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4 grudnia to dla wszystkich pracowników bełchatowskiego zagłębia górniczo-energetycznego dzień wyjątkowy. Tegoroczne obchody Barbórki
w naszym mieście były inne, niż zazwyczaj - bez porannego przemarszu ulicami miasta i poprzedzających święto biesiad. Uroczystości ograniczone
zostały do mszy św. w intencji górniczego stanu, która transmitowana była także w internecie

dzieje się w mieście

polub nas
www.facebook.pl/belchatow

#lubie_belchatow

youtube.pl/miastobelchatow

Bełchatowski #TreningNaMedal

Miłośników dobrej fotografii czeka nie lada
gratka. Z myślą o nich
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne
przygotowało multimedialną XI Wystawę
Przeglądową, na której prezentowane są zdjęcia członków towarzystwa oraz jego przyjaciół.
Wystawa dostępna jest na facebook'owym
profilu BTF-u.

Spragnieni bożonarodzeniowej atmosfery powinni odwiedzić facebookowy
profil
Miejskiego
Centrum
Kultury.
Świąteczny teledysk
oraz trzy opowiadania prezentowane
będą przez cały grudzień. Autorami, aktorami, twórcami wizualizacji i ilustracji,
operatorami kamer i dźwięku oraz montażystami są pracownicy MCK.

Aby zdobyć medal
tegorocznej Bełchatowskiej Piętnastki,
trzeba do 22 grudnia
przebiec 15 km na
dowolnej trasie, zarejestrować bieg przy
pomocy np. aplikacji.
Później na swoim proﬁlu na FB udostępnić
publicznie zdjęcie wyniku treningu. W poście
trzeba też oznaczyć MCS i dodać hasztag
#TreningNaMedal.

Fot. MCK Bełchatów

Świąteczne niespodzianki MCK

Fot. BTF

Wystawa przeglądowa BTF-u
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Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Szanowni Mieszkańcy,
przed nami grudniowa sesja – bardzo ważna, bo budżetowa. Określi ona nasze
przyszłoroczne priorytety. W projekcie jest kilka kluczowych dla miasta i wszystkich nas
inwestycji. Cieszę się, że na sporą ich część udało mi się pozyskać środki zewnętrzne, bo
dzięki temu możemy planować i realizować wiele projektów bez nadwyrężania miejskich
środków. Jest to tym bardziej ważne, że za nami trudne, również pod kątem finansowym,
miesiące.
Kończący się właśnie 2020 rok postawił nas przed nowymi wyzwaniami. Epidemia
koronawirusa wywołała niepewność i obawy, ale nauczyła nas także odpowiedzialności i dbania o siebie nawzajem.
Jestem dumna, że działając wspólnie udaje nam się skutecznie walczyć z tym zagrożeniem.
Pamiętajmy o tym szczególnie teraz, kiedy przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. To ważne, byśmy
spędzili je wyłącznie w gronie najbliższej rodziny. Zróbmy to dla zdrowia nas wszystkich.

WYDARZENIA
Podobnie jak w mijającym roku tak i w nadchodzącym, samorząd bełchatowski staje przed wyzwaniem skonstruowania budżetu tak, by mimo zmniejszających się wpływów do kasy miasta, zapewnić zarówno finansowanie
wszystkich zadań własnych, jak i inwestycyjnych

Budżet miasta na 2021 rok
Obniżenie podatków CIT, PIT, zwolnienie
z obowiązku podatkowego osób do 26 r.ż.,
wzrost płacy minimalnej, to tylko niektóre
czynniki, które wpływają na mniejsze dochody miasta. Przypomnijmy, że ok 40 proc.
podatków płaconych przez osoby fizyczne
trafia do budżetu miasta. Dlatego magistrat zachęca wszystkich mieszkańców, by
w swoich rozliczeniach wskazywali bełchatowski Urząd Skarbowy. Dzięki temu pieniądze przekazywane w formie podatków,
spożytkowane będą w miejscu w którym
mieszkamy, gdzie korzystamy z terenów
rekreacyjnych, dróg, edukacji czy kultury
i sportu.
- To będzie wymagający dyscypliny i racjonalnych wydatków rok. Mniejsze wpływy do budżetu miasta przy rosnącej ilości
zadań i potrzebnych środków do ich realizacji, chociażby związanych z walką z pandemią wymagają od nas zaciskania pasa.
Mimo trudności, będzie to rok inwestycji
głównie drogowych. W 2021 r. zaczynamy
kompleksową przebudowę ulicy Kwiatową oraz budowę łącznika ul Kopeckiego
z Okrzei – mówi prezydent miasta Mariola
Czechowska.
Bełchatów sięga po środki zewnętrzne
i korzysta z programów zarówno rządowych jak Fundusze Dróg Samorządowych
czy Inwestycji Lokalnych, oraz z możliwości jakie daje UE czy Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jedną z najważniejszych przyszłorocznych inwestycji będzie remont ul. Kwiatowej
w Łodzi. W sumie do magistratu z zewnętrz- ponad 18 mln zł. Na obsługę świadczeń
nych form finansowania w 2021 r. wpłynie rodzinnych i programu 500+ przeznaczona
ponad 5,5 mln zł. To w znacznym stopniu zostanie kwota przekraczająca 75 mln zł.
pozwoli sfinansować ważne inwestycje Miasto planuje wydać 16 mln 700 tys. zł
miejskie. Oprócz dróg wyremontowany na transport i łączność, w tym na zapewzostanie miejski żłobek „Jaś i Małgosia”, nienie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
w którym otwarty zostanie również dodatPonad 1 mln 300 tys. złotych na ochronę
kowy oddział dla 15 kolejnych dzieci.
zdrowia i 2 mln 600 tys. zł na bezpieczeńBudżet na rok 2021 skalkulowany został
stwo publiczne. Na zadania dla organizacji
na ponad 294 mln zł, wydatki stanowić
będą blisko 297 mln zł, przy zakładanym pozarządowych w budżecie zabezpieczona została suma blisko 1 mln 200 tys. zł.
deficycie 3 mln zł.
Środki
przewidziane na sport to niemal
Najwięcej, przeszło 99 mln zł wraz z rezerwą, przeznaczonych zostanie na oświatę. 7 mln zł, podobnie jak na kulturę i ochronę
Sporą część wydatków miasto wyda na Dziedzictwa Narodowego.
szeroko rozumianą pomoc społeczną, to
KR

Wykup mieszkanie ze sporym rabatem
Upust przy wykupie mieszkań komunal- przy ul. Czaplinieckiej, Kwiatowej i Pabianych będzie obowiązywać tylko do 31 nickiej. Największy – 85 proc. zniżka dotygrudnia 2020 roku. Oznacza to, że najem- czy mieszkań na os. 1000-lecia, Wolności,
cy, którzy chcą z niego skorzystać, muszą 1-go Maja, Żołnierzy POW, Budowalnych
do tego czasu wystąpić do magistratu oraz przy ul. Fabrycznej, Sienkiewicza, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Czyżewskiez wnioskiem o zakup mieszkania.
Obowiązują trzy rodzaje bonifikat. 75 go – mówi Elżbieta Rawicka-Radwańska,
proc. naliczane jest przy sprzedaży miesz- dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury
kań na os. Binków. Z 80 proc. upustu mogą w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
Co to oznacza w praktyce? Przykłaskorzystać najemcy lokali położonych na
os. Dolnośląskim, Przytorze, Okrzei oraz dowo korzystając z 85 proc. bonifikaty za
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mieszkanie, które na wolnym rynku warte
jest 250 tys. zł, trzeba będzie zapłacić 37,5
tys. zł. Oszczędzamy wtedy ponad 212 tys. zł.
Jak zostać właścicielem lokalu komunalnego płacąc jedynie ułamek jego rynkowej wartości? Wystarczy, że do końca roku
najemca złoży w bełchatowskim Urzędzie
Miasta wniosek o jego wykup. Kolejne
procedury i płatności można sfinalizować
w 2021 roku. Nie później jednak niż do 30
czerwca.
ADA
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Wiosną przyszłego roku ruszy budowa fabryki DS Smith – tak deklaruje inwestor. Oznacza to, że produkcja
opakowań z tektury falistej powinna rozpocząć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Zatrudnienie w fabryce
znaleźć ma ponad 200 osób

