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ŚDS „Koniczynka”
z nowym samochodem

Andrzej Duda - to się uda... ło!

Nasz wywiad z Prezydentem RP

www.belchatow.pl
Koniec z bezbarwną prezydenturą, pora na realizację interesów Polski i całego narodu – mówi
Andrzej Duda, który w naszym mieście kończył kampanię przed II turą wyborów prezydenckich.
Wizyta w Bełchatowie okazała się szczęśliwa dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości; w niedzielę
24 maja Andrzej Duda zdeklasował urzędującego Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowy
Prezydent RP urząd obejmie za dwa miesiące, zaprzysiężenie zaplanowano na 6 sierpnia.

Stoję murem za węglem
To wielka nobilitacja dla Bełchatowa – wyścig o prezydenturę zakończył
Pan właśnie u nas. Dlaczego wybrał Pan
Bełchatów?
Andrzej Duda: Na początku roku, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii przed
wyborami prezydenckimi, Bełchatów był
jednym z pierwszych miast, które odwiedziłem. Już wtedy podkreślałem znaczenie sektora energetycznego dla polskiej
racji stanu. Nic więc dziwnego, że na ﬁniszu przyjechałem ponownie do polskiej
stolicy energetycznej.
Kondycja bełchatowskiej kopalni
jest dobra, ale można to uznać za wyjątek na górniczej mapie Polski. Nie
bez znaczenia dla przyszłości polskiego
węgla są ustalenia zapadające w Brukseli. Restrykcyjny pakiet energetyczny
może – kolokwialnie mówiąc - „położyć”
polski węgiel...
klasował Pan kontrkandydata, zdobyJak to rozumieć?
wając dwukrotnie więcej głosów.
A.D.: Unia Europejska namawia nas do
A.D.: Mamy prawo do dumy, jesteśmy
dekarbonizacji sektora energetyczne- A.D.: Jestem głęboko przekonany, że beł- 38-milionowym państwem, musimy dbać
go, a przecież polska gospodarka stoi na chatowianie – podobnie jak i mieszkańcy o Polskę i jej interesy na arenie międzywęglu. Powinniśmy, więc nasz przemysł innych części kraju – chcieli zmiany. Po narodowej. Polska racja stanu jest dla
energetyczny unowocześniać, a nie za- ośmiu latach bezbarwnej prezydentury, mnie priorytetem. Jednocześnie pamięmykać kolejne kopalnie. Musimy, dokła- opartej na realizacji partyjnych intere- tać musimy o każdej grupie społecznej
dając oczywiście dużo troski o środowi- sów przyszedł czas na realizację intere- – szukajmy wspólnych wartości, bo tylsko, pamiętać o naszym strategicznym sów narodu. Narodu, któremu nie dzieje ko dzięki nim możemy budować kapitał
surowcu, jakim jest węgiel kamienny się dobrze - w ciągu ostatnich 8 lat liczba społeczny. I takie zadanie stawiam sobie
i brunatny. A wy – bełchatowianie – wyko- osób, które zarabiają najniższą krajową na początku prezydentury - odbudowę
pując tego drugiego ponad 40 milionów pensję, wzrosła dwukrotnie.
wspólnoty międzyludzkiej.
ton rocznie jesteście ﬁlarem krajowego Czas na taką prezydenturę, która rozusystemu energetycznego. To czarne i bru- mie interes Państwa i Polaków. Musimy
A tą najmniejszą jest rodzina...
natne złoto gwarantuje nam suwerenność tę złą passę przerwać i zacząć znacznie
i mamy je tu na miejscu - w kontekście lepsze rządy.
A.D.: Oczywiście! To ﬁlar, na którym
polityki międzynarodowej jest to niezwyopiera się przyszłość kraju. Musimy go
kle istotne i nie wolno od tych zasad odsystematycznie wzmacniać, stając do
stępować.
....bełchatowianie
..bełchatowianie – podobnie niej frontem. Już w trakcie kampanii mówiłem o tym, że zasadnym jest realizacja
Czy myśli Pan, że takie podejście jak
jak i mieszkańcy innych części programu zakładającego z jednej strony
do problemów związanych z sektorem
lepszy dostęp do przedszkoli, konkretną
energetycznym przełożyło się na tak kraju – chcieli zmiany.
pomoc ﬁnansową dla rodzin posiadająogromne poparcie dla Pana kandydacych więcej niż jedno dziecko... Ale też
tury w naszym regionie? Powiedzmy to
godziwe emerytury dla seniorów, troska
wprost, w drugiej turze wyborów zdeo najstarszych - a z tym wiąże się odej-
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ście od złej ustawy emerytalnej, zakładającej pracę do 67 roku życia.
Panie Prezydencie, bez wątpienia
o pozytywnej realizacji tych pomysłów
zdecydują w dużym stopniu jesienne
wybory parlamentarne. Kampania do
nich ruszy niebawem, Pan swoją właśnie zakończył – jaka jest Pana reﬂeksja
na temat ostatnich, szalonych tygodni?
A.D.: Jestem zmęczony, ale to taki rodzaj
zmęczenia, który daje ogromny zastrzyk
energii. Odbyłem setki spotkań w całej
Polsce i na każdym z nich spotykałem
Polaków, którym kończy się nadzieja na
lepszą przyszłość. Drzemie w nas, jako
narodzie, ogromny potencjał. Przez lata
wmawiano nam, że polskość, tradycja
to puste słowa. A ja widziałem na swoich wiecach wyborczych ludzi w różnym
wieku, zaangażowanych, pełnych pomysłów i wiary w ich realizację. Widziałem
ludzi czekających na lepsze jutro. Tu,
w Bełchatowie, witały mnie tysiące
mieszkańców, którym dziś serdecznie
dziękuję. Dziś już wiem, że to spotkanie
było jednym z najlepszych, najliczniejszych... Wracając w piątek, późnym wieczorem do rodzinnego Krakowa, miałem
poczucie spełnienia i wiary, że wyborcza
niedziela zakończy się naszym wspólnym
sukcesem. Dziękuję wam, bo wiem, że
mogę liczyć na Bełchatów.
Bełchatów skandował: Andrzej Duda
– to się uda. Udało się , Panie Prezydencie. Dziękujemy za rozmowę.

Andrzej Duda wygrywa wyścig o prezydenturę. W II turze wyborów kandydat
Prawa i Sprawiedliwości zdobył 51,55% głosów. Kontrkandydat – Bronisław Komorowski uzyskał poparcie 48,45% wyborców.
W Bełchatowie dysproporcja między kandydatami była zdecydowanie większa.
Andrzej Duda, który odwiedził nasze miasto tuż przed zakończeniem kampanii,
zdobył 19 tysięcy 231 głosów co dało mu 67,75 – procentowe poparcie. Przy
nazwisku Bronisława Komorowskiego krzyżyk zaznaczyło 9 tysięcy 154 wyborców, tym samym kandydat Platformy Obywatelskiej uzyskał 32,25 - procentowe
poparcie.
II tura wyborów prezydenckich w Bełchatowie to – podobnie jak w całym kraju –
wyższa frekwencja. W mieście do urn wyborczych poszło 60,04 % uprawnionych
do głosowania (w I turze było to 53,12%).
Łącznie Polacy głosowali w ponad 27 tysiącach lokali wyborczych. Uprawnionych
do głosowania było ponad 30 mln Polaków, z informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą w II turze wyborów frekwencja wyniosła 55,34%.

