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Mariola Czechowska:
Bełchatów jest na dobrym kursie!

www.belchatow.pl
Pomysły na ten rok? Nowi inwestorzy w streﬁe i związane z ich działalnością miejsca pracy dla
bełchatowian, bezpłatna komunikacja miejska, tańsze obiady w szkołach i rozwiązanie problemu
przykrych zapachów z oczyszczalni ścieków. To tylko kilka najważniejszych punktów, ale już one
wskazują, że zajęć nam nie zabraknie – mówi w rozmowie z redakcją www.Bełchatów.pl prezydent
miasta, Mariola Czechowska.

Bełchatów jest na dobrym kursie!
miesiące

miejsca pracy to przecież u nas „towar
deﬁcytowy”…

Wyborcze rozstrzygnięcia to już historia, a ja wracam do nich pamięcią
głównie po to, by przypomnieć sobie
o opiniach, pomysłach i oczekiwaniach
zgłaszanych przez bełchatowian. Kadencję rozpoczęłam od niewielkich zmian
kadrowych, które pomogą w usprawnieniu pracy urzędu. Przyglądam się też
działaniom podejmowanym przez zarządy
miejskich spółek. PEC, Wod-Kan, TBS,
Sanikom i PGM wymagają – co znajduje
potwierdzenie w ocenach mieszkańców
– korekty i dostosowania świadczonych
usług do wymogów współczesnego klienta. Odbiorcy, o którego trzeba zabiegać
i go szanować. Mówię tu przede wszystkim o nowej jakości, zmianie w podejściu
do człowieka. Jestem przekonana, że
mieszkańcy te zmiany dostrzegą i odbiorą
pozytywnie.

Dlatego robimy wszystko, by jak najlepiej
zareklamować Bełchatów i przekonać jak
najszersze grono, że można tu osiąść, rozpocząć działalność gospodarczą, rozwijać
biznes i myśleć o przyszłości. Jak najszybciej musimy rozwiązać też problem
odoru w mieście. Poprzedni zarząd spółki
nie poradził sobie z tym najlepiej, nowy
prezes Wod-Kanu obiecał rozwiązanie
problemu i z tego zostanie rozliczony.

Jak minęły
urzędowania?

pierwsze

Jakie są najważniejsze założenia na
2015 rok?
Przede wszystkim intensyﬁkujemy działania zmierzające do zapełnienia naszej
strefy przemysłowej. Inwestorzy – czy
to całkiem nowi, czy znane już, rodzime
ﬁrmy, mogą dać bełchatowianom nowe
miejsca pracy. Mamy tu już dość sprecyzowane plany; jeszcze w tym roku
prowadzona będzie rekrutacja do zakładu produkcyjnego z branży zielarskiej.
Pracę znajdzie tam ponad 40 osób, czyli 40 rodzin będzie mogło odetchnąć,
bo ktoś z członków przyniesie do domu
wypłatę, znajdzie zajęcie. Ta ﬁrma myśli już o nowej inwestycji, na większą
skalę – również w Bełchatowie, ale to
dopiero kwestia przyszłych lat. W tym
roku również ruszyć ma budowa dużego
zakładu produkcyjnego przy Czaplinieckiej. Według inwestora przedsiębiorstwo
da zatrudnienie około 100 osobom.
To dobry prognostyk na przyszłość,
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W tym zakresie działamy wielotorowo,
od hermetyzacji zbiorników, tzw. OBFów, po próby niwelowania przykrych
zapachów probiotykami. Jestem dobrej
myśli, przecież bełchatowskie ścieki nie
różnią się od innych, dlaczego śmierdzieć
miałoby tylko u nas?
Uda się spełnić wszystkie wyborcze
obietnice?
Szłam do wyborów z konkretnymi
pomysłami i je teraz realizuję. Od lipca
mieszkańcy Bełchatowa skorzystają z dar-
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mowej komunikacji autobusowej, od września
potanieją też obiady w szkołach. Pracujemy nad
uruchomieniem jadłodajni, gdzie osoby pokrzywdzone przez los będą mogły zjeść ciepły posiłek.
Jak najszybciej chcę doprowadzić do uruchomienia spółdzielni socjalnej, w której znajdą zatrudnienie osoby słabo wykwaliﬁkowane, długotrwale bezrobotne. Z wielką uwagą pochylam się
nad rozwiązaniem problemu mieszkaniowego –
wiele rodzin wciąż pozostaje bez własnego dachu
nad głową, egzystują w koszmarnych warunkach.
Dlatego robimy wszystko, by zwiększyć zasób lokali mieszkalnych, zwłaszcza tych o obniżonym
standardzie.
Stąd pomysł na przejęcie budynku po
bełchatowskim Sądzie?
Z taką propozycją wystąpili przedstawiciele
Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Bełchatowski Sąd pęka w szwach i chce przenieść się do
większego budynku. A ponieważ Ministerstwo chce wybudować nowy gmach na działce
należącej do Miasta, to zaproponowano nam,
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym,
zamianę: działka za budynek. Przejmując budynek przy ulicy Okrzei, w której teraz mieści
się Sąd Rejonowy, moglibyśmy po dokonaniu
adaptacji wnętrz zaaranżować tam mieszkania.
To rozwiązałoby problem wielu rodzin niemal „od
ręki”. Dużo wcześniej jednak skorzystać będziemy mogli z budynku, który zwróciła nam spółka
gazownicza. Obiekt przy Sienkiewicza również
da się przebudować i przeznaczyć na mieszkania dla kilku rodzin; takie przymiarki zrobimy
w ciągu kilku miesięcy.
Te plany wskazują, że urzędnicy nie będą
narzekać na brak zajęć?
W urzędzie nie ma mowy o nudzie, nie ma też
miejsca na symulowanie pracy. Potwierdzają to
zresztą mieszkańcy w anonimowych ankietach
oceniających nasze działania. Wyniki są budujące, dobrze świadczą o zespole i podejściu
do powierzonych obowiązków. Pragnę tylko
zauważyć, że wiele zaplanowanych na ten rok
działań wymaga przygotowań od strony formalnej, poczynienia ustaleń ﬁnansowych, pozyskania
środków zewnętrznych, a nader często i spłaty
zobowiązań zaciągniętych przez poprzedników.
Musimy więc dostosować zamiary do realnych
możliwości, ale mogę zapewnić, że Bełchatów
jest na dobrym kursie i nie mam zamiaru z niego
zbaczać.
Dziękuję za rozmowę.

MARIOLA CZECHOWSKA
Prezydentem miasta jest po raz pierwszy; jest też pierwszą
kobietą piastującą to stanowisko od uzyskania przez Bełchatów praw miejskich pod koniec XVIII wieku. W walce o urząd
pokonała pięciu kontrkandydatów – w jesiennych wyborach
zdobyła ponad 12 tysięcy głosów (63%), wygrywając w II
turze z prezydentem sprawującym swą funkcję przez trzy
kadencje.
Jest rodowitą bełchatowianką. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim (matematyka); przez szereg lat pracowała
jako nauczyciel, a ostatnio jako dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół. Popierana przez Prawo i Sprawiedliwość,
którego jest członkiem od 2014 roku.
Mariola Czechowska jest mężatką, ma córkę – studentkę.
Pasją pani Prezydent jest teatr oraz literatura współczesna.