Budowa nowej fabryki coraz bliżej
Działkę w bełchatowskiej strefie przemysłowej firma DS. Smith kupiła we wrześniu
2018 roku. Produkcja miała ruszyć w drugiej połowie 2020 roku. Ze względu jednak
na wybuch epidemii koronawirusa. a co za
tym idzie wydłużony czas uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zapowiedzi
te nie mogły zostać zrealizowane. Dlatego
też inwestor zwrócił się do prezydent Marioli Czechowskiej z prośbą o wydłużenie
ustalonego w umowie terminu do kwietnia
2022 roku.
- Od samego początku z firmą współpracował oddelegowany przez nas Opiekun Inwestora, który aktywnie uczestni- Zgodnie z umową, jaką z inwestorem podpisała prezydent Mariola Czechowska, pracę
czył w procesie pozyskiwania niezbędnych w nowej fabryce znajdzie kilkaset osób; fot./ archiwum
dokumentów. Robiliśmy wszystko, co możliwe, aby produkcja ruszyła jak najszybciej.
firmach współpracujących z inwestorem.
natomiast w pierwszym kwartale 2022
Dzięki temu bowiem kilkuset naszych
Zgodnie z aktualnym harmonogramem, roku. Na 40 tys. mkw. staną nowoczesne
mieszkańców podejmie pracę w dużej,
międzynarodowej firmie – mówi prezy- w styczniu 2021 r. firma ma ogłosić przetarg maszyny i urządzenia służące do produkcji
dent Bełchatowa, Mariola Czechowska. na wyłonienie generalnego wykonawcy, 180 mln mkw. opakowań rocznie. Łączne
Mowa o ponad 200 osobach, które znaj- a pierwsza łopata pod budowę fabryki ma nakłady finansowe inwestora to 65 mln
dą zatrudnienie w samej fabryce, a także być wbita na przełomie marca i kwietnia. euro, czyli blisko 300 mln zł.
o kolejnych 100 miejscach pracy w lokalnych Wszystkie prace powinny zakończyć się
AP

W 2021 ruszy budowa wschodniej obwodnicy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2021 roku
planuje rozpoczęcie budowy wschodniej
obwodnicy Bełchatowa. Licząca ponad
8 km trasa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, stanowiącej jedyny wyjazd z miasta w kierunku południowym. Inwestycja, która powinna zakończyć się
w 2023 roku, znacząco odciąży ruch
w mieście.
Pierwszy etap, który rozpocznie się
w 2021 roku, obejmował będzie budowę
odcinka od ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Czyżewskiego. – To ważny odcinek dla
infrastruktury drogowej Bełchatowa, który
pozwoli na rozładowanie ruchu w tej części miasta, szczególnie związanego z tranzytem – mówi wiceprezydent Bełchatowa Wschodnia obwodnica odciąży ruch tranzytowy

Dariusz Matyśkiewicz.
Dotychczasowy ciąg dróg wojewódzkich nr 484 i 485 stanowi główną oś komunikacyjną miasta w kierunku północ
– południe. Skomunikowanie tzw. małej
obwodnicy miasta tj. ul. Staszica, Armii
Krajowej czy też al. Wyszyńskiego z wybudowanym
fragmentem obwodnicy
wschodniej poprawiłaby przepustowość
komunikacyjną w południowej i wschodniej części Bełchatowa.
Kolejny etap prac rozpocznie się
w 2022 roku, od ronda na przecięciu z ulicą
Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie
do węzła w Dobrzelowie, gdzie połączy się
z obwodnicą północną. Zgodnie z planem
budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa powinna zakończyć się w 2023 roku.
KR
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Miasto podpisało umowę na kolejne dofinansowanie. Mowa o blisko 5 mln zł w ramach refundacji kosztów
poniesionych na budowę węzła przesiadkowego. Pieniądze, jakie niebawem wpłyną do miejskiej kasy, przeznaczone będą m.in. na doposażenie dworca w ładowarkę dla autobusów elektrycznych

Kolejna milionowa dotacja dla miasta
Budowa węzła przesiadkowego to największa bełchatowska inwestycja ostatnich lat. Miasto ubiegało się o refundację
kosztów, jakie zostały poniesione. Ostatecznie wnioski złożone do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego oraz budżetu państwa zostały
pozytywnie zweryfikowane. Mowa o niebagatelnej kwocie, bo blisko 5 mln zł.
- Mimo trwającej pandemii oraz związanych z nią mniejszymi wpływami do
budżetu, nie chcemy rezygnować z realizacji ważnych dla mieszkańców projektów.
Inwestycje to siła napędowa gospodarki,
szczególnie tej lokalnej. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by pozyskiwać środki zewnętrzne i dzięki nim zmieniać nasze
miasto – tłumaczy prezydent Bełchatowa,
Mariola Czechowska.
Umowa na dofinansowanie została właśnie podpisana. Przyznane 4 mln
782 tys. zł stanowią 95 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych budowy węzła przesiadkowego. Przypomnijmy, że oprócz samego budynku dworca, przy ulicy Czaplinieckiej powstało
także 106 nowych miejsc postojowych,
w tym 7 dla osób niepełnosprawnych,
a także ścieżka rowerowe i nowe chodniki.
Środki na miejskie konto wpłyną
w 2021 roku. Część z nich, a dokładnie 403 tys. zł, wykorzystana zostanie na
dokończenie projektu. Przy dworcu zain-

W imieniu prezydent Marioli Czechowskiej umowę na dofinansowanie podpisał
wiceprezydent Łukasz Politański; /fot. Adam Staśkiewicz Urząd Marszałkowski WŁ
stalowana zostanie jeszcze ładowarka dla
autobusów elektrycznych, natomiast na
parkingu pojawią się trzy parkomaty, które
służyć będą wyłącznie do badania obłożenia miejsc parkingowych (osoby pozostawiające swoje samochody będą musiały
pobrać bezpłatny bilet). Dodatkowo na
przystankach przy ul. Kwiatowej zamontowane zostaną 2 elektryczne tablice informacji pasażerskiej, na których w czasie

rzeczywistym wyświetlane będą godziny
odjazdów emzetek. Pozostałe ponad 4,3 mln
zł, przeznaczy na kolejne miejskie inwestycje.
Przypomnijmy, że budowa węzła przesiadkowego kosztowała miasto nieco ponad 6,5 mln zł. Do inwestycji dołożyła się
także Gmina Kleszczów, przekazując dotację w wysokości 500 tys. zł.
AP

Termomodernizacja Odry dobiegła końca
Dawny hotel robotniczy przy ul. Czaplinieckiej stał się budynkiem niskoemisyjnym. Prace objęły m.in. wymianę blisko
600 okien i drzwi, docieplenie oraz otynkowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Remont przeszedł także stropodach.
Jednocześnie wykonane zostały także roboty związane z instalacją elektryczną i gazową. W ramach remontu we wszystkich
lokalach mieszkalnych zamontowane zostały nowe kuchnie gazowe oraz grzejniki
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z zaworami termostatycznymi, stare wodomierze natomiast zastąpiły urządzenia
umożliwiające ich radiowy odczyt.
Ważną częścią termomodernizacji była
wymiana rur centralnego ogrzewania oraz
montaż wentylacji mechanicznej, co pozwoliło na odzysk ciepła sięgający min. 55
proc. Remont to także montaż pomp ciepła
oraz wykonanie instalacji do cyfrowego
odbioru platform telewizyjnych.
- Co ważne, Odra zyskała nie tylko

nowy wygląd, ale poprawiła się także efektywność cieplna samego budynku. Pozwoli
to znacząco zmniejszyć koszty jego eksploatacji, co będzie nie bez znaczenia dla
miejskiego budżetu - mówi Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa.
Inwestycja, która właśnie dobiegła
końca, kosztowała blisko 9,3 mln zł. Na jej realizację miasto pozyskało niemal 5 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
AP
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Kolejne środki zewnętrzne na dużą inwestycję wpłyną do kasy miasta. Mowa o blisko 800 tys. zł, jakie na realizację „Zielonych Grocholic” przyznał WFOŚiGW w Łodzi. Część dofinansowania będzie mieć formę pożyczki,
resztę stanowić będzie dotacja. Umowa z funduszem ma być podpisana do końca grudnia

