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Świąt Bożego Narodzenia

Z DRUGIEJ STRONY

Tradycyjna pobudka orkiestry górniczej, msza święta w intencji górników i ich rodzin oraz uroczysta gala – tak w tym roku Barbórkę
świętowali bełchatowscy górnicy. W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe, które pracownikom KWB Bełchatów i KWB Turów nadał Prezydent RP Andrzej Duda. 1 Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medale Za Długoletnią Służbę - 79 złotych,
22 srebrne i 6 brązowych – w sumie wyróżnionych zostało ponad stu górników

Trzej Królowie zapraszają na orszak

Historia Bełchatowa i okolic na zdjęciach

6 stycznia, w święto Trzech Króli, ulicami Bełchatowa już po raz dziewiąty
przemaszeruje tradycyjny orszak. Na
jego czele, jak zawsze, podążać będą
Kacper, Melchior i Baltazar wraz ze
swoimi dworami. Towarzyszyć im będą
aniołowie, pasterze, rycerze i dworki.
Obraz ulicznych jasełek dopełnią żywe
zwierzęta, rydwany i dorożki. Orszak
organizują Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Wspólnota”, Dziekan Dekanatu Bełchatowskiego oraz Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie. Wydarzenie patronatem honorowym objęła zaś prezydent
Mariola Czechowska. Więcej informacji znajdzie się na miejskiej
stronie belchatow.pl.

„Śladami historii Bełchatowa i okolic” –
to tytuł wystawy fotograficznej przygotowanej przez Muzeum Regionalne
oraz Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Na ekspozycji znajdują się
też stare zdjęcia nadesłane przez bełchatowian. Dzięki zaprezentowanym
na wystawie pracom, można poznać
pełne tajemnic i subtelnego uroku zakątki naszego miasta, jego historyczne obiekty, architekturę,
elementy przyrody a także regionalne zabytki. Wszystkie prezentowane zdjęcia łączy zaś jeden bohater – Bełchatów i jego
okolice. Ekspozycję „Śladami historii Bełchatowa i okolic”, która
jest swojego rodzaju lekcją historii naszego regionu, można
oglądać do końca roku.
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WYDARZENIA
Mariola Czechowska
Prezydent Miasta Bełchatowa
Drodzy Mieszkańcy,
przed nami bardzo ważna, bo budżetowa, sesja Rady Miejskiej. Podobnie, jak innym
samorządom, w przyszłym roku przyjdzie nam się zmierzyć z trudną sytuacją. Będziemy
realizować budżet przy ograniczonych dochodach, a wyzwanie to może potęgować
trwająca wciąż pandemia oraz jej skutki. Będzie to także pierwszy budżet realizowany
w nowej perspektywie wynikającej ze zmian w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Przypomnę, że ze wspomnianego programu pozyskaliśmy 18 mln zł, dzięki którym
będziemy mogli przeprowadzić przebudowę ulic na osiedlu Binków. Nikt z nas nie jest
w stanie przewidzieć co będzie za rok, jakie będą ceny. Konstruowanie budżetu w takich
warunkach było niezwykle trudne. Udało nam się jednak przygotować projekt bezpieczny,
który, w zapowiadającym się na trudny finansowo przyszły rok, pozwoli przeprowadzić kilka ważnych dla miasta
inwestycji.
Szanowni Państwo, za kilka dni z najbliższymi usiądziemy do wigilijnej wieczerzy i będziemy składać sobie życzenia
przede wszystkim zdrowych świąt. Pamiętajmy, że to, czy takie będą, w dużej mierze zależy od nas samych. Pandemia
nie odpuszcza - bądźmy ostrożni i przestrzegajmy obowiązujących zaleceń, bo nasze zdrowie jest najważniejsze.
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INWESTYCJE