Maj obﬁtował w wiele wydarzeń, które na długo zapadną w pamięć bełchatowian. Dużo działo się na sportowych arenach, odwiedzili nas znakomici artyści,
a przede wszystkim mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z przyszłym Prezydentem Polski.
To niecodzienne wydarzenie zgromadziło na placu Narutowicza tysiące osób i pokazało,
że wyborczy wynik Andrzeja Dudy w naszym regionie to nie przypadek. Równie ciekawie zapowiada się czerwiec – przed nami 36 Dni Bełchatowa, które w tym roku rozKatarzyna Kleska
pocznie Luxtorpeda - rockowy akcent na plenerowej scenie PGE Gigantów Mocy. Sobotę
Redaktor Naczelny
i niedzielę (27 i 28 VI) spędzimy na błoniach przy Muzeum, gdzie oprócz wielu atrakcji
na bełchatowian czekać będzie solidna dawka muzyki rozrywkowej. Margaret, Loka, Bracia
z Krzysztofem Cugowskim, Zbigniew Wodecki i Czadoman zaprezentują swoje największe przeboje, gwarantując tym
samym moc wrażeń dla młodszych i starszych. Liczę, że przygotowany przez nas program spodoba się wszystkim i – jak
co roku – na błoniach gościć będziemy tłumy mieszkańców Bełchatowa.
www.Bełchatów.pl – Warto Wiedzieć Więcej to gazeta dla bełchatowian i o Bełchatowie.
Dziękuję za pozytywny odbiór naszego pisma. Po debiucie zebraliśmy wiele cennych uwag, które systematycznie wcielać
będziemy w życie. Zapraszam do współtworzenia kolejnych numerów, czekam na teksty, pomysły i opinie.
Miłej lektury!
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Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Inicjatywa dzięki której mieszkańcy decydują o
wydatkowaniu części budżetu miasta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców w
poprzednich dwóch latach, łącznie oddali oni ponad 17 tysięcy głosów wybierając najciekawsze
projekty. Tym razem do rozdysponowania jest 1,5 miliona złotych. Na co pieniądze te zostaną spożytkowane? Wszystko zależy od bełchatowian. Tak więc – do dzieła!

Mieszkańcu – decyduj!
25 maja ruszyła procedura zgłaszania przez mieszkańców propozycji
pomysłów, ich zbieranie potrwa do 10 lipca. Następnie do 11 września
zgłoszone propozycje będą poddane weryﬁkacji formalnej i merytorycznej. Po wyborze projektów, ogłoszeniu ich listy, w pierwszej połowie października (dokładnie 12) ruszy chyba najbardziej emocjonująca
część przedsięwzięcia – głosowanie mieszkańców na najlepsze projekty.
Zakończy się ono 20 października, a trzy dni później do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki internetowego głosowania.
Teraz rzecz najważniejsza, czyli jak aktywnie zaangażować się w ideę
Budżetu. Jeśli chcemy zgłosić projekt należy wypełnić papierowy formularz (do pobrania na stronie internetowej www.decydujemy.belchatow.pl bądź w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta) lub skorzystać
z jego wersji elektronicznej (na wcześniej wymienionej stronie www).
Swoje pomysły może proponować mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat lub grupa mieszkańców
bądź organizacja pozarządowa, która
zasięgiem swojej działalności obejmuje
Bełchatów.
Głosowanie na wybrane projekty
zostanie przeprowadzone na formularzu elektronicznym, poprzez stronę
internetową www.decydujemy.belchatow.pl. Istotne jest, że głosować
będzie można jeden raz na maksymalnie
trzy wybrane przez głosującego pomysły.
Dla osób nie posiadających dostępu do
internetu magistrat przygotował stanowisko komputerowe z dostępem do sieci. Tak więc
zagłosować – podobnie jak złożyć swoja propozycję - będzie mógł każdy!
Idea budżetu obywatelskiego spotkała się z przychylnością mieszkańców nie tylko Bełchatowa, ale i blisko setki innych polskich samorządów
gmin i miast. Trudno się dziwić – budżet obywatelski to szereg korzyści:
aktywizuje i podnosi ambicje mieszkańców, skutecznie też egzekwuje
od władz miasta czy gminy realizacji polityki opartej na poszanowaniu
ich potrzeb. - To inicjatywy bełchatowian zgłaszane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa stanowią dla nas, rządzących kompendium
wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań bełchatowian, stając się jednocześnie impulsem do efektywnej ich realizacji oraz kontynuacji – podkreśla prezydent Mariola Czechowska zachęcając tym samym do aktywnego uczestnictwa w III Budżecie Obywatelskim.
Wszelkich informacji dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
na 2016 rok, a także harmonogram i miniporadnik dotyczący Budżetu
Obywatelskiego dostępne są na stronie:
www.decydujemy.belchatow.pl.
mj
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Placa zabaw na osiedlu Olsztyńskim

Trakty komunikacyjne przy szpitalu
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Jak było do tej pory?
W 2014 roku przeprowadzono dwie edycje Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa,
w ramach których zrealizowano następujące pomysły bełchatowian:
•
•

•

powstały dwa nowe place zabaw: na osiedlach: Okrzei i Olsztyńskim
w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie - zgodnie z wolą
mieszkańców odnowiono infrastrukturę ruchomą i pomieszczenia oddziału
paliatywno-hospicyjnego, odnowiono trakty komunikacyjne oraz wymieniono windę w pawilonie A w/w szpitala
przeprowadzono akcję marketingową i promocyjną, pn. „Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa” polegającą na zachęceniu mieszkańców osiedli: Grocholice, Ludwików oraz Zamoście do podłączenia się do sieci cieplnej.

W roku bieżącym w trakcie realizacji są wszystkie projekty wybrane w ramach
II edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, a wśród nich:
•

•

•

•

baza sportowa dla „EDWARDOWA” - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – 19 maja tego roku została zawarta umowa na zaprojektowanie
i wykonanie powyższego zadania. Planowany termin realizacji (wynikający
z umowy) – 3 grudnia 2015
budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno- przedszkolnym nr 9
w Bełchatowie – 7 kwietnia została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie realizacji powyższego zadania. Planowany termin wykonania dokumentacji (wynikający z umowy) – 23
października 2015
PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I - 26 marca została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania dokumentacji
(wynikający z umowy) – 23 listopada 2015
PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej
i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej – w dniu 23 lutego br. została zawarta
umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin jej wykonania (wynikający z umowy) – 23 października 2015 r.