Jest dofinansowanie na „Zielone Grocholice”
Realizacja jednego ze zwycięskich projektów ostatniej edycji budżetu obywatelskiego kosztować będzie blisko 965 tys.
zł. Złożony w czerwcu wniosek o jego dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Co za tym idzie - miasto otrzyma
dotację w wysokości do 786 tys. zł, z czego do 314,4 tys. zł stanowić ma pożyczkę,
a do 471,6 tys. zł przekazane ma zostać
w formie dotacji. Umowa z WFOŚiGW ma
zostać podpisana jeszcze w tym roku.
- Każde pozyskane środki to dla Bełchatowa ogromne wsparcie i odciążenie
miejskiego budżetu. Dlatego, gdzie tylko
jest taka możliwość, aplikujemy o dodatkowe fundusze. Kolejny nasz projekt przeszedł ocenę pozytywnie i otrzymał dofinansowanie - mówi Dariusz Matyśkiewicz,
wiceprezydent Bełchatowa.
Przypomnijmy, że prace związane
z inwestycją miasto rozpoczęło już wiosną.
Wówczas pielęgnacji poddany został drzewostan. Zgodnie z projektem poza kosmetyką zieleni, na skwerze w Rynku Grochol- W ramach projektu "Zielone Grocholice" odrestaurowany zostanie m.in. skwer przy kościele
skim będzie częściowo zmodernizowane
oświetlenie, teren po byłym basenie stra- i oświetleniem, na nowo zagospodarowany nowienie skweru przy ul. Tkackiej. Istnieżackim zostanie uporządkowany, zaś na zostanie teren, gdzie obecnie znajduje się jący plac zabaw zostanie zdemontowany.
budynku filii Miejskiego Centrum Kultury altanka. Docelowo stanie tam zadaszona W miejsce istniejących zostaną zamonzamontowane zostaną kamery monitorin- scena, zaś w głębi powstanie mała siłow- towane nowe urządzenia zabawowe dla
gu. W planach są także nasadzenia oraz nia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami.
małych i starszych dzieci, a w zacienioodnowienie ławek i koszy na śmieci. Do- Plan obejmuje także odnowienie istniejąnym miejscu w pobliżu zostaną dostadatkowo po stronie południowej zostanie cych alejek oraz ogrodzenia z przęseł mewione
ławki. Prace demontażowe ruszą
wymienione podświetlenie najstarszych, talowych. To jednak nie wszystko. W parku
zabytkowych drzew.
pojawią się również elementy małej archi- w najbliższym czasie reszta prowadzona
będzie natomiast w 2021 roku.
Z kolei w parku im. Józefa Markie- tektury, czyli ławki i kosze na śmieci.
AP
wicza poza nową instalacją elektryczną
Trzecim elementem projektu jest od-

Oceń jakość obsługi w urzędzie miasta
Bełchatowianie przez cały rok mogą oceniać pracę urzędników, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości usług. Wystarczy wejść na stronę www.belchatow.pl,
w zakładkę „Ankieta Zadowolenia Klienta” i odpowiedzieć na kilka zamkniętych
pytań. Zajmie to zaledwie kilka minut.
Pytania dotyczą m.in. tego, co zała-

twialiśmy w urzędzie, z jakim efektem i źródeł pozyskiwania niezbędnych informacji,
a także podejścia i sposobu pracy urzędnika. W skali od 1 do 5 ocenić możemy jego
uprzejmość, szybkość, terminowość i skuteczność działania. W kwestionariuszu jest
też miejsce na wyrażenie własnych sugestii i oczekiwań w związku z załatwianiem

spraw w magistracie.
Anonimowa ankieta dostępna jest
przez cały rok, wypełnić więc ją można
w dowolnym momencie, także przy okazji
wizyty w urzędzie. Tu, m.in. w punkcie informacji, otrzymamy jej wersję papierową,
którą po uzupełnieniu wrzucić należy do
specjalnej skrzynki.
AP
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MIASTO W DOBIE PANDEMII

Członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowali dotychczasowe działania w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz Straży Miejskiej wspólnie
z prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską omówili także plany na najbliższe tygodnie

Miasto walczy z epidemią koronawirusa
- W związku z dynamicznie zmieniającą
się sytuacją epidemiczną, od marca podejmujemy wiele szeroko zakrojonych działań, które mają maksymalnie ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa w naszym
mieście. Realizujemy wszelkie zalecenia
rządu, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Wojewody Łódzkiego, jesteśmy też
w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami – medycznymi, porządkowymi i sanitarnymi. Wszystko po to, by zdrowie
mieszkańców było jak najmniej zagrożone.
Cieszę się, że nasze wysiłki przynoszą skutek. Widać, że bełchatowianie są świadomi
zagrożenia oraz podchodzą do sytuacji niezwykle odpowiedzialnie – mówi prezydent
Bełchatowa, Mariola Czechowska.
Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które
odbyło się w magistracie, jego członkowie przedstawili szczegółowy raport
z podejmowanych dotychczas działań. Od
początku pandemii w celu przeciwdziałania COVID-19 bełchatowska policja
współpracuje ze Strażą Miejską. Chodzi
m.in. o kontrole osób pozostających w izolacji domowej czy poddanych kwarantannie, a mowa tu o ok. 2 tys. adresów w ciągu
ostatnich miesięcy. Do obowiązku służb
należy także sprawdzanie przestrzegania
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obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na to, czy mieszkańcy noszą maseczki
lub przyłbice. - Na prośbę pani prezydent
Bełchatowa Marioli Czechowskiej pouczamy naszych mieszkańców i wręczamy
im maseczki, prosząc o ich używanie dla
dobra nas wszystkich - podkreśla komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej Piotr
Barasiński. Z policją i Strażą Miejską blisko
współpracują także strażacy, którzy często
wyjeżdżają tam, gdzie akurat nie może dojechać pogotowie ratunkowe.
Do tego dochodzi pomoc, jaką do miejskich placówek przekazuje Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
bełchatowskiego Urzędu Miasta. Mowa
o kilkuset litrach płynów do dezynfekcji
(zarówno osobistej, jak i powierzchni), tysiącach środków ochrony osobistej (maseczkach, goglach, przyłbicach, rękawicach jednorazowych czy kombinezonach
ochronnych). W razie konieczności przeprowadzane są dekontaminacje konkretnych budynków użyteczności publicznej,
ponadto pracownicy UM pomagali przy
organizacji mobilnych punktów pobrań
wymazów pod kątem COVID-19.
Przedstawiciele służb podkreślali, że
kluczową rolę w ograniczeniu rozprze-

strzeniania się wirusa odegrała decyzja prezydent Czechowskiej o rezygnacji
z miejskich imprez plenerowych. - Cieszę
się, że dzięki naszej bliskiej współpracy nie
odnotowujemy w Bełchatowie gwałtownych wzrostów zachorowań. Widać, że
mieszkańcy stosują się do zaleceń, osłaniają
usta i nos, dbają o siebie nawzajem. Musimy
kontynuować przyjętą przez nas w marcu
taktykę – dodaje prezydent Czechowska.
Jednym z ważniejszych miejskich działań jest także bezpośrednia pomoc osobom starszym i chorym. We wszystkich
sprawach zagrażających życiu i zdrowiu
lub w przypadku konieczności wykupienia
leków, starsi mieszkańcy Bełchatowa mogą
dzwonić do Straży Miejskiej pod nr tel 986
czy Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych pod nr 44 733 51 23.
Funkcjonariusze oraz pracownicy UM są
stałym kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by jak najlepiej i najskuteczniej koordynować działania pomocowe.
Należy przypomnieć, że w listopadzie
miasto przekazało także 240 tys. zł dla szpitala – na zakup środków ochrony osobistej
oraz sondy do nieizotopowego wykrywania
węzłów chłonnych wartowniczych dla Pododdziału Chirurgii Onkologicznej, o czym
więcej piszemy na stronie 10 biuletynu.
AP
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WYDARZENIA