To będzie wymagający rok dla budżetu miasta
- Skonstruowanie projektu przyszłorocznego budżetu miasta było niezwykle
trudne. Bełchatów będzie miał mniej pieniędzy niż w latach ubiegłych. Przy rosnących kosztach musimy zapewnić realizację wszystkich zadań nałożonych na
samorząd, nie rezygnując przy tym z inwestycji, które są tak potrzebne w Bełchatowie — mówi prezydent Bełchatowa
Mariola Czechowska. Grudniowa sesja
Rady Miejskiej zdominowana zostanie
planami finansowymi miasta na przyszły rok.
W 2022 r. planowane dochody dla
miasta to blisko 257,5 mln zł. Dla porównania w 2021 r. było o 58 mln zł więcej.
- Dla takiej miejscowości jak Bełchatów
to znaczna różnica, tym bardziej, że obserwujemy cięgle rosnące koszty, chociażby energii elektrycznej. Już wiemy, że
zapłacimy za nią jeszcze raz tyle, co
w tym roku. Trzeba było znaleźć w budżecie tylko na ten cel prawie 2 mln zł
więcej, niż w 2021 r. — mówi Mariola
Czechowska prezydent Bełchatowa. Potrzebne będą oszczędności. Dlatego prezydent miasta poleciła, by we wszystkich
jednostkach podległych szukać w tym
zakresie oszczędności.
Wydatki w nowym roku w sumie zaplanowano na blisko 273,5 mln zł. Oznacza to około 15 mln zł deficytu. Ponad
13,5 mln zł z tej kwoty wróci do kasy
miasta z subwencji uzupełniającej z Mini-
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sterstwa Finansów za ubytki, jakie Bełchatów odnotował z podatków PIT i CIT.
Skonstruowanie budżetu tak, by jeszcze móc przeprowadzać inwestycje, nie
było łatwe. Blisko 257 mln zł stanowić
będą wydatki bieżące. Na zapewnienie
prawidłowego działania szkół i przedszkoli, czyli na edukację, wydane zostanie ponad 105 mln zł. To największa
część budżetu z wydatków bieżących.
63,5 mln zł przeznaczonych zostanie na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. 36 mln zł
przeznaczonych zostanie na gospodarkę komunalną. Koszt administracji to 24
mln zł. Ponad 15 mln zł zaplanowano na
transport publiczny oraz utrzymanie
dróg powiatowych i gminnych. Zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez urząd, jak i jednostki podległe, kosztować mają blisko 6,5 mln zł.
Na inwestycje, w tym drogowe,
w 2022 r. zapisano blisko 17 mln zł. Będą
one finansowane zarówno ze środków
własnych miasta, jak i ze źródeł zewnętrznych. Kwota ponad 6 mln zł to inwestycje drogowe. W tym realizacja
ostatniego etapu przebudowy ul. Kwiatowej, budowa łącznika ul. Kopeckiego
z ul. Okrzei oraz budowa i przebudowa
chodników i dróg w mieście.
Z dofinansowania z Unii Europejskiej
przeprowadzony zostanie remont Muzeum Regionalnego, zaplanowano również

środki na dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła jako dotację dla mieszkańców.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2022
-2034 znalazły się dwa kluczowe zadania, których realizacja zaplanowana jest
do 2028 r. „Budowa ulic, przebudowa
uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”
to jedno z nich. Na realizację tego zadania miasto chce przeznaczyć 24 mln 700
tys. zł, z czego 18 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęcie
inwestycji planowane jest w 2022 r. Drugie zadanie to „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków
Tryb. - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” z rządowego programu Kolej Plus. Łączne przewidziane wydatki na
ten cel do 2028 r. mają wynieść 31 mln. zł.
- Mimo rosnących kosztów staraliśmy
się, by projekt budżetu na 2022 r. był
zrównoważony i zapewniał bezpieczne
funkcjonowanie miasta. Zaspokojenie
wszystkich potrzeb mieszkańców, do
których samorząd jest zobligowany, to
dla mnie priorytet. Chcę też, by miasto
się rozwijało, by żyło się tu dobrze, a do
tego potrzebne są inwestycje. Zrobiliśmy
co w naszej mocy, by podzielić środki,
którymi dysponuje miasto tak, by wystarczyło również i na te zadania — podkreśla prezydent Mariola Czechowska.
KR

INWESTYCJE
Miasto zakończyło prace związane z wymianą oświetlenia w parku im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego. W sumie
w parku na os. Dolnośląskim postawionych zostało kilkadziesiąt nowych słupów wraz z oprawami. Dobre wieści
w kwes�i oświetlenia mamy także dla mieszkańców osiedla Ludwików