„Koniczynka” z własnym autem

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie to dzienna placówka, która zapewnia wsparcie osobom przewlekle chorym psychicznie oraz
upośledzonym umysłowo. Jako priorytet
pracownicy ośrodka stawiają sobie stałe
poprawianie jakości życia podopiecznych, a przede wszystkim ich integrację
i uspołecznianie. Praca z uczestnikami
to codzienne i urozmaicone: treningi
(min.: trening umiejętności samoobsługowych, umiejętności społecznych
i interpersonalnych), terapie zajęciowe,
terapie psychologiczno – pedagogiczne,
zajęcia z ﬁzjoterapii, opieki zdrowotnej
oraz pomocy i poradnictwa socjalnego.
Uczestnicy w zależności od stanu zdrowia, zainteresowań oraz predyspozycji
psychoﬁzycznych, uczestniczą także
w różnych formach aktywizacji kondycji
psychicznej. Do niedawna sporą barierą
dla ŚDS-u przy realizacji tych ambitnych
założeń był problem z dowozem osób niepełnosprawnych do placówki. - Dotychczas mieliśmy porozumienie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach
którego użyczaliśmy pojazdu do przewozu naszych podopiecznych, de facto
sprowadzało się to tylko do przywożenia
i odwożenia dwunastu uczestników, co
w znacznym stopniu nas ograniczało, bo
nie mogliśmy swoją działalnością objąć
większej liczby potrzebujących – wyjaśnia Lidia Rzepczyńska zastępca dyrektora ŚDS Koniczynka.
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
oraz
środkom
z miejskiego budżetu zakupiono specjalistyczny samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych. Auto pozwala także
na podróż jednemu pasażerowi na wózku
inwalidzkim. Uroczyste przekazanie specjalistycznego Volkswagen’a odbyło się
w piątek 22 maja. - Dla naszego ośrodka to wyjątkowo radosny i bardzo ważny
dzień. Odetchnęliśmy z ulgą, bo własny
pojazd pozwoli na dowiezienie do ośrodka dodatkowych uczestników, którzy
będą mogli skorzystać z szerokiej oferty terapeutyczno – rehabilitacyjnej oraz
wspierająco – aktywizującej – kontynuuje
z zadowoleniem Lidia Rzepczyńska.
Samochód został zakupiony w ramach
„Programu wyrównywania różnic między
regionami II – obszar D” ﬁnansowanego
przez PFRON. Całkowity koszt pojazdu
to niespełna 147 tys. zł., z czego blisko
67 tysięcy złotych pochodziło z budżetu
miasta Bełchatowa.
mj
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W dobie ciągłego poszukiwania oszczędności docieplenie budynku wielorodzinnego to inwestycja na przyszłość, dzięki której możliwa będzie znacząca optymalizacja kosztów. Nieprawidłowa
i zbyt mała izolacyjność cieplna obiektu skutkuje wyższymi kosztami eksploatacyjnymi za ogrzewanie
i utrzymanie jego stanu technicznego na określonym poziomie.

Docieplenie z premią termomodernizacyjną
Termomodernizacja budynku przekracza zakres
uprawnień przysługujących zwykłemu zarządowi
wspólnoty. Dlatego na tego typu działanie potrzebna jest zgoda większości właścicieli. Zgoda musi
być wyrażona w formie uchwały i zawierać jednocześnie pełnomocnictwo dla zarządu lub zarządcy
do zawarcia stosownych umów, m.in. na wykonanie
audytu energetycznego czy projektu technicznego.
Proces docieplenia budynku wspólnota rozpoczyna od dopełnienia kwestii formalno-prawnych.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie złożyć
odpowiedni wniosek wraz z projektem technicznym i oświadczeniem o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. Na rozpatrzenie sprawy Starostwo ma 65 dni.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 309 w Bełchatowie, kwota doﬁnansowania – 28 491,32 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykazuje się dużą skutecznością w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz zarządzanych
przez Spółkę wspólnot mieszkaniowych. Sukcesem
zakończyło się m.in. aplikowanie o wsparcie inwestycji w postaci premii termomodernizacyjnej
na rzecz Wspólnoty przy ul. Reymonta 2, gdzie
kwota doﬁnansowania wynosi aż 156 tys. zł, Wspólnoty przy ul. Hubala 2 (51.083,06 zł) oraz Wspólnoty na os. Dolnośląskim 309 (28.491,32 zł). Kolejne
wnioski są na etapie rozpatrywania.
Premia jest bezzwrotną pomocą państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe. Przyznaje ją Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest ona przeznaczona na
pokrycie części kosztów inwestycji.
Korzyści wynikające z docieplenia budynku są
nie do przecenienia i dlatego nie warto zwlekać
z decyzją o tego typu inwestycjach. Prawidłowo
wykonana termomodernizacja zmniejszy koszty
eksploatacji budynku, która przyniesie faktyczne
oszczędności w budżecie wspólnoty, zwiększy się
komfort przebywania w pomieszczeniach oraz estetyka elewacji, co zaowocuje wzrostem wartości
rynkowej budynku. Mieszkańcom wspólnoty będzie
się mieszkało dużo przyjemniej, gdy latem w pomieszczeniach zapanuje lekki chłód, a zimą odczują ciepło i oszczędności.
PGM
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Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hubala 2 w Bełchatowie, kwota doﬁnansowania – 51 083,06 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reymonta 2 w Bełchatowie, której przyznano
premię termomodernizacyjną w wysokości 156 000,00 zł.
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Przerwa w dostawie
ciepła
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie informuje,
że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
sieci ciepłowniczej mogą nastąpić przerwy w dostawie
ciepła. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu
„Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych
w Bełchatowie” współﬁnansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
innych potrzeb remontowych.Faktyczny czas przerwy będzie
uzależniony od postępu prowadzonych prac. Ponadto mogą
nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła
dla Odbiorców objętych przebudową sieci, spowodowane
pracami przełączeniowymi.
Przerwy w dostawie ciepła wystąpią w następujących
terminach:

od 22.06.2015 do 6.07.2015

os. Dolnośląskie bloki 212, 213, 214 i 215

od 22.06.2015 do 26.06.2015
os. Olsztyńskie, tj. ulice: Chełmińska, Jęczmienna, Kaliska,
Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lniana, Łęczycka, Łowicka, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Olsztyńska, Podlaska, Pogodna, Pojezierska, Polna, Pomorska, Popiełuszki, Pszeniczna, Rolna, Sieradzka, Siewna, Słoneczna,
Warmińska, Warszawska, Wielkopolska, Wspólna, Zbożowa,
Żniwna, Żuławska i Żytnia oraz ul. Sienkiewicza 48, 50, 76
i 80, ul. Piłsudskiego 31, 39, 43, 57, 59, 61 i 67, ul. Chmielowskiego 15, 17, 20, dz. 148/20 i ul. Skorupki

od 10.08.2015 do 14.08.2015
wszyscy Odbiorcy PEC zlokalizowani w Bełchatowie oraz
OSiR Wawrzkowizna i OW Słok