Trzymacie Państwo w rękach pierwszy
numer gazety, przygotowanej z myślą
o mieszkańcach Bełchatowa. Chcemy
w niej informować i zwracać uwagę na
istotne wydarzenia – zgodnie z przyjętą w tytule zasadą, że Warto Wiedzieć
Więcej.
Bełchatów to żywy organizm, każdego
dnia zachodzą w nim procesy warte
opisania. Nowe inwestycje, prace budowlane, wydarzenia sportowe i kulKatarzyna Kleska
turalne, osiągnięcia uczniów naszych
Redaktor Naczelny
placówek edukacyjnych – wszystko to,
co dzieje się wokół nas, nie umknie naszemu zespołowi redakcyjnemu i znajdzie swoje odbicie na łamach pisma
www.Bełchatów.pl
Zaglądajcie do nas często, szukajcie nas w mediach społecznościowych,
komentujcie, pytajcie i podpowiadajcie. Naszą intencją jest, by miejska
gazeta powstawała przy udziale mieszkańców, dlatego liczymy na żywy
kontakt z czytelnikami. Założyliśmy, że nasze pismo ukazywać się będzie
w cyklu miesięcznym. Ale pragnę zwrócić uwagę, że każdego dnia możecie Państwo odwiedzić naszą stronę internetową – uzupełnieniem informacji tekstowych są bowiem materiały ﬁlmowe, relacjonujące życie miasta.
www.Bełchatów.pl stworzyliśmy z myślą o Was; chcemy by pismo i portal
stały się platformą do wymiany ważnych informacji i ciekawych pomysłów. Przedstawimy w nich nasze miasto, sportretujemy bełchatowian,
pokażemy zmiany.
Dołącz do nas na
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Początek na „ziemnym”
Amatorzy tenisa ziemnego mogą
już szykować sprzęt, 2 maja
miejskie korty tenisowe oﬁcjalnie zainaugurują sezon 2015.
Tradycyjnie, otwarcie będzie
połączone z I Turniejem Grand
Prix Bełchatowa o Puchar Prezydenta Miasta Marioli Czechowskiej. Zawody potrwają przez
cały pierwszy majowy weekend.

ły. Pierwsze pojedynki wystartują o godz.
9:00. Mecze o pierwsze,
drugie i trzecie miejsce ruszą zaś ok. godz.
11:00. Oﬁcjalne ogłoszenie wyników połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane
jest na godz. 13:00.

Zapisy
sportowców,
którzy
chcieliby wziąć udział w rozgrywkach będą przyjmowane
2 maja w godz. 8:30-9:15. Mecze
rozpoczną się o godz. 10:00 i potrwają do późnego popołudnia.
Z kolei na niedzielę, 3 maja
przewidziane są półﬁnały i ﬁna-

Pełny
harmonogram
turniejów wkrótce będzie dostępny na www.
btsas.pl.
ar

Przybędzie socjalnych i komunalnych
Budynek przy ulicy Sienkiewicza 40
zmieni swoje przeznaczenie. Biuro obsługi spółki PGNiG zlikwidowało swoją siedzibę, a nieruchomość
wróciła w użytkowanie pierwotnego
właściciela, czyli bełchatowskiego
magistratu.
- Zdecydowaliśmy, że
powstaną tam mieszkania socjalne
i komunalne. Budynek daje możliwości stworzenia ich około dziesięciu. Po
dokładnym rekonesansie mogę powiedzieć, że nieruchomość jest zadbana
i de facto mogłaby być zamieszkana,
niezbędna jest tylko jej przebudowa,
przede wszystkim w zakresie sanitariatów - mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Jeszcze w tym
roku powstanie niezbędna dokumentacja, ekipy budowlane będą mogły wejść
do budynku najwcześniej w przyszłym
roku. Wiceprezydent miasta nie wy-

klucza, że kolejne mieszkania powstaną
na tej samej działce - to grunt sporych
rozmiarów, dający możliwość powstania
kolejnego budynku, ale to już zdecydowanie dalsza perspektywa. Niemniej jednak mamy świadomość sporych potrzeb
w zakresie budownictwa socjalnego
i na tyle ile możemy realizujemy zadania
z tego zakresu – podkreśla wiceprezydent.
W dłuższej perspektywie kolejne miesz-

kania socjalne powstaną też przy ulicy
Okrzei, uściślając w budynku obecnego
sądu rejonowego. - Z propozycją zamiany obecnej nieruchomości na działkę
w centrum miasta wystąpił do nas prezes sądu. To rozwiązanie może przynieść same korzyści. Sąd wybuduje dla
własnych potrzeb nową siedzibę, zgodną z ich oczekiwaniami, my z kolei jako
miasto zyskamy budynek, który będziemy mogli przekształcić na mieszkania.
Tym bardziej, że pierwotne przeznaczenie obiektu przy Okrzei 4 właśnie
takie było, był tam przecież hotel pracowniczy, sądzę więc, że przy niezbyt
dużych nakładach ﬁnansowych uda się
tam stworzyć co najmniej kilkanaście
mieszkań – mówi Mariola Czechowska,
prezydent miasta.
mj
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Uniwersytet dla małego żaka
Po wakacjach ruszy pionierska inicjatywa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i bełchatowskiego magistratu – Uniwersytet
I Wieku. Niecodzienna uczelnia to propozycja dla młodych bełchatowian, których
ambicje sięgają dalej niż mury szkoły.
Zajęcia, na ten moment z historii rozpoczną się, jak na akademicką tradycję
przystało - w październiku.
- U podstaw naszej idei leżało to by nie
tylko przez książkę, nie tylko przez
szkołę, która – powiedzmy to wprost – w
wielu sytuacjach jest traktowana jako
ciężki obowiązek, uczyć o przeszłości.
My będziemy starać się w naszych zajęciach rozwinąć myśl, że historia, zrozumienie tego co się w niej działo jest
możliwe nie tylko przez odczytywanie
dat, suchych faktów i szeregu nazwisk,
ale na przykład poprzez kontakt z przedmiotem, możliwość wytworzenia czegoś
- wyjaśnia dziekan Wydziału Filologiczno
-Historycznego, prof. UJK dr hab. Marek
Dutkiewicz. Dlatego już dziś wykładowcy uchylając rąbka tajemnicy mówią, że

mali studenci będą czerpać papier, lepić
garnki czy wybijać monety – w trakcie takich praktycznych zajęć będą przemycane informacje o historii pisma, pieniądza
czy kulturach rozmaitych narodów.
Studenci zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zgodnie z wiekiem
słuchaczy wykładowcy przygotują adekwatną formę zajęć. Na pewno u dzieciaków z podstawówek przyjmą formę
w przeważającej części tych praktycznych, młodzież gimnazjalna może liczyć
na większą liczbę godzin wykładów, ale
z naciskiem na urozmaicone ćwiczenia.
Zajęcia Uniwersytetu I Wieku „ubrano”
w bardzo dorosłą formę. Każdy młody żak
dostanie indeks, w którym będzie zbierał
zaliczenia i oceny z egzaminów. Cały tok
dwuletniego nauczania będzie też według akademickich standardów podzielony na cztery semestry.
mj

Ankieta Satysfakcji Klientów
Urząd Miasta Bełchatowa systematycznie dążąc do doskonalenia świadczonych
usług, pragnie stworzyć przyjazne warunki obsługi Klientów Urzędu. Ważnym
źródłem informacji na temat oczekiwań są Państwa opinie zebrane w ramach
badań ankietowych. Wypełniając ankietę możecie wpływać na poprawę jakości
załatwiania spraw w Urzędzie.

Państwa zdanie jest dla nas ważne – prosimy o wypełnienie anonimowej

ankiety i wyrażenie swoich oczekiwań.