Wymieniamy i budujemy nowe oświetlenie
Park im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, który powstał w latach 1997 – 2005,
od samego początku zachęca mieszkańców os. Dolnośląskiego (ale nie tylko) do
spacerów. Miasteczko ruchu drogowego,
plac zabaw oraz boiska do tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki i kometki zapewniają wiele możliwości aktywnego
spędzania czasu. Niestety przestarzałe
parkowe oświetlenie wymagało modernizacji, która właśnie się zakończyła.
Miasto zdemontowało wszystkie
znajdujące się tam słupy oświetleniowe.
Teraz w ich miejsce postawiono ok. 60
nowych lamp wyposażonych w nowoczesne oprawy. - To inwestycja nie tylko
w estetykę. Dzięki temu, że lampy
dają światło kierunkowe na alejki oraz
boisko, po zmroku jest teraz w parku
zdecydowanie bardziej komfortowo,
a przede wszystkim bezpieczniej – podkreśla Dariusz Matyśkiewicz, wiceprezydent Bełchatowa. Wymiana oświetlenia, którą prowadziła bełchatowska firma
PROTiM, kosztowała niecałe 157 tys. zł.
Kolejnym
rejonem
Bełchatowa,
w którym w najbliższych miesiącach zrobi się zdecydowanie jaśniej, jest Ludwi-

Nowoczesne oprawy oświetlają parkowe alejki i boiska
ków. A konkretnie kilka ulic tego osiedla.
Nowa latarnie staną m.in. na Różanej,
Komara, Braci Śniadeckich, Granicznej,
Górskiego, Konopackiej, a także fragmentach ulic Ślusarskiego, Deyny
i Czechy. W sumie pojawi się tam blisko

sto nowych słupów. Zgodnie z warunkami podpisanej w październiku umowy,
prace powinny zakończyć się najpóźniej
w ciągu 8 miesięcy. Wszystko kosztować
będzie nieco ponad 736 tys. zł.
AP

Budowa wschodniej obwodnicy coraz bliżej
– Miasto Bełchatów ma wykupioną niemal całość gruntów w przebiegu planowanej obwodnicy wschodniej. Na pozyskanie reszty są zabezpieczone pieniądze
w naszym budżecie, zostały też podjęte
przez wojewodę odpowiednie decyzje,
umożliwiające zabezpieczenie spornych
terenów. Ze strony miasta zrobione zostało wszystko, by inwestycja mogła się
rozpocząć – mówi Dariusz Matyśkiewicz
wiceprezydent Bełchatowa.
Wojewoda Łódzki wydał pozwolenie
na budowę obwodnicy wschodniej Bełchatowa, która pozwoli ograniczyć ruch
tranzytowy przez Bełchatów. – Mamy
już doświadczenia związane z północną
obwodnicą. Ciężkie samochody z tego
kierunku nie wjeżdżają do miasta, nie
uszkadzają nawierzchni naszych lokalnych dróg, nie spowalniają ruchu miejskiego – puentuje wiceprezydent Matyśkiewicz. Dodatkowo to rozwiązanie komunikacyjne pozwoliłoby na rozładowanie ruchu w godzinach szczytu związanego z dojazdem pracowników do kopalni i

Obwodnica wschodnia pozwoli rozładować ruch w centrum miasta
elektrowni.
Wschodnia obwodnica miasta ma
mieć długość 8 km. Zgodnie z planem
będzie prowadzić od ul. Świętojańskiej
i Radomszczańskiej do skrzyżowania

w ul. Czyżewskiego. Dalej, w okolicy węzła w Dobrzelowie, połączy się z obwodnicą północną. Zgodnie z harmonogramem budowa wschodniej obwodnicy
powinna zakończyć się w 2024 roku.
KR
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SPRAWY SPOŁECZNE
Zima wróciła, możemy więc mieć problemy z uruchomieniem samochodu. Bełchatowska Straż Miejska ma urządzenia rozruchowe, dzięki którym strażnicy pomagają odpalić unieruchomione auta. Kiedy rozładuje się akumulator, wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer 986