Rada Miasta przychyliła się do propozycji zniesienia opłat za przejazdy komunikacją autobusową. Na majowej sesji przyjęto uchwałę, zgodnie
z którą bezpłatna komunikacja MZK w Bełchatowie zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Bezpłatne „emzetki”
już w wakacje
O propozycji zniesienia opłat za przejazdy autobusami miejskimi mówiło się już jesienią ubiegłego roku. Taki postulat zgłosiła ubiegająca się
o urząd prezydenta Mariola Czechowska; pomysł
potwierdziła następnie podczas zaprzysiężenia
w grudniu 2014.
- Analizowałam sytuację na naszych drogach, miejskie ulice są zatłoczone – mówi Prezydent Czechowska – Inicjatywa, z którą występujemy, ma na
celu przekonanie bełchatowian do aktywniejszego korzystania z komunikacji miejskiej. Jeśli uda
się namówić mieszkańców, by w miejsce własnych
aut choć częściowo wybierali autobusy, to cel zostanie osiągnięty. Odkorkujemy ulice, zmniejszymy
ruch, a i efekt ekologiczny również ma tu znaczenie.
W tej chwili w MZK trwają prace nad uatrakcyjnieniem siatki połączeń. Chodzi o to, by trasy i godziny
przejazdów dostosować do rzeczywistych potrzeb
mieszkańców. Do tej pory z miejskiej komunikacji
korzystali najczęściej uczniowie i osoby starsze –
zmiany w rozkładówce mogą spowodować, że z tego
środka lokomocji skorzysta większa grupa pasażerów.
rk

od 10.08.2015 do 21.08.2015
ul. Broniewskiego, ul. Grabskiego, ul. Korczaka
PEC Bełchatów przeprasza Odbiorców za niedogodności
związane z przerwami w dostawie ciepła. Zaplanowane prace pomogą zapewnić ciągłą, bezawaryjną dostawę ciepła
w sezonie zimowym.
Informacje dotyczące przerw w dostawie ciepła publikowane
są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.
PEC
www.Bełchatów.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa
Adres redakcji: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Redaktor Naczelny: Katarzyna Kleska
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Arkadiusz Kowalczyk, Agnieszka Rogaczewska
Graﬁka, skład i łamanie: Tomasz Kałużyński
E-mail: gazeta@um.belchatow.pl
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Pokażę Ci
swój świat
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr
3 w Bełchatowie spotkały się z osobami
niewidomymi i słabowidzącymi. Wszystko w ramach projektu „Pokażę Ci mój
świat”, który przygotował Polski Związek
Niewidomych Koło Terenowe w Bełchatowie.
Przedszkolaki poznały przedmioty, jakimi na co dzień posługują niewidomi np.
mówiący zegarek czy urządzenie do rozpoznawania kolorów. Najmłodsi zmierzyli
się także z nauką alfabetu Braille’a, rysowaniem z opaskami na oczach czy oglądaniem dotykowych książek. Dzieci poznały
także wyszkolonego psa przewodnika,
który towarzyszy niewidomym podczas
spacerów.
Projekt został wsparty przez Miasto Bełchatów w ramach otwartego konkursu
ofert.
ar

Wyścig enduro po raz drugi
Po udanym ubiegłorocznym debiucie, impreza zyskała miano największego masowego wyścigu enduro w Europie Środkowo-Wschodniej. 5-6 września 2015 uczestnicy zmierzą się ze spektakularną trasą i off-roadową elitą, z 6-krotnym Mistrzem
Świata Super Enduro – Tadkiem Błażusiakiem – na czele. Rejestracja do udziału
w zawodach rozpocznie się 23 czerwca.
Zawody, które rozegrają się po raz drugi w należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na dobre wpisały się w portfolio
najważniejszych imprez motocyklowych, dołączając do światowego kalendarza
Hard Enduro. Red Bull 111 Megawatt jest jednym z przystanków tego prestiżowego
cyklu obok Hell’s Gate czy Red Bull Hare Scramble.
Partnerem strategicznym zawodów Red Bull 111 Megawatt jest PGE Polska Grupa
Energetyczna.
źródło: organizator
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Czy kartka papieru schowana w naszej domowej lodówce może pomóc w ratowaniu życia? Okazuje się, że tak! Bełchatowski magistrat rusza z akcją „Koperta życia”. To niezwykle prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na pomoc w kryzysowych sytuacjach, szczególnie jeśli dotyczą one osób
starszych, schorowanych czy samotnych. Sprawdził się już na tyle dobrze, że choć nie jest rozwiązaniem systemowym, to wiele samorządów zdecydowało się na jego wprowadzenie.

Niezwykła koperta
Czym jest „Koperta życia”? To
ankieta, w której wpisujemy
swoje podstawowe dane: imię,
nazwisko, numer PESEL, grupę
krwi, a także telefony kontaktowe do bliskich. Dokument
uzupełniony jest o informacje
o chorobach, na które się leczymy, przyjmowanych lekach,
alergiach czy uczuleniach. Blankiet umożliwia wpisanie innych
informacji ważnych z medycznego punktu widzenia. Wypełniony formularz wraz z kserokopią dowodu osobistego umieszczamy w plastikowej kopercie
i wkładamy do lodówki. Zestaw
„Koperty życia” uzupełniony jest
o naklejki, które umieszczamy
na jej drzwiach, tym samym
interweniujący zespół medyczny wie, że
taka koperta ze wskazaniami jest w środku.
-Rzeczywistość jest taka, że ratownik
medyczny podczas interwencji ma minimum wiedzy na temat stanu zdrowia
chorego do którego przyjechał, nie zawsze przy pacjencie jest ktoś bliski kto

poczucie
bezpieczeństwa
i pewność, że ratownik medyczny, który przyjedzie na miejsce
w razie wystąpienia problematycznej sytuacji, zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę.
W ten sposób skróci się czas potrzebny na diagnozę i zwiększą
szanse na ratunek.
„Koperta życia” sprawdzi się też
w naszych samochodach. Wystarczy, że załączona naklejkę
umieścimy na drzwiach schowka, a dokumenty w przezroczystej kopercie umieścimy w jego
środku.
Bezpłatne pakiety „Koperty życia” są wydawane od 25 maja
w Urzędzie Miasta w Zespole ds
może udzielić takowych informacji. Stąd
Pomocy Społecznej i Zdrowia
pomysł, aby niezbędne fakty można było przy ulicy Kościuszki 1 (budynek B). Dysodnaleźć w szybki sposób i by były one trybuować je będzie również bełchatowzebrane w jednym miejscu. Najlepszym ski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
jest lodówka, bo jest ogólnie dostępna -Liczba zestawów będzie nieograniczona,
i dobrze widoczna w każdym domu – tłu- dostanie je każdy kto zgłosi chęć przymaczy ideę Nina Galewska z Zespołu ds stąpienia do tej inicjatywy - zapewniła
Pomocy Społecznej i Zdrowia bełchatow- podczas konferencji prasowej promującej ideę Koperty Agnieszka Wysocka, wiskiego UM.
Koperta umieszczona w lodówce daje ceprezydent Bełchatowa.
mj