Ankieta dostępna jest na www.belchatow.pl oraz w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Bełchatowa
Mariola Czechowska

Piękne, soczyste, a co najważniejsze
smaczne i zdrowe – polskie jabłka. Do
bełchatowskich przedszkoli, szkół, placówek opieki społecznej i rodzin za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszych miesiącach
roku traﬁło ponad 20 ton darmowych
owoców.

Jedz jabłka!
Poszkodowani rosyjskim embargiem sadownicy tylko w województwie łódzkim do rozdysponowania mają łącznie
22 tysiące ton owoców. By skorzystać
ze smacznej oferty wystarczy wypełnić
wniosek dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego, która we
wrześniu 2014 roku uruchomiała akcję
przekazywania owoców. W Bełchatowie
z tej możliwości skorzystały praktycznie
wszystkie przedszkola i kilka szkół. ARR,
która w lutym uruchomiła trzecią odsłonę
akcji będzie rozdawać jabłka do połowy
czerwca.
- Pierwsze jabłka przyjechały do nas
z Głowna pod koniec lutego tego roku.
Drugą partię owoców, w kwietniu przywieziono z Magnuszewa – podkreśla Marianna Bykowska, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i dodaje
-jabłka za naszym pośrednictwem otrzymali mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych, dzieci ze świetlic „Ster” i „Promyk”
oraz uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy „Koniczynka”. Sporą grupą
odbiorców stanowiły też bełchatowskie
rodziny, przez tydzień między 13 a 17
kwietnia po owoce zgłosiło się ich blisko
tysiąc. Jak informuje dyrektor MOPS na
jedną osobę w rodzinie przypadało po
pięć kilogramów daredów i cortlandów.
Za pośrednictwem tej jednostki jabłka
otrzymały również szkoły podstawowe nr
4 i 5, oraz przedszkola samorządowe nr
3 i 6.
mj
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Dyrektorzy placówek kulturalnych
Od 3 kwietnia dr Dariusz Rogut pełni funkcję dyrektora bełchatowskiego Muzeum
Regionalnego. Znany w całym regionie
doktor historii, powiatowy radny piastujący rolę wiceprzewodniczącego tego
gremium, na stanowisko szefa Muzeum
został powołany przez prezydent Mariolę
Czechowską. „W mojej opinii konkurs nie
był tu potrzebny. Pan Dariusz Rogut to
kompetentny człowiek, posiadający zarówno gruntowne, merytoryczne przygotowanie, jak i niezbędną przy takich funkcjach – charyzmę. Jestem głęboko przekonana, że to połączenie wyjdzie placówce na dobre” - argumentowała prezydent.
Dariusz Rogut zapowiada, że w Muzeum
rewolucji nie będzie. „Moim zdaniem
zmieniane tego co nienagannie działa,
czyli kadry byłoby dużym błędem. Zamierzam wspólnie z zespołem realizować już
wdrożone projekty, mam też kilka swoich pomysłów. Na przykład chciałbym rozszerzyć działalność wydawniczą placówki,

jeszcze po cichu – ale z dużymi nadziejami na powodzenie – chce rozwinąć i przygotować projekt modernizacji dawnego
spichlerza. Mamy w mieście tak niewiele
zabytków, że uratowanie choćby jednego
obiektu przed dewastacją stawiam sobie
za priorytet” – mówił tuż po oﬁcjalnym
powołaniu nowy dyrektor.
Z kolei nowym dyrektorem Miejskiego
Centrum Kultury w Bełchatowie będzie
Dorota Pędziwiatr. - Nieobecność dyrektora w dużej mierze destabilizowała pracę naszego centrum kultury. Już w grudniu podjęliśmy decyzję, że to właśnie ta
placówka będzie organizować tegoroczne
Dni Bełchatowa. W najbliższych dniach
powinna zostać również rozstrzygnięta
sprawa przyjęcia dotacji z Narodowego
Centrum Kultury na wyposażenie naszego ośrodka. Myślę, że o obie te sprawy
powinien się już zatroszczyć nowy dyrektor – mówiła przedstawiając nową szefo-

wą MCK - u prezydent Mariola Czechowska.
Dorota Pędziwiatr ma na swoim koncie
doświadczenie kierownicze. Przez 5 lat
pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, gdzie dotychczas pracowała jako
nauczyciel. Jest magistrem marketingu
i zarządzania, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości
oraz organizacji i zarządzania oświatą.
Od pięciu lat aktywnie działa też na niwie
samorządu lokalnego. W minionej kadencji była radną Rady Miejskiej pełniąc też
funkcję członka Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, pracuje także
w komisjach: Edukacji, Kultury i Sportu,
a także Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
mj

Proﬁlaktycznie dla małych i dużych
Ponad dwieście dzieci z Bełchatowa skorzystało z bezpłatnych badań USG, które
przeprowadziła Fundacja Ronalda McDonalda. Specjalny ambulans stanął na Placu Narutowicza i przez cztery dni przyjmował małych pacjentów. - Nasze badania to typowa proﬁlaktyka, skierowana
na ewentualne wykrycie niebezpiecznych zmian, także tych w kierunku onkologicznym – mówił Marcin Inglot, lekarz
specjalizujący się w radiologii. Małym
bełchatowianom badano jamę brzuszną,
tarczycę, a w przypadku chłopców także
jądra. „Takie badania
mogą wykryć różne
nieprawidłowości, od
bardzo drobnych, na
przykład małych torbieli na nerkach, wątrobie czy tarczycy po
te rzeczywiście groźne
i niebezpieczne jak
zmiany nowotworowe”
– kontynuował lekarz.
Rodzice do ambulansu
wchodzili, co tu ukrywać, mocno niepewnie, na szczęście już
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kiedy go opuszczali na twarzach
gościł uśmiech i to od ucha do
ucha. - To dość przerażające
jak się widzi w telewizji te maluchy z rakiem, bałam się jak
badanie przebiegnie u mojego
syna, ale już po i jest ogromna ulga. Uśmiech mój i małego
mówi chyba sam za siebie - powiedziała mama jednego z kilkulatków.
W badaniach wzięły udział dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Z kolei w dniach 4-5 maja bełchatowianki będą
miały okazję do proﬁlaktycznych badań, uściślając do mammograﬁi. Proﬁlaktyczne badania
mammograﬁczne prowadzone są w Bełchatowie
cyklicznie. Autobus, wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny, tzw. mammobus stanie na
Placu Narutowicza. Badania będą przeprowadzone w poniedziałek i wtorek, 4-5 maja br. w godzinach 9:00-17:00.
Badania skierowane są do bełchatowianek z roczników 1945-1964, u których w ciągu ostatnich
dwóch lat nie była przeprowadzana refundowana
mammograﬁa. Aby z niej skorzystać wystarczy
się wcześniej zapisać pod nr tel. /44/ 733-5159 lub osobiście – Zespół ds. Pomocy Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1). Do rejestracji trzeba przygotować numer PESEL i numer telefonu. Każda mieszkanka
zostanie zapisana na konkretną godzinę.
Terminy wszystkich wizyt mammobusu w Bełchatowie są dostępne w kalendarzu badań mammograﬁcznych, który można znaleźć na www.belchatow.pl w zakładce „mieszkaniec” - „rodzina,
zdrowie, pomoc społeczna”. Badania realizowane są w ramach „Programu Proﬁlaktyki Raka Piersi” ﬁnansowanego jest przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
mj
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Kalendarz imprez kulturalnych - maj 2015
Miejskie Centrum Kultury
1 maja – Urodziny MCK PGE Gigantów

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna

Mocy od godz. 10:00

– czyli muchy groźniejsze od Al.-Kaidy”
godz. 18.00, MCK – sala koncertowa

9 maja – Wymiana szafy w godz. 15:0018:00, MCK – sala teatralna

23 maja - Festiwal Drugiej Młodości
godz. 17.00

twórczego

9 maja - Dzień Otwarty Funduszy Europejskich od godz. 14.00

25 maja - Dzień Matki w klubie seniora
Grocholice godz. 17.00, MCK Grocholice

8 maja godz. 18:00 koncert Magdy Pta-

14 maja - Uroczyste rozstrzygnięcie kon-

23 maja - Baby Boom Bum godz. 10:00-

lat”. Podczas występu będzie można

kursu „Wełnoszmatki” godz. 17:00, galeria MCK.