Auto nie odpala? Dzwoń do Straży Miejskiej
Niskie temperatury są częstą przyczyną
niemiłej niespodzianki przy próbie uruchomienia samochodu. Kierowcy, którym z powodu mrozu pojazd odmówił
posłuszeństwa, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy bełchatowskiej Straży
Miejskiej. Dysponuje ona bowiem trzema tzw. starterami i, jak mówi Piotr Barasiński, komendant Straży Miejskiej
w Bełchatowie, w 90-ciu procentach
przypadków samochód udaje się uruchomić. - Straż jest nie tylko od egzekwowania prawa i pilnowania porządku
w mieście. Zabezpieczamy różne imprezy
czy np. miejsca niebezpieczne, ale naszą
najważniejszą misją jest pomoc mieszkańcom – podkreśla komendant Barasiński.
Zgłoszenia przyjmuje dyżurny pod
bezpłatnym numerem alarmowym 986.
Patrole wysyłane są według kolejności
wpływania takich telefonów. Z takiej formy pomocy w okresie zimowym codziennie korzysta kilkunastu bełchatowian.
- Mamy prośbę do mieszkańców o cierpliwość, ponieważ jeżeli jest dużo zgłoszeń, reagujemy na nie w kolejności. Zazwyczaj przyjeżdżamy po kilku minutach,
ale przy większej ilości zgłoszeń może się
to wydłużyć – podkreśla komendant Barasiński i dodaje, by po interwencji kierowcy sprawdzili stan techniczny akumulatora. - Raz czy drugi możemy pomóc,
ale przy powtarzającej się sytuacji będziemy zmuszeni odmówić. W takim
przypadku należy się udać do warsztatu

Strażnicy bezpłatnie pomagają odpalić samochód od dziewięciu lat
i naprawić samochód.
Warto przypomnieć, że kiedy prognozy zapowiadają spadki temperatury,
w miarę możliwości warto parkować
auto w ten sposób, aby, w razie problemów z jego odpaleniem, był łatwy do-

stęp do akumulatora. W tym okresie najlepiej jest parkować samochód tyłem,
aby w przypadku konieczności odpalenia
go poprzez podłączenie do innego samochodu był łatwy dostęp pod maskę naszego pojazdu.
AP

Zimowa pomoc miasta dla osób bezdomnych
Szczególnie w okresie zimowym osoby
bezdomne potrzebują wsparcia. Miejsca,
w których można się ogrzać, ciepłe posiłki, ale także i wrażliwość społeczna mogą
uratować życie i pozwolić im przetrwać
ten najtrudniejszy okres. Pomoc dla najbardziej potrzebujących realizowana jest
przez Miasto Bełchatów. To między innymi Schronisko dla Bezdomnych Osób
oraz ogrzewane kontenery, w których
można się schronić przed zimnem.
986 to całodobowy numer bełchatowskiej Straży Miejskiej. Można z niego
skorzystać, kiedy zauważy się osobę bezdomną koczującą np. w klatkach schodowych bloków, przy pergolach śmietnikowych czy na terenach ogrodów działkowych. Czasami jeden telefon może
uchronić potrzebującą pomocy osobę
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przed wychłodzeniem. Strażnicy miejscy
reagują na każdy z takich sygnałów.
Funkcjonariusze systematycznie prowadzą patrole, sprawdzając między innymi,
czy ktoś nie potrzebuje schronienia
przed zimnem.
Na terenie miasta przy ul. Rodziewicza otwarte są dwa ogrzewane kontenery, w których każdy może się schronić
i przetrwać mroźną noc. Miejsca te są
systematycznie dezynfekowane i kontrolowane przez strażników.
Na terenie miasta, przy Czaplinieckiej
7 A, działa Schronisko dla Osób Bezdomnych. Obecnie do pobytu w nim Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, skierował
29 osób. Miejsc przygotowanych jest dla
35 bezdomnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

potrzebującym zapewnia ciepły posiłek
w jadłodajni miejskiej. Żeby z tej formy
wsparcia skorzystać, trzeba zgłosić się
do MOPS-u i otrzymać stosowną decyzję. Na terenie Bełchatowa działa też
Punkt Wymiany Ciepła, gdzie dla osób
potrzebujących można zostawić zimową
odzież.
Przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowana została ulotka informacyjna dotycząca
form wsparcia bezdomnych, na terenie
całego województwa. Dzwoniąc pod dostępny całą dobę numer telefonu 987
można dowiedzieć się, gdzie na terenie
Łódzkiego szukać schronienia, gorącego
posiłku czy ciepłej odzieży.
KR