Warto Wiedzieć Więcej

40 lat Klubu HDK przy Elektrowni Bełchatów
Działający przy Elektrowni Bełchatów Klub Honorowych Dawców Krwi świętuje 40-lecie swojej działalności. Ze względu
na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące w całym kraju
obostrzenia sanitarne, władze klubu zdecydowały o skromnej
formule jubileuszowych uroczystości. W imieniu członków oraz
ich rodzin została odprawiona uroczysta msza św., po której
zasłużonym krwiodawcom wręczono medale i wyróżnienia.
Jedno z nich otrzymało Miasto Bełchatów, a odebrał je wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. Jubileusz był także doskonałą
okazją do złożenia życzeń i gratulacji. Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów na skwerze HDK na Binkowie.
Warto w tym miejscu podkreślić, że przez 40 lat działalności
członkowie klubu podczas 263 akcji oddali ponad 6,4 tys. litrów krwi, a każdego roku w zasobach RCKiK w Łodzi dzięki
nim przybywa ponad 100 litrów tego najcenniejszego leku.

Parafia na Olsztyńskim ma nowego proboszcza
Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, mianował ks. Mariusza
Kuligowskiego na nowego proboszcza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie. Duchowny został oficjalnie
wprowadzony do parafii przez ks. Zbigniewa Zgodę, dziekana dekanatu bełchatowskiego. Podczas uroczystej mszy św.
w niedzielę, 6 grudnia, powitali go parafianie, członkowie służby liturgicznej oraz przedstawiciele miasta. Objęcie parafii na
os. Olsztyńskim oznacza dla nowego proboszcza powrót do
Bełchatowa po 12 latach. 44-letni ks. Mariusz Kuligowski pochodzi z Parzna, a święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r.
W latach 2004-2009 pracował jako wikariusz w bełchatowskiej
parafii farnej przy ul. Kościuszki. Posługę kapłańską sprawował
także w łódzkiej parafii św. Wojciecha Męczennika, ostatnio
zaś był proboszczem w Żeroniach. Ks. Kuligowski parafię objął
po zmarłym w listopadzie ks. Antonim Pietrasie.

Pamiętamy o tragicznym 13 grudnia 1981
W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego bełchatowianie uczcili pamięć ofiar grudnia ’81 - opozycjonistów, osób
aresztowanych oraz internowanych. Uroczystości rocznicowe
rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia, która znajduje się przy kościele
pw. Zesłania Ducha Świętego na Przytorzu, po czym odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Przypomnijmy, że
stan wojenny wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia 1981
roku. O północy oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową
akcję, w ramach której ponad 10 tys. działaczy związanych
z „Solidarnością” internowano, około stu osób straciło życie. Na
ulice wyjechały tysiące czołgów i wozów bojowych. Wprowadzono godzinę milicyjną, a także przepustki przy opuszczaniu
miejsca stałego zamieszkania. W radiu i telewizji działał tylko
jeden program, ograniczono również nakład gazet.
AP
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SPRAWY SPOŁECZNE
Miasto przekazało 140 tys. zł na pomoc dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz 40 tys. zł
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Autopoprawkę do miejskiego budżetu zaproponowaną przez prezydent
Mariolę Czechowską radni przyjęli podczas listopadowej sesji. Kolejne pieniądze do lecznicy popłyną w grudniu

Finansowe wsparcie dla szpitala
W czasie pandemii koronawirusa i w obliczu wielu trudności, z jakimi mierzy się jedyny w Bełchatowie szpital, władze miasta
zdecydowały o przekazaniu kolejnej w ciągu miesiąca puli pieniędzy dla tej placówki.
Tym razem chodzi o 140 tys. zł.
- Służba zdrowia i jej wydolność w tej
chwili są kluczowe dla miasta i jego mieszkańców. To priorytet, inne wydatki muszą
poczekać – mówi Mariola Czechowska,
prezydent Bełchatowa.
Wspomniana kwota przeznaczona zostanie na zakup sondy do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych. Sprzęt trafi do Pododdziału
Chirurgii Onkologicznej bełchatowskiego
szpitala.
Przypomnijmy, że w połowie listopada
miasto przekazało szpitalowi 100 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup m.in. kombinezonów, fartuchów operacyjnych, ochraniaczy na obuwie czy maseczek chirurgicznych,
przyłbic i testów antygenowych. Co ważne,
ze wspomnianych środków ochrony osobistej korzystać mają osoby mające bezpośredni kontakt z chorymi na COVID-19.
Na tym nie koniec. Podczas grudniowej
sesji radni zajmą się także poprawką do

Pieniądze przekazane przez miasto pozwolą m.in. na zakup środków ochrony osobistej
budżetu na 2020 rok, w ramach której mia- Do placówki trafiło też kilkaset litrów
sto zamierza udzielić szpitalowi kolejnego płynów antybakteryjnych i antywirusowsparcia finansowego. Tym razem mowa wych – zarówno do odkażania rąk, jak
i do dezynfekcji dużych powierzchni. Mao 100 tys. zł
Warto wspomnieć, że przelane na kon- gistrat pomagał szpitalowi także w innych
to jednostki pienidze to nie jedyna for- działaniach, koordynował m.in. organizama pomocy od miasta. W marcu lecznica cję specjalnych punktów namiotowych
otrzymała między innymi środki ochrony – zewnętrznych izb przyjęć, które stanęły
bezpośredniej. Mowa tu i o maskach dia- przed placówką.
KR/AP
gnostycznych, i półmaskach filtrujących.

Miasto przeznaczy ponad 800 tys. zł na zadania publiczne
Miasto ogłosiło otwarte konkursy ofert.
Pierwszy z nich to prowadzenie schroniska
dla osób bezdomnych, na co przeznaczonych ma zostać w sumie 330 tys. zł. Kolejne
115 tys. zł czeka na organizację administrującą placówką wsparcia dziennego. Wśród
ogłoszonych konkursów jest też zadanie dotyczące Cafe Senior Raj, na które prezydent
Mariola Czechowska proponuje 68 tys. zł.
O dotacje powalczyć mogą również
organizacje chcące prowadzić Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Mowa
o 20 tys. zł. Natomiast na prowadzenie
klubu abstynenckiego dla rodzin i osób
z problemem uzależnienia od alkoholu mia-
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Dzięki konkursom prowadzone są różne zajęcia

sto oferuje 100 tys. zł.
Organizacje mogą starać się także
o 110 tys. zł na prowadzenie usług terapeutycznych oraz działań edukacyjnych
i socjoterapeutycznych dla młodzieży.
Z kolei 90 tys. zł to kwota na działania
związane ze wsparciem oraz specjalistycznym poradnictwem.
Oferty można składać do 24 grudnia.
Więcej informacji o konkursach można
uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych
pod numerem tel. 44 733 51 59 oraz
44 733 52 09. Szczegóły znajdują się w zakładce "organizacje pozarządowe" na miejskiej stronie www.belchatow.pl.
ADA
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SPRAWY SPOŁECZNE

Warto Wiedzieć Więcej

Strażacy ochotnicy z bełchatowskiego OSP dostarczą wigilijne potrawy ponad 130 osobom. W tym roku, ze
względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, nie będzie tradycyjnej Miejskiej Wigilii na placu
Narutowicza. Najubożsi wieczerzę przygotują sami z dań, które dostarczą im druhowie