Czas na osiedlowe ulice
W Bełchatowie szykują się nowe inwestycje drogowe.
Tym razem Miasto zajmie się ulicami w osiedlach Politanice i Olsztyńskim.
Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Jesiennej
i Letniej. Prezydent Mariola Czechowska właśnie ogłosiła przetarg na przebudowę tych dróg. W ramach zadania „Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice” ulice zyskają nową nawierzchnię asfaltową, powstanie oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy do posesji. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w
drodze przetargu, na wykonanie zadania będzie miał
czas do końca maja przyszłego roku.
Wkrótce poznamy również wykonawcę inwestycji
w osiedlu Olsztyńskim. W tym rejonie miasta nową
nawierzchnię – w tym przypadku z kostki brukowej,

zyska dziewięć dróg. Mowa o ulicach:
Lnianej, Pszenicznej, Żytniej, Zbożowej,
Rolnej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej
i Pogodnej. Przed przystąpieniem do
robót drogowych wykonane będą prace
związane z budowa i rozbudową odejść
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
budową odwodnienia. W ramach zdania
przyszły wykonawca wybuduje również
nowe zjazdy do posesji oraz oświetlenie
uliczne wyżej wymienionych dróg.
Całe zadanie zostało rozplanowane na
okres dwóch lat – ekipy drogowców będą
miały czas na jego realizację do końca
października 2017 roku.
ar
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Przypadająca właśnie 25 rocznica odrodzonej samorządności w Polsce skłania do reﬂeksji nad pojęciem wolności w przestrzeni publicznej i to nie tylko w aspekcie prawno-ustrojowym, ale przede
wszystkim duchowym i kulturowym. Samorządność, a zatem czynne i świadome współtworzenie
lokalnej wspólnoty a także współdecydowanie o jej losach, jest bowiem jedną z najdoskonalszych
form wyrazu ducha obywatelskiego, który uznać można za osnowę dziejów Polski i Polaków.

Ćwierćwiecze samodzielnych rządów
Gmina miejska Bełchatów położona jest
na obszarze 35 km², stosunkowo niewielkim, bo stanowiącym zaledwie 3,6%
ogólnej powierzchni powiatu, któremu
jednak – jako centralny ośrodek –użyczyła swej nazwy. Mieszka tu z górą 60
tysięcy ludzi i to właśnie oni tworzą tożsamość małej, bełchatowskiej ojczyzny,
która dokładnie 25 lat temu uzyskała
możliwość samodzielnego decydowania
o własnym losie. Jak bardzo zmienił się
Bełchatów od pamiętnego 27 maja 1990
r., gdy jego mieszkańcy – po raz pierwszy
po II wojnie światowej – zadecydowali
o swoim przedstawicielstwie w Radzie
Miejskiej? Ogromne zmiany nastąpiły nie
tylko w sferze materialnej, związanej
z inwestycjami infrastrukturalnymi (ich
lista jest po 25 latach naprawdę imponująca!), ale także na niwie oświaty, kultury, sportu. To wszystko składa się na obraz
konsekwentnego procesu modernizacji
i podnoszenia jakości życia bełchatowian.
O praktycznej realizacji idei samorządności w ostatnich 25 latach być może
zaświadczy garść elementarnych faktów,
związanych z działalnością organów, za
pomocą których Gmina Miasto Bełchatów
realizuje swoje zadania. Zacznijmy od
organu stanowiącego i kontrolnego, który ucieleśnia Rada Miejska, złożona z 32
radnych (lata 1990-1994), następnie 36
(1994-2002), a obecnie 23. Późną jesienią
ubiegłego roku
rozpoczęła się
siódma kadencja Rady Miejskiej,
która
(przypomnijmy) swoje obrady odbywa w
Sali Herbowej,
usytuowanej na I piętrze budynku
Urzędu Miasta
Bełchatowa.
W sumie, na
przeciągu ostatniego ćwierćwiecza mandat radnego sprawowało 148 osób, z cze-
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go 27 dwukrotnie, 16 trzykrotnie, 4 czte- podjęli jak dotąd 52 uchwały. W chwirokrotnie, 1 pięciokrotnie, a rekordzistką li pisania tego artykułu, na koncie Rady
jest Ewa Skorupa, która w Radzie zasiada Miejskiej w Bełchatowie doliczyliśmy
po raz szósty. Organowi stanowiącemu się zatem w sumie 3101 uchwał o różgminy przewodziło 9 osób, funkcję wice- norodnej tematyce, choć pozostającej
przewodniczących sprawowały jak dotąd oczywiście w zgodzie z kompetencjami
23 różne osoby. O dynamice procesu legi- przyznanymi w fundamentalnej ustawie
slacyjnego w jakimś stopniu może powie- o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
dzieć liczba podjętych przez Radę uchwał, Do rzędu najbardziej symbolicznych, buktórą podajemy z podziałem na kadencję dujących tożsamość lokalnej wspólnoty
(jako ciekawostkę, ponieważ – co oczy- należy zaliczyć uchwały w sprawie ustawiste – licz- nowienia herbu, barw miasta i hejnału z
ba może być 1997 r., w sprawie ustanowienia sztandaw
interesu- ru z 2010 r. oraz objęcia patronatu nad
jącym
nas miastem przez Ojca Świętego Jana Pawła
p r z y p a d k u II z 2012 r.
traktowaOrganem wykonawczym Gminy
na wyłącznie w latach 1990-2002 był Zarząd Miasta,
w ten sposób): na którego na czele stał Prezydent. ZaI kadencja – rząd, a więc również Prezydenta i jego
669 uchwał, II zastępców, wybierała Rada Miejska (która
kadencja – 548 miała też kompetencje jego odwołania).
uchwał, III ka- Skład Zarządu I kadencji na przestrzeni
dencja – 504 lat 1990-1994 tworzyło w sumie 9 osób na
uchwały,
IV czele z Prezydentem Edwardem Olszewkadencja – 478 skim, na skład II kadencji (1994-1998) złouchwał, V kadencja – 394 uchwały, VI ka- żyło się również 9 osób, natomiast III kadencja – 456 uchwał, radni VII kadencji dencji (1998-2002) 7 osób. Prezydentem
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w latach 1994-2002 był Tadeusz Rozpara.
Począwszy od roku 2002, na mocy zmiany
ustawowej przyjętej przez Sejm RP, Prezydent – jako jednoosobowy organ wykonawczy - wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez wszystkich mieszkańców miasta. Wybory w latach 2002, 2006