WYDARZENIA
Międzypokoleniowe „Muzyczne Drogi do Wolności”
Międzypokoleniowe koncerty artystów działających w bełchatowskich grupach i zespołach powoli stają się tradycją
w naszym mieście. Pod koniec listopada mieliśmy kolejną
okazję do posłuchania młodszych i nieco starszych wykonawców. 26 listopada na scenie teatralno-widowiskowej
MCK PGE Gigantów Mocy zaprezentowali się członkowie
chórów „Pasjonata” i „Cantabile” oraz Grupy folklorystycznej
„Rajka”, którzy zabrali widzów w muzyczną podróż do czasów
walk o polską niepodległość. Była to niezwykła opowieść
o drodze do wolności, jaką ponad 100 lat temu odbyła nasza
ojczyzna do upragnionego zwycięstwa, a także o związanej
z nią wielkiej radości. Tłem historycznych wydarzeń były
znane i lubiane piosenki patriotyczne. Które często powstawał dla otuchy żołnierzy walczących o wolną Polskę. . Widzowie usłyszeli m.in. „Białe róże”, „Pierwszą kadrową”, „Serce w plecaku”, „Mury” czy „Wolność”.

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
9 grudnia w MCK PGE Gigantach Mocy spotkali się honorowi dawcy krwi z Bełchatowa i regionu. W trakcie spotkania
zorganizowanego w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża najbardziej zasłużeni
odebrali m.in. krzyże zasługi nadane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi –
Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia a także medale i wyróżnienia. Była to też okazja do podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie dzielą się
z innymi najcenniejszym lekiem, którego nie można zastąpić
niczym innym - swoją krwią, a tym samym ratują ludzkie
zdrowie i życie. Podkreślono także, że honorowi dawcy krwi
zasługują na szacunek wśród społeczeństwa. Współczesna
opieka medyczna nie mogłaby bowiem bez nich funkcjonować prawidłowo, szczególnie teraz – w trudnych czasach
pandemii. Przypomnijmy, że w 1972 roku Polski Czerwony
Krzyż, doceniając zasługi honorowych dawców krwi, ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są
w dniach 22 – 26 listopada.

Pamiętamy o ofiarach stanu wojennego
W tym roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego. Strach, niepewność, milicyjne patrole, godzina milicyjna, długie kolejki przed sklepami. Tak te wydarzenia pamiętają Polacy i, mimo upływu czterdziestu lat, te
wspomnienia wciąż są żywe. Bełchatowianie, podobnie jak
w latach ubiegłych, uczcili pamięć ofiar grudnia ‘81 - opozycjonistów, osób aresztowanych oraz internowanych. Miejskie uroczystości rocznicowe odbyły się w poniedziałek,
13 grudnia. Ich uczestnicy tradycyjnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia, która znajduje się przy kościele pw. Zesłania Ducha Świętego na Przytorzu. Później odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Tegorocznym obchodom towarzyszyło także widowisko
słowno-muzyczne „13 grudnia”, które przygotowała młodzież z miejskich szkół wspólnie z pracownikami biblioteki
publicznej oraz grupami działającymi przy Miejskim Centrum
Kultury. Sceny przedstawiające wydarzenia sprzed czterdziestu lat oraz wspomnienia bełchatowian wzbogacone zostały
piosenkami, które pomagały Polakom zachować ducha i nadzieję.
AP
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DLA MIESZKAŃCA
Magistrat ogłosił kolejne otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. O fundusze na ochronę i promocję zdrowia, a także pomocy społecznej ubiegać się mogą przede wszystkim organizacje pozarządowe. Na
oferty miast czeka do 30 grudnia