Świąteczne paczki dla potrzebujących
Co roku w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie dla mieszkańców, osób samotnych i najuboższych organizowana była
Miejska Wigilia, przy współpracy z dziekanem dekanatu bełchatowskiego ks. Zbigniewem Zgodą oraz druhami OSP.
-Wspólne kolędowanie, łamanie się
opłatkiem i spotkania przy wigilijnym stole
z mieszkańcami to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Niestety w tym roku, ze
względów epidemicznych nie możemy zorganizować Miejskiej Wigilii – mówi prezydent Mariola Czechowska.
- Zawsze są to wyjątkowe chwile. Jesteśmy tu razem, dzielimy się dobrym słowem,
pełnym życzliwości i natchnienia. To także
czas dzielenia się zwłaszcza z tymi, którzy Podobne paczki potrzebujący otrzymali podczas tegorocznej Wielkanocy; fot./archiwum
są w potrzebie, przeżywają trudne chwile
czy czują się samotni - mówił podczas tych organizujemy na zlecenie Urzędu Miasta i pieczywo.
od pierwszej edycji. W tym roku przygoPotrawy na świąteczny stół przekazane
spotkań ks. dziekan Zbigniew Zgoda
tujemy
paczki,
które
trafią
do
130
osób
zostaną podopiecznym Miejskiego OśrodDla najuboższych miasto przygotowało
tym razem inną formę pomocy. Druhowie - mówi Krzysztof Franczyk, naczelnik OSP ka Pomocy Społecznej, Środowiskowego
z OSP Bełchatów dostarczą potrzebującym Bełchatów. Będą one rozwożone 23 grud- Domu Samopomocy, Schroniska dla Osób
paczki. Podobnie było podczas tegorocz- nia od godziny 11.00. Znajdą się w nich
Bezdomnych oraz tych, którzy tymczasonej Wielkanocy, gdzie również ze względu tradycyjne potrawy: barszcz czerwony,
wo
przebywają w ogrzewanych kontenena obostrzenia nie można było zorganizo- smażona ryba, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, a także opłatek. rach ustawionych na terenie miasta.
wać tradycyjnego śniadania.
KR
- Wigilię oraz Śniadania Wielkanocne Dodatkowo będą w nich również wędlina

Masz niepotrzebne rzeczy? Przekaż je schronisku
Jesień i zima to czas, kiedy w schronisku
przebywa więcej osób. Potrzebne są więc
dodatkowe koce, pościele, kołdry i ręczniki. Ale nie tylko. – Przydadzą się również
krzesła oraz tapczany lub mniejsze łóżka. Nasze pomieszczenia nie są zbyt duże
i meble większych gabarytów, jak narożniki, rozkładane wersalki i fotele po prostu
się w nich nie zmieszczą – mówi Anna Latosińska, kierownik schroniska.
Schronisko poszukuje również ubrań.
Mowa m.in. o ciepłych kurtkach,
spodniach, swetrach oraz skarpetkach,
kalesonach i podkoszulkach. Warto więc
przewietrzyć szafy i przekazać schronisku
to czego już nie potrzebujemy. - Chętnie

Szczególnie zimą schronisko liczy na pomoc

przyjmiemy też środki czystości. Najbardziej potrzebne są mydła, papier toaletowy, pasty i szczoteczki do zębów. Potrzebujemy również płynów do podłogi
i czyszczenia WC – tłumaczy Latosińska.
Placówce można także przekazać produkty spożywcze. Najlepiej takie, które
mają dłuższy termin przydatności.
Wszystkie rzeczy można dostarczyć
do siedziby schroniska przy ul. Czaplinieckiej 7a. Pracownicy schroniska dostępni są
w godz. 6:00-22:00. Więcej informacji
uzyskać można bezpośrednio od pracowników placówki pod numerem telefonu
698 886 121.
ADA
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Pierwsze żółte pojemniki na odpady już stoją na osiedlu Binków. Zastąpią one ażurowe kosze, w których
dotychczas zbierane były odpady z tworzyw sztucznych i metali. Zmienia się również częstotliwość opróżniania
pojemników selektywnej zbiórki. Teraz będą one wywożone dwa razy w tygodniu

Nowe pojemniki na plastik i metale
Na terenie miasta stanie 200 nowych żółtych pojemników, każdy o pojemności
1100 l. - Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, kubły do selektywnej
zbiórki odpadów muszą być ujednolicone
pod względem kolorystycznym. Chodzi
o ułatwienie segregacji śmieci i wprowadzenia takich samych zasad ich rozdzielania na terenie zarówno kraju jak i Unii
Europejskiej. Ma to przede wszystkim
przełożyć się na wzrost odzyskiwania surowców – Mówi Mariola Robaszek – Zając,
dyrektor Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w bełchatowskim magistracie.
Nowe żółte pojemniki na tworzywa
sztuczce i metale już niebawem pojawią
się na każdym z osiedli mieszkaniowych.
Dotychczas używane siatkowe kosze wymieniane są sukcesywnie.
Przypomnijmy, że do pojemnika
koloru żółtego należy wrzucać plastikowe, wcześniej zgniecione, plastikowe butelki i opakowania, plastikowe i metalowe zakrętki do butelek, słoików i innych
pojemników, foliowe torebki i reklamówki,
kartony po mleku i napojach, aluminiowe
puszki po napojach i innych produktach

Nowe żółte kosze na plastik o metale pojawią się na każdym z osiedli
żywnościowych.
Na terenie Bełchatowa wszystkie
pojemniki do selektywnej zbiórki mają
przypisany kolor ze względu na rodzaj
umieszczanych w nich odpadów. Niebieski
przeznaczony jest na papier, brązowy na
bioodpady, a zielony na szkło.
Przy pergolach śmietnikowych znaj-

dują się plakaty informujące o zasadach
rozdzielania odpadów. Wszystkie kosze
z terenu osiedli przeznaczone do segregacji, opróżniane będą dwa razy w tygodniu.
Dotychczas wywożone były co tydzień.
O zmianach tych poinformowani zostali
zarządcy nieruchomości.
KR

Wymień piec i weź nawet 5 tys. zł dopłaty
Poprawa czystości powietrza i troska o środowisko to ważny obszar
działań
magistratu.
Jednym
z głównych elementów polityki antysmogowej są dopłaty do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne.
W budżecie na 2020 rok na ten cel zabezpieczono 205 tys. zł.
Są jeszcze wolne miejsca. Mieszkańcy, którzy planują w tym roku swój stary
piec opalany paliwem stałym zamienić np.
na piec gazowy, podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub zamontować odnawialne źródło energii, mogą składać wnioski o dopłatę w Wydziale Rozwoju Miasta.
Warunki, jakie należy spełnić, by móc ubie-
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By skorzystać z dopłaty, piec musi być
zamontowany do końca 2020 roku

gać się o dotację, nie są skomplikowane. Przede wszystkim trzeba być właścicielem
nieruchomości, w której będzie przeprowadzona wymiana pieca. Poza tym planowane źródło ciepła powinno być zgodne
z zapisami regulaminu programu, czyli musi
być ekologiczne – tłumaczy Marcin Nowak,
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu. Równie ważne jest,
by w lokalu nie było drugiego źródła ciepła.
Jeśli wnioskodawca spełni wszystkie
wymogi, może liczyć nawet na 5 tys. wsparcia. Jeżeli natomiast poniesione przez niego
koszty nie przekroczą tej kwoty – wówczas
wysokość dofinansowania będzie równa
kwocie wydanej na inwestycję.
AP
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Bełchatowska kranówka – TAK!
Spółka, mając na uwadze bezpieczeństwo
oraz wymagania prawne, w całej swojej
działalności dokłada wszelkich starań aby
oczekiwania mieszkańców pod kątem jakości wody były spełnione.
Miło nam poinformować bełchatowian,
że Laboratorium Spółki „WOD.-KAN” po
przeprowadzonym w listopadzie tego roku
przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
audycie w tzw. nadzorze, uzyskało jego pozytywną ocenę w odniesieniu do wymagań
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Akredytacja laboratorium
Nr AB
1590 oraz wdrożony System Zarządzania
są dowodem przemyślanej i efektywnej
działalności, mającej na celu świadczenie
wysokiej jakości usług w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem,
ochroną środowiska. Klienci mogą mieć
pewność, że przeprowadzone badania
i otrzymane wyniki są honorowane przez
inne laboratoria, instytucje kontrolujące
jakość wody i ścieków np. Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
WIOŚ, Wody Polskie .
Bełchatowska kranówka dostarczana
mieszkańcom Bełchatowa spełnia wszystkie prawem określone normy i parametry,
jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. Laboratorium spółki, w sposób ciągły i systematyczny, prowadzi badania wody na każdym etapie