13:00, MCK – sala koncertowa

8-15 maja – wystawa pt. „Świątynia
ducha”

z

wykorzystaniem

zbiorów biblioteki

szyńskiej „Powróćmy jak za dawnych
usłyszeć niezapomniane piosenki takich
artystów, jak: Hanka Ordonówna, Lidia

16-17 maja – Noc Muzeów

29 maja - Zakończenie roku akademickiego UTW godz. 17.00

16 maja – Bełchatowskie Prezentacje

30 maja - Warsztaty z cyklu „Sztuka ro-

Bodo, Aleksander Żabczyński, Adolf Dym-

Twórczości Szkolnej w godz. 16:00-20:00

17 maja - Premiera spektaklu „Królewna

Śnieżka” w wykonaniu „Teatrinki” godz.
17:00

20 maja - Kino szkoła – edukacja ﬁlmowa
dla młodzieży od godz. 8:30-14:00

21 maja – Klub Podróżnika – „Mauretania

dzinna” pt. „MOZAIKOWA BIŻUTERIA DLA
DAMY” godz. 10:00-13:00, MCK PGE GM
– pracownia mozaiki

30 maja - II Festiwal Santo Subito (przesłuchania) godz. 9-16, MCK PGE Giganty
Mocy – sala teatralno-widowiskowa

31 maja - Spektakl dla dzieci „Fantazjana – niekończąca się historia”

Wysocka, Mieczysław Fogg, Eugeniusz
sza i wielu innych

11 maja w godz. 10:00-18:00 prezentacja
działalności artystycznej biblioteki – quilling, decoupage, papierowa wiklina

12 maja w godz. 10:00-18:00 przed wejściem do głównej siedziby biblioteki odbędzie się kiermasz książek. W przypadku
deszczowej pogody giełda odbędzie się
pomieszczeniach biblioteki

13 maja godz. 12:00 spotkanie literacko-

Muzeum Regionalne
7 maja, godz. 16:30 spotkanie członków

-muzyczne z autorką książek dla dzieci,
ilustratorką, malarką i graﬁkiem komputerowym Edytą Zarębską oraz muzykiem

11 maja „Bieg Konstytucji 3 Maja” spod
siedziby Muzeum Regionalnego

Regionalnego w Bełchatowie”. W programie m.in.: prezentacja Łaskiego Bractwa
Strzelców Kurkowych, koncert zespołu
Muzyki Dawnej „Eﬀascinato”, wieczór
autorski Mariusza Gosławskiego, prezentacje pracowników bełchatowskiego muzeum

14 maja 2015 r. godz. 17:30 spotkanie

24 maja godz. 11:00 spotkanie człon-

tystyczny”, XX Konkursu o Regionie „Mię-

i sympatyków Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Oddział w Bełchatowie
połączone z giełdą kolekcjonerską

członków Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Bełchatowie. Tematem sesji jest: „Historia bełchatowskiego
pożarnictwa”, gość specjalny Aleksander Frączkowski, wieloletni prezes OSP
w Bełchatowie.

16 maja godz. 18:00 Noc Muzeów. Wy-

darzenie będzie się koncentrować wokół
dwóch jubileuszy: „300-lecia bełchatowskiego dworu” oraz „20-lecia Muzeum

ków i sympatyków Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Oddział w Bełchatowie
połączone z giełdą kolekcjonerską

27 maja godz. 10.00 sesja naukowa pt.

i kompozytorem Robertem Zarębskim

14 maja godz. 11:00 ﬁnały trzech bibliotecznych konkursów dla dzieci: XIV Powiatowego Konkursu „Książka-obiekt ardzy Rajem a Węglem” oraz XV Konkursu
na Najaktywniejszego Czytelnika Klubu
Pożeracza Książek

„Józef Piłsudski – w 80. rocznicę śmierci”

15 maja godz. 17:00 spotkanie z aktorem

1-29 maja wystawa twórczości bełcha-

Bronisławem Cieślakiem – odtwórcą roli

towskiego artysty Mariusza Gosławskiego
– malarstwo, graﬁki oraz rzemiosło artystyczne, galeria na I piętrze

porucznika Borewicza oraz Piotrem Piotrkowskim – autorem książki „07 zgłoś się:
opowieść o serialu”
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Na marcowej sesji Rady Miasta zaplanowano dyskusję nad projektem uchwały zmieniającej m.in.
stawki opłat za odbiór ścieków. Niespodziewanie jednak punkt dotyczący nowych taryf został przez
radnych zdjęty z porządku obrad. Wcześniej, podczas prac w komisjach, radni opowiedzieli się za
przyjęciem tej uchwały. Od przegłosowania jej jednak uciekli, zmieniając w ostatniej chwili porządek obrad.

Cena wody bez zmian, nieco więcej
zapłacimy za ścieki

„

Przez bełchatowskie media przetoczyła
się dyskusja, podczas której zarzucano
zarówno prezydent Marioli Czechowskiej, jak i zarządowi spółki Wod-Kan,
nieuzasadnione narażanie bełchatowian
na dodatkowe koszty. Taki zarzut odebrać należy nie tylko jako czysto polityczny, obliczony na pozyskanie sympatii
zdezorientowanych mieszkańców ale też
i kompletnie nietraﬁony. Przecież prezydent i zarząd spółki muszą poruszać się
w określonych realiach ekonomicznych.
Tłumaczył to podczas konferencji prasowej Piotr Kopek, prezes Wod-Kanu.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami
każda spółka wodnokanalizacyjna przygotowująca stawki taryf ma ustawowy
obowiązek, a nie swoje „widzi mi się”
skalkulować koszty z planowanymi przychodami. W celu zbilansowania wyniku
ﬁnansowego spółka jest zobowiązana określić prognozę sprzedaży wody i ścieków
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Ktoś kiedyś zdecydował o wzroście zatrudnienia i o zwiększonych kosztach, które muszą
być uwzględnione w taryﬁe,
a ja nie znam argumentów poprzedniego prezesa na zasadność tych decyzji.
w planowanym okresie taryfowym. Jest
to bardzo ważna informacja, która mam nadzieję - w dużym stopniu ucina