fot. archiwum

Dotacje dla stowarzyszeń

Jeden z aktualnych konkursów dotyczy prowadzenia Cafe Senior Raj
Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami od
lat układa się bardzo dobrze. Co roku
z budżetu przekazywanych jest kilkaset
tysięcy zł, które następnie wykorzystywane są na realizację różnych inicjatyw
i wydarzeń mających na celu przede
wszystkim pomoc bełchatowianom znajdującym się w trudnej sytuacji. Ale nie
tylko. - Rolą samorządu jest wspieranie
organizacji pozarządowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wsparcie finansowe ze strony miasta pozwala im nie tylko na realizację
konkretnych zadań, ale wpływa też na
rozwój i budowanie wspólnoty lokalnej –
mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych w bełchatowskim
magistracie.
Konkursy ofert wyłonić mają najlepsze projekty na wykonanie poszczególnych zadań publicznych. Przy wsparciu
finansowym miasta można więc zrobić
naprawdę wiele dobrego dla lokalnej
społeczności. Aktualnie można zgłaszać
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oferty w dwóch konkursach. Pierwszy
dotyczy zadania w ramach ochrony
i promocji zdrowia. Chodzi konkretnie
o prowadzenie Cafe Senior Raj – Centrum Aktywności Seniora oraz Punktu informacji Prozdrowotnej. Na ten cel miasto przeznacza 68 tys. zł.
Drugi konkurs dotyczy natomiast
prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z terenu Miasta Bełchatowa
z uwzględnieniem programu reintegracji
społecznej osób bezdomnych, w tym
osób z problemem uzależnienia. W tym
przypadku można uzyskać 330 tys. zł.
Termin składania ofert w obu konkursach upływa 30 grudnia. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać
listownie na adres: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe informacje znajdują się na
belchatow.pl w zakładce Dla Mieszkańca
/Organizacje Pozarządowe. Można uzyskać je również dzwoniąc do Wydziału
Spraw Społecznych pod nr 44 733 51 59
lub 44 733 52 09.
AP

Nowe stawki
za odpady
Podczas Nadzwyczajnej Sesji RM radni
zatwierdzili nowe stawki za odbiór odpadów. Przyjęta stawka za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2022 r. wynosić będzie 29,50 zł od osoby. Taką propozycję przyjęli miejscy radni. W porównaniu do innych miejscowości z województwa łódzkiego, bełchatowska wysokość
opłat jest jedną z najniższych.
Miasto Bełchatów ogłaszając przetarg w tym zakresie określiło aż 30-miesięczny okres obowiązywania umowy.
Oznacza to, że jedyna firma, która złożyła ofertę, Eko-Region, obsługiwała będzie mieszańców od stycznia 2022 r. do
końca czerwca 2024 r. Dla mieszkańców
to gwarancja utrzymania tych samych
stawek przez dwa i pół roku.
Odbieranie śmieci z nieruchomości
zamieszkałych będzie miało taką samą
częstotliwość jak dotychczas, dotyczy to
również odpadów wielkogabarytowych.
Tu nic się nie zmienia. PSZOK, czyli
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych czynny będzie przez 5 dni
w tygodniu oraz w dwie pierwsze soboty
w miesiącu. Mieszkańcy mogą z niego nieodpłatnie korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00,
a w soboty 10:00 – 18:00.
Nie zmieni się za to wysokość opłat
za odbiór odpadów z nieruchomości
niezabudowanych. Tutaj obowiązują te
przyjęte przez radnych we wrześniu
2021 r. Podczas sesji zatwierdzono
również nowy wzór deklaracji, którą zobligowani będą wypełnić właściciele nieruchomości niezabudowanych, czyli np.
sklepów, punktów usługowych czy firm.
Od stycznia 2022 r. obowiązywał będzie również nowy, uchwalony przez
Radę Miejską, regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście.
KR

SPRAWY SPOŁECZNE
Barszcz czerwony, pierogi i ryba – między innymi te tradycyjne polskie potrawy świąteczne znajdą się w paczkach, jakie trafią do najuboższych. Ze względu na pandemię koronawirusa drugi rok z rzędu nie będzie Miejskiej
Wigilii. Osoby potrzebujące wieczerzę świąteczną przygotują same z dań, które dostarczą im druhowie z OSP

Miejskie spotkania świąteczne z inicjatywy prezydent Marioli Czechowskiej, organizowane są w Bełchatowie od siermiu
lat. W ich przygotowanie od samego początku włączają się także proboszcz parafii Narodzenia NMP ks. dziekan Zbigniew Zgoda oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,
mają one inny charakter, niż wcześniej.
Wszystko ze względu na pandemię COVID-19 oraz obowiązujące w związku
z nią zalecenia sanitarne.
- Wspólne kolędowanie, łamanie się
opłatkiem i spotkania przy wigilijnym
stole z mieszkańcami to dla mnie osobiście bardzo ważne wydarzenie. Niestety
ponownie nie będziemy mogli zorganizować Miejskiej Wigilii. Ilość osób, które
w latach wcześniejszych przyjmowały
nasze zaproszenie pokazuje, że takie
spotkania są potrzebne – podkreśla prezydent Mariola Czechowska. – W obecnej sytuacji musimy przede wszystkim
zatroszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Choć nie możemy się
spotkać osobiście, nie zostawimy osób
samotnych, ubogich i potrzebujących
bez wsparcia. Trafią do nich świąteczne paczki z tradycyjnymi potrawami –
dodaje prezydent.
W paczkach, które druhowie z beł-