riologicznym.
Przeprowadzone przez spółkę badania
wody wychodzącej z Ujęcia Wody „Myszaki”
i trafiającej do sieci miejskiej (pod kątem
parametrów charakteryzujących wody
butelkowane) potwierdziły, że woda z naszego ujęcia jest równie bogata w mikroelementy niezbędne do prawidłowego
rozwoju człowieka, co te dostępne na półkach sklepowych.
Wielu mieszkańców może zadawać
sobie pytanie, czy podczas epidemii koronawirusa picie wody bezpośrednio
z kranu jest bezpieczne? Jak zapewnia
Światowa Organizacja Zdrowia WHO,
obecnie nie ma żadnych dowodów na
przeżycie wirusa SARS-CoV-2 w wodzie pitnej. Obowiązujące procedury
jej produkcji. Kontrole przeprowadzane i środki stosowane w uzdatnianiu wody
są również przez Państwowy Powiato- przeznaczonej do spożycia są wystarczawy Inspektorat Sanitarny w Bełchatowie jące do zapewnienia bezpieczeństwa wody
(tzw. Sanepid), który wydaje ocenę jej ja- pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności koronawirukości. Nadmieniamy, że na przydatność
sa. Wartym podkreślenia jest także fakt, iż
wody do spożycia mają wpływ użytkowwirusy z rodzaju koronawirusa nie są czynninicy, dbając o stan higieniczny instalacji kiem wywołującym choroby wodno-zależne.
w mieszkaniach, m.in. poprzez czyszczenie *Publikacja WHO z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanii częstą wymianę sit w kranach oraz filtrów tation, hygiene and waste management for the COsznurkowych w instalacjach domowych. VID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020).
Brak tych działań może pogorszyć jakość ZACHĘCAMY DO PICIA BEŁCHATOWdostarczanej wody pod względem bakte- SKIEJ KRANÓWKI
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SPÓŁKI MIEJSKIE
Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma nowy profesjonalny sprzęt w swojej lecznicy. Właśnie otwarta została, dla potrzeb własnych placówki pracownia RTG. To duże ułatwienie w diagnostyce zwierząt, które trafiają tu
często w złym stanie

Schronisko z własną pracownią RTG
Zaplecze weterynaryjne w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt od kilku lat jest
wyposażane w kolejne urządzenia diagnostyczne, które wykorzystywane są w leczeniu podopiecznych schroniska. Obecnie
zatrudnieni tam lekarze mogą np. przeprowadzać zabiegi chirurgiczne, wykonywać
badania ultrasonograficzne, zbadać morfologię czy biochemię krwi. Teraz do ich dyspozycji jest również w pełni wyposażona
pracownia rentgenowska dla zwierząt.
- Zależy nam na tym, żeby jak najlepszą
opieką otoczyć wszystkie zwierzęta, które
do nas trafiają. Często są to psy czy koty
z wypadków komunikacyjnych. Sprzęt diagnostyczny, którym dysponujemy na miejscu pozwala postawić szybką diagnozę,
a tym samym niemal natychmiast wdrożyć
właściwe leczenie – mówi Mariusz Półbrat
kierownik Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Bełchatowie.
W pełni wyposażona pracownia rentgenowska to, jak podkreśla kierownik
schroniska, kolejne spełnione marzenie
i krok milowy dla schroniska.
- Dotychczas zwierzęta, które np. trafiały do nas po wypadkach, musiały być
transportowane do innej przychodni weterynaryjnej, gdzie wykonywano zdjęcia
RTG. To dla takiego zwierzęcia dodatkowy
stres. Dzięki własnej pracowni, na miejscu
możemy znacznie skrócić potrzebny czas

PSYgarnij zwierzaka
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Pracownia RTG usprawni pracę placówki / fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
na udzielenie pomocy, a ten często jest na
wagę życia – mówi kierownik schroniska.
Pracowania RTG wyposażona została ze środków wygospodarowanych
przez spółkę PGM. Technologia cyfrowo – pośrednia pozwala na szybką diagnostykę. Badanie jest nieinwazyjne
i pozwala na wykrycie złamań, zmian zwyrodnieniowych, dysplazję kończyn, obec-

ność ciał obcych w jamie brzusznej, ale
nie tylko. Wykorzystywane jest również,
przy np. określaniu chorób płuc, serca czy
ognisk nowotworowych u zwierząt. Co
najważniejsze dostępna jest zawsze wtedy,
gdy jest potrzebna.
Obecnie w schronisku przebywa blisko
200 psów i 40 kotów.
KR

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, 97-400 Bełchatów, ul Zdzieszulicka,
tel./fax: (44) 633 38 77, tel. kom. 600 185 657, e-mail: kontakt@schroniskobelchatow.pl

Tomaszek (014514)

Sprinter (001243)

To dwuletni kociak, któremu
człowiek
nie
jest aż tak bardzo potrzebny.
Lubi
chodzić swoimi ścieżkami.
Idealny dom? Dom z podwórkiem, ogródkiem, na
wsi. Miejsce, gdzie będzie
mógł swobodnie biegać.

Przyjazny dla człowieka
czteroletni
zawadiaka.
Uwielbia zabawy z piłką i bieganie. Potrzebuje odpowiedzialnego
i kochającego ludzkiego
przyjaciela. Niestety jest
zazdrosny i nie akceptuje innych psów. Dlatego
musi być „jedynakiem”.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia chcemy życzyć Państwu,
aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym
gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień
Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.
Zarząd i Pracownicy Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
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Bełchatowski Orszak „Trzech Króli” 2021
w sytuacji związanej z COVID-19

Jak co roku trwają przygotowania do obchodów Święta Trzech Króli. Przed organizatorami kolejne wyzwanie: muszą
uwzględnić obowiązujące uregulowania
prawne oraz zapewnić bezpieczeństwo
sanitarne uczestnikom przedsięwzięcia.
Podjęto decyzję, aby nie tworzyć jednego
dużego wydarzenia, lecz wiele małych.
Jedną z propozycji będzie Mini Orszak
połączony z Mszą Świętą i koncertem
kolęd. Trzej Królowie po krótkiej samotnej wędrówce wraz z przedstawicielami
bełchatowskich górników i energetyków
złożą pokłon Świętej Rodzinie w stajence
parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary na Os. Dolnośląskim. To największa
z bełchatowskich świątyń. Biorąc pod
uwagę aktualne obostrzenia sanitarne,
w nabożeństwie może tam uczestniczyć
około 100 osób. Po Eucharystii odbędzie
się koncert kolęd w wykonaniu popularnego warszawskiego zespołu „Z potrzeby
serc”. Organizatorzy zabiegają o to, aby nabożeństwo i koncert były transmitowane
przez internet i lokalne telewizje kablowe.
Drugą propozycją będzie Spacer Orszakowy, którego scenariusz został opracowany głównie z myślą o rodzinach, ale mile
widziane będą też grupki przyjaciół i koleżeńskie. Jest to pomysł oparty na zasadach
gry miejskiej, polegającej na przejściu trasy
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dotychczasowego Orszaku ulicami miasta,
a kończącej się przy stajence w ogrodach
parafii pw. Narodzenia NMP na ul. Kościuszki. Organizatorzy przygotowują plansze, które zastąpią dotychczas odgrywane
scenki. Na planszach zostaną umieszczone
zdjęcia i teksty dotyczące poszczególnych
scen oraz zadania dla spacerujących. Po
Świętach Bożego Narodzenia zostaną rozpropagowane informacje dotyczące szczegółów udziału w tym przedsięwzięciu. Na
spacerowiczów, którzy poprawnie wypełnią Kartę Gry i przekażą ją na końcu trasy
wolontariuszowi, będą czekały nagrody.
Trzecią propozycją jest Orszakowy
Konkurs/Challenge Kolędowy, którego celem będzie kultywowanie tradycji świtecznego kolędowania. W czasie
COVID-19, używając mediów społecznościowych, połączymy bełchatowian,
a może także mieszkańców całej Polski,
łańcuszkiem pięknych kolęd. Organizację
tej inicjatywy za sprawą Pani Prezydent
Marioli Czechowskiej przejmuje Urząd
Miasta. Organizator zachęci mieszkańców,
aby nagrali filmik z rodzinnego śpiewania
jednej z wybranych kolęd lub pastorałek
i nominowali kolejne osoby do wyzwania. Szczegóły udziału w tym podwójnym
konkursie będą zamieszczone wkrótce na
stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