spekulacje idące w kierunku, że: WOD KAN podwyższa opłaty po to, żeby mieć
więcej pieniędzy - mówił Piotr Kopek.
Taryfy opłat muszą być skalkulowanie
zgodnie z kosztami jakie rokrocznie generuje spółka. Co więc ma wpływ na poziom opłat ponoszonych przez każdego
z mieszkańców? Składowych jest bardzo
wiele, podczas blisko godzinnego spotkania z dziennikarzami P. Kopek wyjaśniał jak na przestrzeni ostatnich kilku
lat zmieniały się wskaźniki ﬁnansowe
w podległej mu spółce. Przede wszystkim koszty przez nią ponoszone pięły się
w górę i to radykalnie. - Każda podwyżka,
nawet 10-groszowa jest rzeczą bardzo
trudną z punktu widzenia społecznego.
Rozumiem to, natomiast pełniąc funkcję
prezesa spółki absolutnie nie mogę łamać
prawa i nie kierować się chłodną ﬁnansową kalkulacją. Dlatego w tym roku
musiałem przedłożyć propozycję nowych
taryf. Cena wody zostaje niezmieniona,
opłata za ścieki wzrośnie o 0,81 zł brutto
- podkreślał na spotkaniu prezes WOD-KAN-u. Podstawą dla obliczenia nowej
taryfy były koszty wygenerowane przez
spółkę w roku 2014.
Przypomnijmy: w 2010 roku WOD-KAN
podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację inwestycji „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta
Bełchatowa” to ogromny projekt współﬁnansowany ze środków unijnych mający potężny wpływ nie tylko na jakość
świadczonych usług, ale także na koszty
funkcjonowania spółki, a w konsekwencji
i na portfele mieszkańców korzystających z sieci WOD-KAN. - Podejmując kil-
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ka lat temu decyzję o rozpoczęciu tak bardzo potrzebnej miastu inwestycji zarówno ówcześni radni - łącznie ze mną - jak
i prezydent doskonale wiedzieliśmy, że będzie się to wiązało
ze wzrostem cen wody i ścieków w przyszłości i dzieje się tak
w całej Polsce, nie tylko w Bełchatowie - zaznaczał Piotr Kopek.
Siedem lat temu majątek WOD-KAN-u miał wartość 40 milionów
złotych, w tym roku to już ponad 200 milionów. Jeśli w związku
z tym przyjrzymy się kwotom z tytułu amortyzacji to również
zauważymy znaczący wzrost z: 1 miliona 360 tysięcy złotych
w 2008 roku do 7-milionowego kosztu w 2015.
Na przestrzeni ostatnich lat wzrosły też koszty: podatku od nieruchomości (od 2013 roku jego wartość wzrosła o 25%), czynszu
dzierżawnego czy energii elektrycznej. W minionym roku koszt
opłat za prąd zamknął się kwotą niewiele ponad milion złotych,
w tym roku WOD-KAN na ten cel wyda już półtora miliona złotych. - Po pierwsze została wynegocjowana przez poprzedni
zarząd wyższa stawka
niż w latach wcześniejszych. Było to z pewnością podyktowane tym,
że wszyscy dostawcy i
dystrybutorzy,
którzy
zostali zaproszeni do
złożenia ofert przedstawili je na podobnym
poziomie - to jedna
konsekwencja. Druga to
taka, że na przełomie
września i października
minionego roku spółka
odebrała potężną, bardzo energochłonną inwestycję - suszarnie
osadu. To cztery wielkie
szklarnie permanentnie
podgrzewane, również z
energii z odzysku, niemniej jednak szacujemy
25-procentowe zwiększenie zużycia prądu w stosunku do roku poprzedniego - wyjaśniał prezes
Piotr Kopek. Analizując
koszty wynagrodzenia
dla pracowników spółki
w ostatnich latach również można zauważyć, że
słupki pną się w górę. Od
początku roku 2013 do
końca roku 2014 spółka zwiększyła zatrudnienie aż o dwadzieścia dwa etaty, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów wynagrodzeń, które są jedną ze składowych taryf. Z tego
tytułu fundusz płac w spółce na przestrzeni ostatnich trzech lat
wzrósł o ok. 1 milion złotych to blisko 17-procentowa zwyżka.
- Ktoś kiedyś zdecydował o wzroście zatrudnienia i o zwiększonych kosztach, które muszą być uwzględnione w taryﬁe, a ja
nie znam argumentów poprzedniego prezesa na zasadność tych
decyzji – powiedział Piotr Kopek.
Przedstawiając wskaźniki ﬁnansowe z ostatnich lat prezes spółki zwrócił również uwagę, na to jak kształtowały się taryfy opłat

za wodę i ścieki w latach poprzednich. Podwyżki były. W 2008
roku na ponad złotówkę, w 2009 na 0,83 zł, w roku 2010-0,07
zł, w 2011 o 0,36 groszy. Najwięcej, bo w latach 2012 i 2013
opłaty skoczyły w górę po 1,60 zł w każdym roku. „Wówczas
nie było to dla nikogo niespodzianką, a powiem więcej było to
za akceptacją radnych, którzy zdecydowaną większością głosów
byli „za” podwyżkami taryf w 2012 i 2013 roku. - Wówczas - podobnie jak zrobiłem to teraz ja - prezes zarządu przedstawił
prezydentowi propozycje nowych opłat i radni zaakceptowali
uchwałę wiedząc, że jest to konsekwencja planu inwestycyjnego zapoczątkowanego wiele lat wcześniej. Mam poczucie, że
zdemonizowano problem teraz, a dlaczego się tak stało? Pozostawię to bez komentarza - podsumował prezes P. Kopek.
mj

wzrost ceny wody zł brutto
wzrost ceny ścieków zł brutto
suma wzrostu cen wody i ścieków zł brutto
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W kostce

Montaż profesjonalnych zamgławiaczy, nawiązanie współpracy
z kadrą Politechniki Poznańskiej, badania stężenia zanieczyszczeń, a wreszcie zamknięcie basenów fermentacyjnych – Prezydent Miasta Bełchatowa wraz z prezesem spółki WOD-KAN pod- Blisko 400- metrowy odcinek ulicy
jęli działania w walce z dokuczliwym zapachem z oczyszczalni Nadrzecznej radykalnie zmienił swoje
oblicze. Nawierzchnia żwirowo-glinkowa
ścieków.

Oczyszczalnia na tapecie

- Likwidacja uciążliwych odorów
z oczyszczalni ścieków to inwestycyjny
priorytet zarówno dla spółki WOD-KAN
jaki i dla Miasta. Mam nadzieję, że podjęte przez obecne władze spółki działania, będą skuteczne, co w efekcie poprawi jakość powietrza i przyniesie komfort
mieszkańcom – podkreśla wiceprezydent
Ireneusz Owczarek. W ramach walki
z nieprzyjemnymi zapachami na terenie bełchatowskiej oczyszczalni ścieków
została zainstalowana mokra bariera antyodorowa. - Półkilometrowa instalacja
z 333 dyszami ma dozować środki dezodoryzujące i neutralizujące związki odorowe wzdłuż otwartych basenów i hal
suszarniczych. Jest to największa tego
typu instalacja w Polsce – mówi Aleksandra Zarzyńska-Błażejewska, technolog spółki WOD-KAN dodając, że podobne
instalacje, z tym, że mniejsze, z powodzeniem są stosowane w wielu oczyszczalniach. Na tym nie koniec. Kolejnym
krokiem podjętym przez spółkę w walce
z nieprzyjemnym zapachem jest całkowite zamknięcie basenów fermentacyjnych
z hermetyzacją i dezodoryzacją. Prace
związane z przygotowaniem projektu budowlanego mają się zakończyć w czerwcu br., a cała inwestycja powinna być gotowa w roku 2017.
Już teraz bełchatowska oczyszczalnia
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przypomina plac budowy. Od stycznia na
terenie obiektu trwają prace związane
z modernizacją części mechanicznej
i węzła przyjmowania ścieków. Jest to
jedno z czterech dodatkowych zadań –
kontrakt nr 10, realizowane w ramach
unijnego projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Miasta
Bełchatowa”. - Dzięki temu
będziemy
mieć
zhermetyzowaną
komorę krat i piaskownik. Powietrze
z tych obiektów
będzie traﬁało na
pierwszy w naszej
oczyszczalni bioﬁltr.
Dodatkowo zostanie zmodernizowany osadnik wstępny,
co też zmniejszy
uciążliwość
odorową
–
podkreśla
technolog
WOD-KAN.
W dalszych działaniach antyodorowych
spółkę będzie wspierać także kadra naukowa z Politechniki Poznańskiej, a dokładnie z Instytutu Inżynierii Środowiska.
Z ramienia uczelni konsultantem będzie
prof. Tymoteusz Jaroszyński. W planach