i 2010 wygrał Marek Chrzanowski, w roku
2014 na urząd Prezydenta wybrana została Mariola Czechowska. Czterem prezydentom (licząc począwszy od roku 1990)
pomagało w pracy 13 osób, spełniających
funkcję wiceprezydentów. Do tego grona
należą urzędujący obecnie Agnieszka Wysocka oraz Ireneusz Owczarek.
Samorząd to także, a może przede
wszystkim kompetencje do gospodarowania własnym budżetem. Zasoby ﬁnansowe
decydują między innymi o możliwości realizacji inwestycji, których na przestrzeni 25 lat samorząd podjął bardzo wiele
i tylko zupełnie obrazowo możemy tu
przywołać na myśl ciąg luźnych skojarzeń:
od magistrali ciepłowniczej z Elektrowni
do miasta (budowa w latach 1991-1996),
przez budynek Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej (2001), hali gimnastyczno-sportowej „Energia” (2006) aż
po rewitalizację centrum miasta – Placu
Narutowicza (2007-2011). O jakich konkretnie środkach ﬁnansowych mówimy?
Pojęcie mogą dać roczne wielkości osiąganych przez budżet miasta dochodów
oraz ponoszonych przez niego wydatków.
Na starcie w roku 1990 dochód budżetu
miasta wyniósł niecałe 41 milionów złotych, wydatki zaś nie przekroczyły progu
44 milionów, w roku 1995 (po denominacji złotego) odnośne wartości wynosiły
w przybliżeniu 35,7 i 36,6 milionów zł,
w jubileuszowym roku 2000 osiągnięto
poziom 79,5 i 90,5 milionów zł, w 2008
r. 147,3 i 148,6 milionów zł, wreszcie
w roku 2014 dochody budżetu wyniosły
ponad 173 milionów, natomiast wydatki

Radna Skorupa odbierając wyróżnienia
z górą 178 milionów złotych.
Samorząd to jednak nie tylko podziękowała swoim wyborcom za okazapieniądze, instytucje i urzędy, choć oczy- ne zaufanie i wybór do Rady, na koniec
wiście są one bodaj najważniejszą ema- podzieliła się krótką, ale jakże trafną
nacją samorządowej idei. Samorząd two- dewizą swojego samorządowego sukcesu:
rzą przede wszystkim ludzie. Świętując
„trzeba po prostu kochać ludzi!”, powiejego ćwierćwiecze pamiętajmy, że wszydziała schodząc ze sceny.
scy jesteśmy zaproszeni do
Wśród
przybyłych na uroczystość gości
wzięcia odpowiedzialności
nie
brakowało
wielu zasłużonych miejza losy wspólnoty, do buskich
radnych
i
tworzących zarządy miadowania więzi spajających
lokalną społeczność, do sta.
pracy na rzecz materialnej – Państwa obecność świadczy o niesłabi duchowej pomyślności nącym zaangażowaniu w życie lokalnych
Bełchatowa, naszej małej społeczności. Widzę tu osoby, które tym
ojczyzny.
zaangażowaniem mogą pochwalić się od
wielu lat – nasi szanowni goście stanoW dniu święta samorząd- wić mogą przykład i wskazówkę dla poności na uroczystej gali
czątkujących pracowników samorządu.
w PGE Gigantach Mocy spoW demokracji lokalnej najważniejsze jest
tkali się Ci, którzy przez
ostatnie dekady na rzecz dobro regionu i jego mieszkańców. Podejnaszej małej ojczyzny wy- mowane przez Państwa inicjatywy znakotrwale pracowali. Pracownicy urzędów micie się w takie postrzeganie samorządu
i jednostek samorządowych otrzymali wpisały. To właśnie dzięki Waszej pracy
wyróżnienia państwowe – złote, srebrne termin „samorząd lokalny” przestał być
i brązowe medale za długoletnią służbę. pustym słowem, a stał się faktem. Przez
W imieniu prezydenta RP wręczyła je wo- 25 polskiej samorządności nasze miasto
jewoda łódzki Jolanta Chełmińska.
rozkwitło, stało się znaczącym miejscem
Obecne władze powiatu, miasta i gminy na mapie kraju. Jesteśmy energetyczną
symbolicznie uhonorowały wszystkich

dotychczasowych radnych sześciu kadencji trzech rad – powiatowej, miejskiej
i gminnej okolicznościowymi medalami
i listami gratulacyjnymi. Łącznie wręczono ich podczas gali kilkaset.
Prezydent Mariola Czechowska szczególne podziękowania złożyła na ręce radnej
Ewy Skorupy, która wytrwale i z pełnym
zaangażowaniem pracuje w Radzie Miasta od początku, czyli od ćwierć wieku.

stolicą Polski, jesteśmy siłą polskiej siatkówki, jesteśmy też jednym z nielicznych
miast, których patronem jest Jan Paweł
II, Papież - Polak. Tworzymy miasto ludzi otwartych, mądrych i aktywnych.
Bełchatów dziś – to efekt Państwa pracy.
Bełchatów dziś – to efekt 25 lat naszej
samorządności – podsumowała Mariola
Czechowska
ak, mj
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Kalendarz imprez kulturalnych - czerwiec 2015
9 czerwca

16 czerwca

Teatr „Kultureska” zaprasza na spektakl
edukacyjny dla dzieci „Afera leśna”. Początek o godz. 10.00. Aktorzy wystąpią
na scenie sali widowiskowej PGE Giganty
Mocy

Podobnie jak w każdy kolejny wtorek
czerwca
miesiąca czytelnia dla dzieci w MiPBP
przy Kościuszki 9 zaprasza na „Quillingowy zawrót głowy”. Zajęcia plastycz- „Najlepsze życzenia dla taty!”, czyli zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci do
no – manualne to propozycja dla całych
lat 8. W ﬁlii nr 3 bełchatowskiej książnicy
rodzin! W układaniu obrazków z koloronajmłodsi między 14.30-16.00 będą mogli
wych pasków może wziąć udział młodzież,
własnoręcznie wykonać prezent dla swodzieci z rodzicami i dziadkami. Początek
ich ojców.
zawsze o godzinie 16.30.

11 czerwca
Taneczne święto, czyli Turniej Tańca
„Tańcz z 9” . Impreza w godz 9.00-17.00
w sali widowiskowej PGE Giganty Mocy.

17 czerwca

się w tamtejszej ﬁlii głośne czytanie bajek.