Należy jednak zaznaczyć, że nagranie nie
może być dłuższe niż 1 minuta i musi nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra.
W czasie COVID-19 wspólny śpiew może
być nadzieją na nowe życie, którego narodziny będziemy świętować.
Spotkanie kolędowe – Orszak Kolęd/
Święty Wieczór to czwarta propozycja na
wieczór poprzedzający Święto Objawienia
Pańskiego. Święte Wieczory to stara polska tradycja polegająca na gromadzeniu
się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie
od Bożego Narodzenia do Święta Trzech
Króli. O ile sytuacja epidemiczna pozwoli i dopiszą chęci na terenie miasta może
odbyć się wiele takich wieczorów np.:
w poszczególnych parafiach. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może
śpiewać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy.
Organizatorzy bełchatowskiego Orszaku Trzech Króli wraz z prezydent Mariolą
Czechowską zachęcają przede wszystkim
do śpiewania kolęd w gronie rodzinnym
i wraz ze znajomymi. W razie potrzeby wokalną lub instrumentalną wersję kolęd będzie można pobrać ze strony internetowej
belchatow.pl.
Stowarzyszenie Aktywności
Obywatelskiej „Wspólnota"

EDUKACJA

www.
Warto Wiedzieć Więcej

Dodatkowych 15 miejsc dla najmłodszych dzieci utworzonych zostanie w
miejskim żłobku „Jaś i Małgosia”. Magistrat pozyskał na ten cel ponad 300
tys. zł z programu „MALUCH+”. Miasto otrzyma też blisko 3 mln zł z FSL

Inwestycje w miejski żłobek

Będą dodatkowe miejsca dla najmłodszych bełchatowian
„Jaś i Małgosia” to jedyny prowadzony
przez miasto żłobek. Obecnie uczęszcza
do niego 75 dzieci w wieku do 3 lat.
- W zasadzie już od 4 lat robimy wszystko, żeby wzbogacić ofertę naszego żłobka,
by była ona konkurencyjna na lokalnym
rynku. Zmieniliśmy regulamin przyjęć, co
ułatwiło dostęp do placówki. Zauważamy
wzrost zainteresowania i obecnie mamy
już listę rezerwową dzieci, które czekają na
przyjęcie. Chcemy, by żłobek, był instytucją na miarę XXI w - mówi wiceprezydent
miasta Łukasz Politański.
Z funduszu Inwestycji Lokalnych,
na kompleksową modernizację Jasia
i Małgosi” miasto otrzymało 2,8 mln
zł. Informacje o uruchomieniu środków
w ramach aktualnej edycji Tarczy Antykryzysowej, której beneficjentami są samorządy, przekazał 8 grudnia 2020r. premier Mateusz Morawiecki.
- Każde pozyskane środki to dla Bełchatowa ogromne wsparcie. Dzięki nim możemy zrealizować wiele inwestycji, na które
trudno byłoby nam wygospodarować pieniądze z miejskiego budżetu. Dlatego, jeśli tylko jest taka możliwość, aplikujemy
o dodatkowe fundusze. Cieszę się, że składane przez nas wnioski są akceptowane,
a w efekcie do miasta płyną kolejne miliony. Zapewniam, że nadal będziemy apliko-

wać o środki zewnętrzne – mówi Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Na gruntowny remont placówka czekała od dawna. Zakres planowanych robót
jest ogromny. Wymienione zostaną instalacje – począwszy od elektrycznej, przez
teletechniczną, po wodociągową. Nową jakość zyskają także sale zabaw. Część z nich
będzie gruntownie przebudowana. W budynku poprawiona i usprawniona będzie
komunikacja wewnętrzna. Remont ma ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.
Również w 2021 r. z pieniędzy pozyskanych w ramach rządowego programu „MALUCH +” w „Jasiu i Małgosi” utworzony zostanie kolejny oddział dla dodatkowych 15
dzieci. W żłobku zaadoptowane zostanie
niewykorzystywane pomieszczenie, które
przejdzie gruntowny remont. Odnowione
zostaną ściany bawialni, zmodernizowana
zostanie łazienka, szatnia, pomalowane
będzie pomieszczenie podręcznej kuchni
tzw. rozdzielni. Zakupione zostaną meble,
a także zabawki i materiały dydaktyczne. Łazienka i szatnia zyskają nowe wyposażenie.
Szacunkowy koszt tego zadania to ponad 416 tys. zł. Dofinansowanie z programu „MALUCH +” wynosi blisko 333 tys. zł.
Resztę stanowi wkład własny miasta.
ADA/KR

Dzienniki
elektroniczne
w szkołach
Miasto inwestuje w szeroko rozumianą
edukację i udogodnienia. Dla szkół przekazało w tym roku 70 laptopów, których
zakup sfinansowano z programów Zdalna
Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, a do tego zestawy audiowizualne. Korzystają z nich
zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy na czas nauki wypożyczają sprzęt ze
swoich szkół.
- W tak wyjątkowych czasach, w których młodzież ze względów epidemiologicznych uczy się zdalnie jest to szalenie
istotne, by dać narzędzia, dzięki którym
mogą w zaciszach własnych domów realizować program nauczania – mówi wiceprezydent miasta Łukasz Politański.
Niemal wszystkie placówki pracują na
dziennikach elektronicznych, które sprawdzają się zawłaszcza w okresie pandemii,
kiedy ważne jest ograniczanie kontaktów
bezpośrednich. Dwie ostanie podstawówki nr 9 i 13 właśnie to narzędzie wprowadzają. Miasto przekazało pieniądze na budowę sieci i szkolenie nauczycieli. W sumie
dla tych dwóch szkół to blisko 186 tys. zł.
System wprowadzany będzie od nowego
półrocza.
KR
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KULTURA
W październiku w mury Muzeum Regionalnego powrócił Gabinet Numizmatyczny. Z tej okazji placówka wybiła
medal okolicznościowy z królem Augustem III Sasem. To nie lada gratka dla kolekcjonerów, gdyż jest to edycja
limitowana. Chętni mogą kupić go bezpośrednio w muzeum lub na internetowej aukcji. Trzeba się jednak pospieszyć, bo dostępnych jest ogółem sto sztuk

Medale okolicznościowe przygotowywane
są najczęściej w celu upamiętnienia ważnej osoby, miejsca lub wydarzenia, a ich
niepodważalnymi atutami są z pewnością
piękno projektu oraz ich limitacja, czyli
niski nakład. Tak jest również z medalem,
który z okazji otwarcia Gabinetu Numizmatycznego wybiło bełchatowskie Muzeum Regionalne.
Medal, który wybity został w jednej z najstarszych europejskich mennic
w Kremnicy na Słowacji, dedykowany
jest Augustowi III Sasowi. - Historia jest
dla nas wiecznie żywą inspiracją i staramy się, aby nasze medale okolicznościowe
były jej godnymi świadectwami. Wybór
przedostatniego króla Polski jest nieprzypadkowy. To jego imię nosi bełchatowski
oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, z którym współpracujemy od
25 lat. Poza tym to za panowania właśnie
tego władcy Bełchatów otrzymał prawa

fot./Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Muzeum wybiło medal okolicznościowy