została zastąpiona estetyczną kostką brukową, łącznie położono jej ponad tysiąc
siedemset metrów. Jak podkreślają pracownicy Wydziału Inżynierii bełchatowskiego magistratu technologia dotychczasowej nawierzchni przede wszystkim
wykorzystywana jest w tworzeniu alejek
parkowych. W przypadku Nadrzecznej,
po której jeżdżą auta i rowery, ulica
uległa szybkiej degradacji. Teraz jest estetycznie, wygodnie i bezpiecznie, a co
ważne inwestycję udało się przeprowadzić przy minimalnym nakładzie kosztów.
- Na
podstawie
ubiegłorocznej
współpracy samorządu ze wspólnotami
mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości – Ci drudzy otrzymali od
Urzędu Miasta kostkę brukową m.in.
na remont chodników czy parkingów.
Niewykorzystany przez nich materiał
został zwrócony do magistratu. Bezzasadnym byłoby jego zaleganie, więc
zdecydowaliśmy o modernizacji tak
uczęszczanej ulicy – podkreśla Mariola
Czechowska, Prezydent Miasta Bełchatowa
mj

WOD-KAN ma również wykonanie pierwszych w swojej historii badania tzw. imisji zanieczyszczeń, czyli ich stężenia.
Analiza wyników pozwoli na sprawdzenie
oddziaływania oczyszczalni na okoliczne
tereny – miasta jak i gminy.
ar
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Ruszyła budowa obwodnicy Bełchatowa. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane
wszystkie drogi przecinające nową trasę. Za bezpieczeństwo podróżnych będą odpowiadały:
bariery ochronne oraz pionowe i poziome oznakowanie. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu
2017 roku.

Optymistyczne tempo
- To nie jest inwestycja ﬁnansowana z miejskiego budżetu, ale
z pewnością jest jedną z najbardziej wyczekiwanych w Bełchatowie i to od bardzo wielu lat.
Z ulgą myślimy o pierwszym kwartale 2017 roku, kiedy z ulic centrum miasta znikną TIRy, tak bardzo uprzykrzające życie mieszkańców. Cieszy niezmiernie postęp
prac na całym 11-kilometrowym
odcinku obwodnicy i należy mieć
nadzieję, że to co tak skutecznie rozpoczęto kilkanaście tygodni temu nie będzie zwalniać
tempa - mówił wiceprezydent
Ireneusz Owczarek. Wspólnie z lokalnymi mediami wiceprezydent
Blisko 11-kilometrowa obwodnica kierowcom do użytku ma zostać oddana wiosną 2017 roku.
wraz ze starostą Waldemarem Wyczachowskim i przedstawicielami
UG Bełchatów wizytowali budowę
nawierzchnie i konstrukcje wiaduktów. Sto Przypomnijmy: Decyzję o przeznaczeniu
obwodnicy.
trzydzieści tysięcy ton masy bitumicznej do środków na budowę obwodnicy podjęto
W tej chwili na placu budowy
stworzenia kilku warstw drogi i około piętna- w ostatniej chwili, w październiku 2013
pracuje pond stu pięćdziesięstu tysięcy metrów sześciennych betonu do roku, wpisując inwestycję do załącznika
ciu pracowników – przeważająca
nr. 6 Programu Budowy Dróg Krajowych
część cały czas wykonuje roboty
w latach 2011 - 2015. Tym samym Bełchaziemne, ale część z nich już zajmuje się pierwszymi pracami przy
ZZgodnie
godnie z założeniem roboty tów dołączył do jedenastu innych inwestycji, o których wcześniej była mowa.
obiektach mostowych – wiadukcie
zziemne
iemne mają zakończyć się jeszcze Co spowodowało, że inwestycję zdecyi przejściu dla zwierząt w okolicach
dowano się uruchomić? Prawdopodobnie
miejscowości Nowy Świat. Łączw
tym
roku
protesty i blokady mieszkańców prowanie na całej długości obwodnicy
dzone w różnych punktach DK 8. W dwóch
zaprojektowano dwadzieścia tapierwszych tygodniach października 2013
kich obiektów.
roku zdeterminowani bełchatowianie
Zgodnie z założeniem roboty ziemwykonania wszystkich wiaduktów, najwięk- zdecydowanie zaostrzyli protesty wyne mają zakończyć się jeszcze
sze z nich będą te przeprowadzające ruch chodząc zarówno na ulicę Sienkiewicza,
w tym roku, jak podkreśla Rafał
nad drogami wojewódzkimi 484 i 485.
Lipową jak i na przejście dla pieszych
Mielczarski – dyrektor projektu
- Obwodnica północna będzie miała około w Dobrzelowie. W szeroko zakrojone proambitne plany zakładają, że być
11 kilometrów długości i zostanie wybudo- testy włączali się nie tylko mieszkańcy
może jeszcze w końcówce tego
wana w systemie 2+1, czyli dwa pasy ruchu ulic w najbliższym otoczeniu „ósemki”,
roku zostaną zrealizowane pierww jednym kierunku i jeden w przeciwnym, ale także całego miasta, a także związsze prace bitumiczne. W najwięknaprzemiennie. Technicznie rzecz ujmując kowcy z kopalni i elektrowni.
szym natężeniu inwestycji – plapowstaną więc trzy pasy ruchu. Obwodnica Ostatecznie w przetargu wystartowało 10
nowanym na maj – grudzień 2015
w mojej ocenie jest bardzo sprawnie skomu- ﬁrm i konsorcjów z Polski, Austrii, Czech,
- na placu budowy ma być około
nikowana z miastem, posiada skrzyżowania Hiszpanii i Portugalii. W łódzkim Oddziale
pół tysiąca osób.
z drogami wojewódzkimi 485 i 484. Wygląda GDDKiA przyjmowanie ofert zakończyło
Na budowę zostanie dowiezionych
to bardzo sensownie i jestem przekonany, się w październiku 2014. Najtańszą ofertrzysta tysięcy metrów kwadratoże okaże się bardzo dobrym logistycznym tę opiewającą na 145,6 mln zł złożyła rewych piachu. Równie imponująco
rozwiązaniem dla miasta - mówił Rafał Miel- alizująca inwestycję ﬁrma Budimex.
prezentują się liczby materiałów, z których zostaną wykonane
czarski, dyrektor projektu z ﬁrmy Budimex.
mj

„
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O tym, że Bełchatów siatkówką stoi mocno nie trzeba przekonywać nikogo. Już za kilka tygodni
siatkarskie emocje przybiorą na sile. W dniach 15-17 maja na parkiecie hali Energia zostaną bowiem
rozegrane mecze kwaliﬁkacyjne do mistrzostw świata juniorów. Do Bełchatowa w ramach rozgrywek przyjadą reprezentacje Włoch, Francji, Austrii i oczywiście podopieczni Jacka Nawrockiego.

