskają
najlepsze noty, nie tylko staną na podium,
ale także zapewnią sobie start w ogólnopolskim finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi.
AD-A
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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