22

24 czerwca

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Ogólnopolska konferencja naukowa pt.
przy Kościuszki 9 zaprasza dorosłych mi„Walczymy za świętą sprawę, za wolną
łośników książek na cykliczne spotkanie
Polskę!”. Podziemie niepodległościowe
„Biblioteka miejscem spotkań”. Początek
wobec władzy komunistycznej. Organi- godzina 11.00. O tej samej godzinie, tyle
czerwca
zatorem konferencji są: Instytut Historii tylko, że w czytelni dla dzieci zajęcia
Dni Ziemi – scena plenerowa przy Miej- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w „Origami z maluchami”. To propozycja łąKielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, cząca w sobie zajęcia literacko-plastyczskim Centrum Kultury.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Re- ne dla rodziców i maluchów, które nie
presjonowanych i Muzeum Regionalne w chodzą do przedszkola.
Bełchatowie, gdzie odbędzie się naukowe
spotkanie.
czerwca

12

13

Premiera pt. „Grupa Laokoona” w wykonaniu Teatru Dorosłych „A TO MY”, godzina 19.00, sala widowiskowa MCK. Nieco
później, bo o 21.30 nie lada gratka dla
miłośników X Muzy, czyli Kino leżakowe.
Projekcja ﬁlmu ruszy ok 21.30 przy MCK.

14 czerwca

18 czerwca

25 czerwca

Wystawa dorobku kół plastycznych „Kreska” i „Kolor” działających w MCK , werWarsztaty twórcze Strefy Kobiet w Ogro- nisaż wystawy o godzinie 17.00. Prezendzie Sztuk w MCK Grocholice. Miłe i in- tację będzie można oglądać do 19 lipca.
spirujące spotkanie w damskim – ale nie Tego samego dnia Biblioteka, a uściślając
tylko – towarzystwie między godzinami jej ﬁlia nr 2 na os. Dolnośląskim zaprasza
na spotkanie Klubu Dobrej Książki. Począ17.00, a 21.00. MCK oddział Grocholice.
tek godzina 18.00

19 czerwca

26 - 28 czerwca

Jarmark nie lada gratka dla miłośników Festiwal Proﬁlaktyczny „Światło” 11.00;
przedmiotów z przeszłością. Muzeum Re- 16.00, MCK sala koncertowa.
Dni Bełchatowa - program obchodów na
gionalne organizuje Jarmark Staroci, Anokładce biuletynu.
tyków i Rękodzieła. Wystawcy (organizator nie pobiera od nich opłat za stoiska) i
czerwca
chętni do zrobienia zakupów spotkają się
czerwca
na pl. Narutowicza w godzinach od 10.00 W sobotę będzie naprawdę tanecznie
i urodzinowe. Swój jubileusz będzie Wernisaż prac artystów z Csongradu, godo 17.00.
Drugim wydarzeniem tego dnia organi- obchodziła niezwykle utytułowana beł- dzina 9.30 we foyer Miejskiego Centrum
zowanym przez Muzeum Regionalne w chatowska grupa taneczna „Progress”. Kultury. Dzieci z Binkowa są tego dnia
Bełchatowie jest występ zespołu Cithara Wszystkich miłośników tańca i samej gru- niezwykle mile widziani na zajęciach
Sanctorum. W programie: pieśni husyckie, py zapraszamy w godzinach 20.00-22.00 „Sobotnie spotkanie z książką i kredką”,
do sali widowiskowej w PGE Gigantach czyli popołudniowe zajęcia literackoczeskobraterskie i reformacyjne.
Mocy. Z kolei Miejska I Powiatowa Bi- -plastyczne dla najmłodszych. Filia nr 4
Koncert odbędzie się w Sali Kon- blioteka Publiczna zaprasza tego dnia przy Turkusowej 7 zaprasza między 15.00,
certowej
muzeum,
początek
o do swojej ﬁlii na os. Okrzei na “Bajkowy a 17.00.
godzinie
16.00.
Wstęp
wolny. weekend”. Między 16-tą, a 17 odbędzie

20

27

13

www.belchatow.pl
Mecze PGE GKS Bełchatów na GIEKSA Arenie to nie tylko wydarzenia czysto sportowe, ale także
wiele okołomeczowych wydarzeń, które dodają kolorytu spotkaniom najwyższej klasy rozgrywkowej. Podczas sobotniego meczu “Brunatnych” z Zawiszą górniczy klub podejmował przy Sportowej
wielu miłych gości, dla których przybycie na stadion było ogromnym wydarzeniem.

Wokół meczu Ekstraklasy
Przed zawodnikami i sędziami na murawę weszli bardzo stremowani piłkarze Olimpiad Specjalnych Polska. To pięcioro podopiecznych Fundacji JiM – osoby z autyzmem. Są one jednocześnie zawodnikami JIM Team, uczestniczącymi w
Olimpiadach Specjalnych. Wyjątkową eskortę
zawodników obu drużyn stworzyły dwadzieścia
dwie dziewczęta z Klubu Sportowego Pogoń
Zduńska Wola. W przerwie meczu kibicom czas
umilały występami tanecznymi dziewczęta z
Cheerleaders Bełchatów, które tym razem zaprezentowały się także wraz ze swoimi małymi
następczyniami a w wypełnionych Sektorach
Rodzinnym i Szkolnym gościliśmy mnóstwo młodych fanów „Brunatnych”. Mali kibice mogli
tradycyjnie dopingować m.in. przy pomocy megafonu i bębna a dodatkową atrakcją było dla
nich także rozwijanie wielkiej ﬂagi. Dzieciaki
miały oczywiście malowane buzie i zajadały się
„krówkami-mamutkami” GKS oraz miały możliwość wygrywanie nagród od klubu i sponsorów.
Sektory odwiedził także tradycyjnie Mamut maskotka klubu, który był jak zwykle oblegany
przez zachwycone dzieci. Po raz kolejny były
wśród nich nowe twarze. W związku ze zbliżającym się z Dniem Dziecka na naszych małych

fanów czekała jeszcze jedna wielka
niespodzianka. W przerwie spotkania przedstawiciele Rady Nadzorczej GKS przekazali dzieciom z Sektora Rodzinnego kilkadziesiąt szali-

ków z najnowszej klubowej kolekcji. W
najlepszym Sektorze Rodzinnym w Polsce
pomimo słabego wyniku do ostatniego
gwizdka trwał doping i dobra zabawa.
GKS „Bełchatów” S.A.