Siatkarskie święto w Bełchatowie
- Bełchatów jest miastem, które ma siatkarski klimat i
nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to jest wybór najwłaściwszy. To miasto ma ogromne siatkarskie tradycje i
jest wypełnione sukcesami. Miejmy nadzieję, że ten turniej kwaliﬁkacyjny zakończy się zwycięstwem rodzimej
drużyny i we wrześniu to nasi, biało-czerwoni będą grali w
mistrzostwach w meksykańskiej Tijuanie - podkreśla Janusz
Uznański z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zapraszając
do kibicowania nie tylko mieszkańców naszego miasta.
„To dla nas ogromny zaszczyt i nobilitacja. Jesteśmy jedynym, polskim miastem, w którym zostaną rozegrane mecze kwaliﬁkacyjne, trudno byśmy nie czuli się wyróżnieni.
Z jednej strony Bełchatów zabłyśnie na arenie międzynarodowej, z drugiej: mam nadzieję, że okaże się szczęśliwy „Siatkarskie Złoto” album dokumentujący minione Mistrzostwa Świata w rękach prezydla naszych juniorów, którzy tu, w stolicy polskiej siatkówki dent Bełchatowa - miasta które bez wątpienia miało udział w tym bezprecedensowym,
wywalczą możliwość walki o najwyższe światowe trofeum. sportowym sukcesie
Już teraz trzymajmy kciuki za naszych” mówiła prezydent
kilka dni wcześniej, na zgrupowanie.
Mariola Czechowska.
Trenerem młodych siatkarzy jest Jacek Nawrocki, były zawodnik
i szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów. Dla Nawrockiego przyjazd
Organizacyjnie całą logistyką turnieju zajmie się PGE Skra Beł- na kwaliﬁkacje będzie więc swoistego rodzaju podróżą senchatów. Jak podkreślił Sebastian Gaszek przedstawiciele klubu tymentalną. - Z tego co wiem trener jest bardzo zadowolony
są spokojni, bo zarówno obiekt jak i pracownicy Skry udźwigną z lokalizacji. Zna przecież te halę doskonale, zna bełchatowski
zaszczytną rolę gospodarza. - Energia zapewnia doskonałe wa- klimat i kibiców, liczy na ich wsparcie - podkreślał z radością
runki zarówno do trenowania jaki rozgrywania meczy. Nasza Janusz Uznański. Przedstawiciel PZPS nie wykluczył również,
hala idealnie nadaje się na rozgrywki tej klasy. A jako klub do- że podczas majowych kwaliﬁkacji na parkiecie będzie można
łożymy wszelkich starań by organizacyjnie wszystko przebiegło zobaczyć dwóch zawodników PGE Skry - Kacpra Piechockiego
i Piotra Badurę.
perfekcyjnie – mówił Sebastian Gaszek z PGE Skry Bełchatów.
mj
Prawdopodobnie reprezentacja juniorów przyjedzie do nas

Turniej kwaliﬁkacyjny do mistrzostw świata 2015

15 maja
godz. 17.00 Polska – Włochy
godz. 20.00 Francja – Austria

16 maja
godz. 15 Włochy – Francja
godz. 18 Polska – Austria

17 maja
godz. 15 Włochy – Austria
godz. 18. Polska - Francja
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Z siatkówką od małego!
współpracy jak tu w Bełchatowie może
uda nam się dojść do poziomu piętnastu
tysięcy - zaznaczał Adam Kowalski, koordynator regionalny Siatkarskich Ośrodków
Szkoleniowych.

Uroczysta inauguracja Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w ramach
Bełchatowskiej Akademii Siatkówki za nami. 15 kwietnia w sali gimnastycznej
Publicznego Gimnazjum nr 4 akt inauguracyjny podpisała prezydent Mariola
Czechowska, wiecprezes Skry – Grzegorz Stawinoga, wojewódzki i regionalny koordynator S.O.S, a także ich ambasador, siatkarz – Marcin Prus. Dokument, otwierający nowy rozdział bełchatowskiej juniorskiej siatkówki sygnowali również dyrektorzy wszystkich bełchatowskich szkół podstawowych,
w których realizowane są siatkarskie zajęcia. - Już dwa lata temu rozpoczęliśmy wspólnie z miastem projekt Bełchatowskiej Akademii Siatkówki, dziś tę idee rozszerzamy pozyskując silnego, ogólnopolskiego partnera
w postaci Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Ta współpraca ma służyć bełchatowskim uczniom i bełchatowskiej siatkówce – mówił podczas spotkania
Grzegorz Stawinoga - wiceprezes zarządu KPS Skra Bełchatów.
- To niezmiernie cenna inicjatywa, zwłaszcza w dobie
powszechnych zwolnień lekarskich z zajęć wychowania ﬁzycznego. Mam nadzieję, że ciekawa sportowa
oferta zachęci młodzież do aktywnego stylu życia.
Ważne w tej inicjatywie jest kompleksowe podejście
do tematu, bo w Bełchatowie siatkarskie szkolenie na
najwyższym poziomie mogą rozpocząć już kilkuletnie
dzieci, później swoją pasję na równie wysokim pułapie
będą mogli kontynuować w ramach zajęć S.O.S -ów
w gimnazjum - podkreślała prezydent Mariola
Czechowska.
- Dla mnie talenty są wszędzie i nigdy nie wiemy gdzie będą te największe, dlatego musimy
dotknąć w zasadzie każdego dziecka, żebyśmy
byli pewni, że ich nie pominęliśmy. Współpraca
S.O.S. z Bełchatowską Akademią Siatkówki jest
kolejnym krokiem mającym na celu podniesienie efektywności szkolenia, poprzez budowanie
lokalnej piramidy szkoleniowej od najniższego
szczebla. Już dziś w ramach zajęć S.O.S – ów
w całej Polsce monitorujemy ponad pięć i pół
tysiąca dzieciaków. Dzięki nawiązywaniu takiej

Przypomnijmy: Bełchatowska Akademia
Siatkówki to wspólny projekt Miasta
Bełchatów i Skry Bełchatów, który ma na
celu objęcie szkoleniem w zakresie siatkówki, jak najszerszą grupę dziewcząt
i chłopców klas IV-VI szkół podstawowych.
Program bezpłatnych lekcji siatkówki
we wszystkich miejskich szkołach podstawowych funkcjonuje już od dwóch
lat i obejmuje swoim zasięgiem
czterysta dzieci rocznie. Tylko w ostatnim roku w ramach programu zrealizowano ponad dwa tysiące siatkarskich lekcji! Z kolei Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S.), powołane zostały
z inicjatywy PZPS oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki przy współpracy
z samorządami terytorialnymi pod
koniec sierpnia 2012 roku. Skupiają
one szerokie grono tych uczniów,
którzy w siatkówkę grają
na wyższym poziomie i w większości
uczęszczają do
klas ze specjalistycznym siatkarskim szkoleniem.
W województwie
łódzkim - poza
Bełchatowem
– jeszcze pięć
innych gimnazjów realizuje projekt
Siatkarskich
Ośrodków
Szkolnych.
mj

Mierzyć się z najlepszymi, czyli inspirująca lekcja z siatkarzem Marcinem Prusem, ambasadorem
S.O.S
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W drugi weekend maja rozpocznie się runda ﬁnałowa sezonu 2014/15 T-Mobile Ekstraklasy, w której
po raz pierwszy weźmie udział drużyna PGE GKS Bełchatów.