Medal nawiązuje do talara Augusta II Sasa
miejskie – tłumaczy dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, Marek Tokarek.
Wykonany z mosiądzu medal okolicz-

e-Jarmark – tysiące pomysłów na świąteczne prezenty
Bożonarodzeniowe ozdoby, rękodzieło i różnorodne smakołyki, a do tego
warsztaty dekorowania bombek, iluminacja miejskiej choinki i wizyta
św. Mikołaja – tak co roku w Bełchatowie wyglądał Jarmark Świąteczny. W tym
roku jest inaczej. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że zorganizowanie
jarmarku w jego tradycyjnej formie było niemożliwe. W trosce
o zdrowie bezpieczeństwo wystawców oraz uczestników, miasto przygotowało
jego internetową odsłonę. – Zdajemy sobie sprawę, że przez wiele miesięcy
wystawcy przygotowywali się do jarmarku. Zależy nam, by mieli możliwość
zaprezentowania swojej świątecznej oferty. Dlatego zapraszamy do udziału
w naszym e-Jarmarku – mówi wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.
Lista wystawców wraz z opisem i galerią ich wyrobów dostępna
będzie do końca roku w specjalnej zakładce na oficjalnej stronie
miasta www.belchatow.pl oraz na jego facebookowym profilu.
Chętni do udziału w e-Jarmarku mogą się jeszcze zgłaszać. Wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami asortymentu
na adres mailowy promocja@um.belchatow.pl. Więcej informacji na temat e-Jarmarku można uzyskać w Wydziale Promocji Kultury i Sportu bełchatowskiego magistratu pod numerem tel. 44 733 51 63.
AP
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nościowy wzorowany jest na talarze Augusta III Sasa z 1737 roku. – Popiersie króla
widnieje na awersie, z kolei na rewersie
znajduje się logo naszego towarzystwa
oraz muzeum. Można powiedzieć, że to
taki symbol naszej wieloletniej współpracy, która owocuje licznymi wystawami, prelekcjami nawiązującymi do historii
przedstawianej na monetach i medalach –
mówi wiceprezes działającego w Bełchatowie oddziału PTN, Norbert Wojciechowski.
Medal ma średnicę 70 mm, umieszczony jest w futerale o wymiarach 12x12
cm. Całość waży 242 g. To nie lada gratka
dla kolekcjonerów, głównie ze względu na
jego limitowany nakład. Wybitych zostało
bowiem zaledwie sto sztuk. Numizmatycy,
którzy zechcą mieć taki w swojej kolekcji,
mogą kupić go na internetowej akcji Muzeum Regionalnego na Allegro.
AP

www.

WCZORAJ I DZIŚ

Warto Wiedzieć Więcej

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez bożonarodzeniowej szopki. Przed wigilią zarówno
w domach, jak i kościołach, pojawia się scena nawiązująca do wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Ta świąteczna dekoracja ma wiernych wprowadzić w odpowiedni nastrój refleksji i zadumy. Niewielu jednak wie, skąd tak
naprawdę wzięła się tradycja ich budowania

Jak to z bożonarodzeniową szopką było
„Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród...”

fot. archiuwm

Powszechnie uważa się, że zwyczaj przedstawiania sceny narodzin Chrystusa wprowadził św. Franciszek. Wiedzę tę zawdzięczamy św. Bonawenturze, który już w XIII
wieku spisał żywot Biedaczyny z Asyżu.
Zgodnie z przekazem, 24 grudnia 1223
roku w grocie nieopodal miejscowości
Greccio, przygotował on szopkę przedstawiającą wnętrze stajenki betlejemskiej .
Znalazł się tam naturalnej wielkości żłóbek, Szopki bożonarodzeniowe to jedna z ważniejszych tradycji Świąt Narodzenia Pańskiego
zwierzęta, a także ludzie odgrywający rolę
Świętej Rodziny. W ten sposób św. Franci- zacji narodzin wpadł zaś święty Hieronim dla mieszkańców danego kraju, przez lata
szek chciał przybliżyć mieszkańcom wioski – grota została przebudowana na stajen- zmienił się również wizerunek samej szoptajemnicę Narodzenia Chrystusa.
kę, do której wstawiono figury Dzieciątka, ki. Odwołuje się on do lokalnej architektuHistoria szopki sięga jednak dziewięć Maryi, Józefa oraz pasterzy. Wkrótce, dzię- ry i krajobrazu.
wieków wcześniej. Wszystko zaczęło się ki pielgrzymom, zwyczaj ten rozprzestrzePolska tradycja budowania szopek jest
od ustalenia daty oraz miejsca urodzin nił się i dotarł aż do Rzymu. Od VI wieku niezwykle bogata i do dzisiaj cieszy się
Jezusa. Dla pierwszych chrześcijan liczył w tamtejszym kościele S. Maria Maggiore dużą popularnością. Niektóre są niezwysię tylko sam fakt, że Bóg stał się człowie- czczono relikwie żłóbka, które uważano za kle okazałe i bogato wyposażone. Stosunkiem. Pamięć o miejscu i dacie zupełnie pochodzące z autentycznej betlejemskiej groty. kowo niedawno, w latach 80-tych XX w.
zaginęła. Dopiero w III wieku podjęto wySzybko okazało się, że ten prosty spo- wśród postaci umieszczanych w szopkach
siłki ustalenia, kiedy właściwie urodził się sób prezentowania treści ewangelicznych pojawiły się ważne postacie współczesne,
Chrystus. Teolodzy wysuwali różne hipote- w szczególny sposób trafia do wiernych. często umieszczano w nich papieża św.
zy, pojawiały się różne daty: 6 i 10 stycznia, Początkowo szopki powstawały tylko Jana Pawła II.
25 marca, 15 i 20 kwietnia, 20 i 25 maja. przy klasztorach franciszkańskich, jednak
Wśród współczesnych szopek możeWreszcie sobór w Nicei w roku 325 ogłosił z czasem tradycja ich budowania rozpo- my znaleźć zarówno takie z tradycyjnymi
oficjalnie, że właściwą datą jest 25 grud- wszechniła się w całej Europie. W Polsce figurkami, ruchome instalacje, a także stania. W ówczesnych kulturach pogańskich zapoczątkowana została ona u schyłku XIII jenki z żywymi zwierzętami, jak ustawiana
obchodzono wówczas liczne pogańskie wieku przez zakon franciszkanów, który co roku przy bełchatowskim kościele farświęta związane z przesilaniem zimowym, w tym czasie osiedlił się w naszym kraju. nym przy ul. Kościuszki. Często w szopki
co okazało się bardzo skutecznym rozwią- Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popular- wplecione są jakieś elementy regionalne,
zaniem. Równie trudno było ustalić miej- nością i są stawiane niemal we wszystkich dzięki czemu stają się one ciekawym źrósce Bożego Narodzenia. W czasach cesa- świątyniach.
dłem informacji o miejscu, w którym się
rza Konstantyna Wielkiego, w IV wieku,
Obecne szopki zdecydowanie różnią znajdują. Żywe szopki są niezwykle pow Betlejem wybudowano bazylikę, w któ- się od pierwowzoru przygotowanego przez pularne także z jeszcze jednego powodu rej wyraźnie zaznaczono miejsce, w któ- św. Franciszka. Szopka w grocie mogła rze- w ten sposób angażuje się bowiem mieszrym miał stać żłóbek.
czywiście przypominać miejsce, w którym kańców, a tym samym buduje się wspólI tutaj rozpoczyna się historia szopki na świat przyszedł Jezus. Wraz z rosnącą notę w danej miejscowości. Ludzie robiąc
bożonarodzeniowej. W 330 roku cesarzo- popularnością szopek, zaczęły one coraz coś razem, zaczynają czuć magię Bożego
wa Helena poleciła zbudować marmurowy bardziej nawiązywać do miejsca, w którym Narodzenia i dostrzegać, o co w tym czasie
żłóbek upamiętniający narodziny Jezusa powstają i jego historii. Święta Rodzina tak naprawdę chodzi.
AP
w grocie w Betlejem. Na pomysł insceni- ma zazwyczaj cechy charakterystyczne
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