Testy dla roczników 1997 i 1998
GKS „Bełchatów” S.A. informuje, iż
przyjmowane są zgłoszenia zawodników urodzonych w latach 1997 i 1998
na testy piłkarskie, podczas których
będzie obecny m.in. sztab trenerski
pierwszej drużyny PGE GKS Bełchatów.
Zapraszamy!
Testy odbędą się we wtorek 9 czerwca
na sztucznym boisku za halą sportową
(1 Maja 63) i będą obejmowały sprawdzenie indywidualnych zdolności motorycznych (hala sportowa) i zespołowych
(boisko sztuczne). Zbiórka zawodników
o godzinie 15:30 przy wejściu do siedziby klubu od ul. Sportowej 3.
Testowani zawodnicy muszą posiadać:
Sprzęt sportowy: (obowiązkowo buty piłkarskie na sztuczną nawierzchnię typu
„lanki” buty halowe i ochraniacze), zgodę
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pobrania poniżej) oraz legitymację
szkolną.
Szczegółowych
informacji
dotyczących testów udzielają trenerzy:
Tomasz Zadworny (1997) - telefon
606392787, adres mailowy: zodiakelber@interia.pl i Radosław Drogosz
(rocznik 1998) pod numerem telefonu 501546711; adres mailowy: radoslawdrogosz@gmail.com.

opiekunów prawnych/ rodziców na udział
w testach (wzór do pobrania na stronie
gksbelchatow.com), zgodę macierzystego klubu na udział w testach którą należy
przesłać mailowo (skan lub foto) przynajmniej dobę przed testami (wzór do

Przypomnijmy, iż w strukturze organizacyjnej GKS „Bełchatów” S.A. funkcjonuje aż dwanaście grup juniorskich w
sekcji piłki nożnej, w których piłkę nożną
uprawia blisko trzystu zawodników. Najmłodsze dzieci objęte szkoleniem mają
sześć lat.
GKS „Bełchatów” S.A.

www. Bełchat
Warto Wiedzieć Więcej

w.pl

Przed miesiącem zainaugurowaliśmy opowieść o bełchatowskim herbie, tyleż fascynującym, co tajemniczym znaku, którego treść wywiedziono z pierwszych kart Biblii i który identyﬁkuje nasze miasto
od samych jego początków, czyli od prawie 300 już lat. Ponieważ nie wiemy, jak i dlaczego Prarodzice rodzaju ludzkiego traﬁli do Bełchatowa, czas rozeznać, co o tym wszystkim sądzą heraldycy,
specjaliści od herbów.

STAROPOLSKA PIECZĘĆ BEŁCHATOWA.
REFLEKSJI O MIEJSKIM HERBIE CZĘŚĆ 2.
Zacząć wypada od kwestii dla heraldyki podstawowej, czyli od
samej deﬁnicji herbu. Uczeni dowodzą, że te symboliczne znaki
muszą składać się z co najmniej dwóch absolutnie nieodzownych elementów: tarczy oraz godła. I tak np. znany wszystkim
Polakom Orzeł Biały jest godłem i dopiero jego umieszczenie
w czerwonym polu tarczy powoduje, że możemy
mówić
o herbie państwa polskiego. Godłem bełchatowian są zatem, mówiąc krótko i dostatecznie obrazowo, Adam i Ewa w Raju.
Ich „wpisania” w pole tarczy dokonała formalnie Rada Miejska w roku
1937, tworząc właściwy i pełny
herb. Z zachowanych do naszych czasów dokumentów
wiemy jednak na pewno, że
na długo zanim to nastąpiło, zarówno w okresie
międzywojennym, jak
i w okresie staropolskim (do końca XVIII
wieku), władze miasta stosowały „rajski” motyw na używanej przez siebie
pieczęci. I to właśnie jest właściwy
trop, którym musimy
podążyć, jeśli chcemy
rozwikłać interesującą
nas zagadkę. Eksperci są
bowiem zgodni, że źródłem historycznych herbów miejskich, w tym także
bełchatowskiego, są pieczęcie,
używane w dawnych wiekach
przez miejskie władze. Wyobrażenia, które zawierały, przekształcały
się z czasem w herby, a konkretnie w te ich
elementy, które nazywamy godłem. Do odciskania pieczęci
w laku czy wosku służył niegdyś tłok (zwany typariuszem), zwykle metalowy, przeważnie owoc pracy wprawnego rzemieślnika. Posiadanie tłoka pieczętnego było nieodzownym atrybutem
władz miasta, służył on przecież do uwierzytelniania wszelkich
dokumentów opuszczających miejską kancelarię. Ta funkcja
pieczęci przetrwała zresztą po dzień dzisiejszy. O tym, jak
wyglądać ma pieczęć używana przez daną miejscowość, decydował formalnie ten, kto nadawał jej prawa miejskie, czyli –

w okresie nowożytnym – król. Częścią wystawianych na takie
okazje przez monarchę dokumentów, nazywanych lokacyjnymi,
był opis pieczęci miasta i to właśnie na jego podstawie wyspecjalizowany rzemieślnik, zwykle złotnik, wykonywał tłok,
otrzymując za to odpowiednie dla swojego fachu i dla włożonej
pracy wynagrodzenie. Oczywiście wypłacano je z kasy zainteresowanego
miasta, względnie z funduszy jego właściciela. Solą w oku, zwłaszcza miejscowych historyków, jest fakt, że do dziś
nie odnaleziono dokumentu, przyznającego prawa miejskie Bełchatowowi, choć dowody pośrednie
przedstawione przez wybitnych nieraz znawców zdają
się jednoznacznie świadczyć,
że nastąpiło to pomiędzy
1736 a 1743 rokiem. Królem Polski był wówczas
August III z saskiej dynastii Wettynów, znany
stąd u nas jako Sas. Od
chwili, gdy Bełchatów
uzyskał prawa miejskie,
musiał posiadać co najmniej jeden tłok pieczętny. Że było tak istotnie zaświadcza dokument,
przechowywany w Archiwum
Państwowym w Piotrkowie
Trybunalskim. Widzimy na
nim odcisk XVIII-wiecznej pieczęci, oczywiście z motywem, którego głównym bohaterami są Adam i Ewa,
a także przebiegły wąż. Co więcej, wiemy
na pewno, że w posiadaniu staropolskiego tłoka
pieczętnego, wykonanego z dużym kunsztem i dbałością o szczegóły, były władze miasta jeszcze w okresie
międzywojennym. Po 1945 r. ślad po nim co prawda zaginął,
ale to nie znaczy, że nie przetrwał zawieruchy wojny i że nie
czeka jeszcze na swojego odkrywcę. Rozważając sprawę pieczęci, znowu jednak nie znaleźliśmy dostatecznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie pierwsi ludzie znaleźli się
w herbie Bełchatowa. Dlaczego to właśnie biblijny motyw wypełnił pieczęć miasta u samego jego zarania? Jesteśmy już
bardzo blisko prawdy i niech to będzie zachęta do kolejnego
spotkania za miesiąc.
ak
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DNI BEŁCHATOWA 2015
26.06.2015 - piątek
Scena plenerowa MCK PGE GM
16.00 – 16.40 - Subterfuge
16.55 – 17.35 – Android
17.50 – 18.30 – Szymon b.
18.45 – 19.30 - Obraski
20.00 - Luxtorpeda

27.06.2015 – sobota
Park Olszewskich
17.00 - 18.00 - Margaret
18.00 - 19.00 - Loka
19.00 - 20.00 - Game Cover
20.30 - Bracia

28.06.2015 – niedziela
Park Olszewskich

FOTO: Tomasz Wąsik

15.00 – 15.45 - występy uczniów z Centrum Tańca UP Studio
16.00 - 17.00 - Zayazd
17.00 - 18.00 - Roberto Zucaro
18.30 - 19.30 -Zbigniew Wodecki
20.00 - Czadoman