„Brunatni” rozpoczynają walkę o utrzymanie

Górny rząd od lewej: Szymon Sawala, Grzegorz Baran, Piotr Witasik, Marcin Flis, Kamil Poźniak, Paweł Lenarcik, Dariusz Trela,
Emilijus Zubas, Seweryn Michalski, Adrian Basta, Adam Mójta, Damian Szymański
Środkowy rząd od lewej: Pavel Komolov, Dawid Flaszka, Paweł Zięba, Dariusz Marzec (kierownik drużyny), Jacek Berensztajn
(skaut), Zbigniew Robakiewicz (trener bramkarzy), Marek Zub (I trener), Andrzej Orszulak (II trener), Aleksander Baranowicz
(ﬁzjoterapeuta), Witold Klocek (ﬁzjoterapeuta), Bartosz Ślusarski, Robert Dadok, Sebastian Olszar
Dolny rząd od lewej: Kamil Wacławczyk, Mateusz Mak, Maciej Małkowski, Patryk Rachwał, Mateusz Szymorek, Andreja Prokić,
Bartłomiej Bartosiak, Błażej Telichowski, Damian Zbozień, Alexis Norambuena, Arkadiusz Piech, Michał Mak, Łukasz Wroński
Na zdjęciu zabrakło Pawła Baranowskiego oraz Damiana Zielińskiego (ﬁzjoterapeuta)
Po 30. kolejkach rundy zasadniczej tabela zostanie podzielona na dwie grupy
(Grupa A: zespoły z miejsc 1-8, Grupa
B: zespoły z miejsc 9-16). W obu grupach rozegranych zostanie 7 kolejek
rundy ﬁnałowej, zespoły z miejsc 1-4
i 9-12 zagrają w niej cztery mecze
przed własną publicznością i trzy na
wyjeździe. Ostateczny terminarz będzie ustalony po zakończeniu 30. kolejki na podstawie tabeli części zasadniczej.
Drużyna PGE GKS Bełchatów będzie
rywalizowała w grupie B, gdzie z siedmioma klubami będzie walczyć o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywko-
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wej.
A kibiców piłkarskich czeka bardzo
gorący okres, ponieważ każda z drużyn w ciągu miesiąca rozegra aż siedem meczów, które zdecydują o być
albo nie być w T-Mobile Ekstraklasie.
Przypominamy, że przed przystąpieniem do rundy ﬁnałowej każdemu
zespołowi zostanie uwzględniona
połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 30
punktów w rundzie zasadniczej =
15 punktów przed rundą ﬁnałową).
W przypadku uzyskania nieparzystej
liczby punktów w rundzie zasadniczej, klubom zostanie uwzględniona

połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5
punktu (przykładowo 19 punktów w rundzie zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed rundą ﬁnałową).
W każdym z siedmiu meczów rundy ﬁnałowej będą do zdobycia po 3 punkty za
zwycięstwo i jeden za remis. Do zdobycia
będzie więc 21 „oczek”, zatem wszystko
się może wydarzyć!
PGE GKS Bełchatów to obecnie jedyna
drużyna w centralnej Polsce w najwyższej
klasie rozgrywkowej. Pomóżmy wspólnie
pozostać “Brunatnym” w Ekstraklasie!
GKS „Bełchatów” S.A.
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Na zielonym wzgórzu, w kojącym cieniu złotolistnej jabłoni, której spokój mąci nieco oplatający
pień czerwony wąż, stoją Adam i Ewa, jeszcze dziewiczy, jeszcze beztroscy, powołani do istnienia
w pamiętnym szóstym dniu stworzenia. Scena nie jest neutralna, przeciwnie, rozgrywa się tutaj kosmiczny dramat, który zadecyduje o przyszłych losach świata i ludzkości. Taka jest, zaskakująca
i fascynująca zarazem, treść bełchatowskiego znaku herbowego.

Czy pierwsi ludzie mieszkali w Bełchatowie?
Reﬂeksji o miejskim herbie - część 1
Obowiązujący herb Bełchatowa – w zakresie formy i barw – ustanowiła Rada Miejska
w dniu 28 kwietnia 1997 roku, nawiązując do długiej, bo sięgającej połowy XVIII
wieku tradycji. Przypadająca właśnie
osiemnasta rocznica tego doniosłego wydarzenia, która nakłada się na jubileusz
25-lecia samorządu terytorialnego i 90-lecia odzyskania (czy też lepiej: ponownego
uzyskania) przez Bełchatów praw miejskich, skłania, by „rajskiemu symbolowi”
naszego miasta przyjrzeć się nieco bliżej.
Jest
to
wszak (uważnie ważymy słowa!) najważniejszy znak identyﬁkujący i integrujący bełchatowską społeczność,
zaświadczający przy tym o ciągłości
miasta i jego godnej szacunku historycznej tradycji. Ale... Co wspólnego
mają Adam i Ewa z Bełchatowem? To
pierwsze i fundamentalne pytanie, które nie bez kozery zadają sobie tak mieszkańcy, jak
i przybywający do miasta goście.
Można, puszczając wodze ﬁglarnej fantazji, zadać jeszcze jedno: czy pierwsi ludzie mieszkali
w Bełchatowie? I odpowiedzieć:
brak na to danych archeologicznych, nic nie wspominają o Bełchatowie święte pisma, a większość naukowców, nadmiernie
może w swych poszukiwaniach
zuchwałych, lokalizuje Eden
gdzieś na Bliskim Wschodzie,
niektórzy w Iraku, inni w Turcji, dokładnie nikt nie wie. Jakim więc sposobem w herbie
niewielkiego zrazu, położonego w centrum Polski miasta
pojawili się pierwsi ludzie? Skąd wziął się tutaj prastary
Wąż oraz tajemnicze drzewo poznania Dobra i Zła, które
późniejsza tradycja utożsamiła z drzewem jabłoni? Wszystko razem tworzy znaną większości ludzi – i to na całym
wielkim świecie - scenę kuszenia, żywcem tu przeniesioną z biblijnej Księgi Rodzaju. Bez wątpienia chodzi o Raj,
o pierwsze chwile stworzenia, o miejsce wiekuistego szczęścia i... dramatycznego upadku, który sprowadził na ludzi

straszne konsekwencje grzechu pierworodnego. Niezwykły ów herb, niezwykły nie tylko ze względu na oryginalny temat, w zasadzie – poza Bełchatowem – nieznany polskiej
heraldyce miejskiej, ale także liczbę użytych
w nim kolorów, budzi zadziwienie a nawet niejakie zakłopotanie specjalistów. Wiemy dziś
na pewno, że pochodzi jeszcze z czasów staropolskich i wcale nie wymyślono go w związku
z heraldyczną zachcianką cara Rosji Mikołaja
I, jak długo powiadano. Wnikliwe poszukiwania doprowadziły do odnalezienia, jeszcze
w okresie międzywojennym, odcisku pieczęci, używanej przez Magistrat Bełchatowa chyba od czasów
jego podniesienia do rangi
miasta, czyli gdzieś od połowy XVIII wieku (nie odnaleziono dotąd dokumentu
lokacyjnego, ale o tym innym razem). Co widać na
pieczęci? Oczywiście Adama i Ewę w Raju, motyw,
który następnie traﬁ na
tarczę i wraz z nią stanie
się miejskim herbem. Oﬁcjalnie nastąpi to w 1937
r. Nie wyjaśnia to jednak
sprawy, skąd pierwsi ludzie
znaleźli się w Bełchatowie,
a przynajmniej w jego znaku herbowym.
O tym, co mówią na
ten temat znawcy, napiszemy wkrótce.
Czekamy jednak również na pomysły Drogich Czytelników. Może wiedzą Państwo
cokolwiek w tej intrygującej sprawie?
Zachęcamy do kontaktu i do historycznej
reﬂeksji, którą – pozwalamy sobie mieć
taką nadzieję – zainspirują publikowane
w naszym nowym piśmie teksty, dziejom
i opowieściom o nich poświęcone.
ak
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2014 - 2018
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