fot. archiwum

Wigilĳne paczki dla potrzebujących

Zamiast Miejskiej Wigilii magistrat wspólnie z OSP przygotuje świąteczne paczki
chatowskiej OSP rozwiozą do ponad 130
osób, nie zabraknie tego, co podczas Wigilii powinno znaleźć się na stole. Będzie
barszcz czerwony, smażona ryba, pierogi
z kapustą i grzybami, kapusta z grochem,
a także opłatek. Dodatkowo w każdej
znajdzie się również wędlina i pieczywo.
Potrawy na świąteczny stół przeka-

zane zostaną podopiecznym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz tych,
którzy tymczasowo przebywają w ogrzewanych kontenerach ustawionych na terenie miasta.
AP

Ideą przyznawania tytułów Dobrodzieja
i Wolontariusza Roku jest promowanie
akcji społecznych na rzecz lokalnej społeczności, a także zachęcanie do działalności sponsorskiej. Pod koniec każdego
roku Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy, a laureatów wybiera specjalnie powołana Kapituła.
Dobrodziejem Roku mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które wspierają działalność
bełchatowskich organizacji pozarządowych. Zaangażowanie społeczne, otwartość, gotowość do podejmowania dialogu, innowacyjność pomysłów, a także
skuteczność działań to najbardziej pożądane cechy Dobrodzieja Roku. Natomiast dziedziny, w których realizują się
nominowani do tego tytułu, to m.in. pomoc społeczna, promocja i ochrona zdro-

fot. archiwum

Kto zostanie Dobrodziejem i Wolontariuszem Roku?

W konkursie wyłoniony zostanie także
Wolontariusz Roku Junior

wia, a także edukacja, sport oraz kultura.
Równie ważny dla lokalnej społeczności jest drugi ogłoszony przez prezydent Czechowską konkurs, w którym wybrany zostanie Wolontariusz 2021 Roku.
Tytuł ten przyznany zostanie osobie lub
zorganizowanej grupie, które w ostatnim
roku w szczególny sposób wykazały się
działalnością charytatywną. Dodajmy, że
Wolontariusz Roku swoją misję realizować może w takich dziedzinach, jak: pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, sport, kultura, a także pomoc osobom niepełnosprawnym, ekologia czy
opieka nad zwierzętami.
O tym, kto zostanie Dobrodziejem
i Wolontariuszem 2021 roku dowiemy
się na początku stycznia.
AP
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MIEJSKA MIGAWKA

Za nami intensywny weekend z wieloma atrakcjami. Przez dwa dni – 4 i 5 grudnia - plac Narutowicza za Gigantami Mo
sprawiła, że niedziela była biała, ale i ciepła

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym poczuliśmy
Ponad czterdziestu wystawców oferujących różnorodne artykuły od ozdób
z wikliny, stroików świątecznych, rękodzieła po smakołyki. Przez weekend na
placu Narutowicza za Gigantami Mocy
wiele się działo. Na scenie prezentowały
się dzieci z bełchatowskich przedszkoli,
uczniowie ze szkół oraz Promienie Bełchatowa. Występy, szczególnie tych najmłodszych, spotkały się z ciepłym przyjęciem widowni. Wewnątrz budynku
MCK PGE Giganty Mocy placówki kultury prowadziły warsztaty w strefie kreatywności. Z tej oferty mógł skorzystać
każdy i własnoręcznie przygotować,
chociażby ozdobę świąteczną.
W sobotę były warsztaty florystyczne, można również było przekonać się,
w jaki sposób sprawdzany jest wiek
drzew i ich kondycja. Na placu nie mogło
zabraknąć Świętego Mikołaja, który rozdawał cukierki i chętnie pozował do
zdjęć. W niedzielę na placu można było
spotkać MotoMikołajów.
Jarmark to nie tylko okazja do wspólnego spędzenia czasu w świątecznej atmosferze. To również zbiórki dla osób
potrzebujących.
Całości dopełniła bajkowa sceneria
iluminacji świątecznych. Na placu Narutowicza na mieszkańców czekały sanie
świętego Mikołaja oraz podświetlona
pocztówka z Bełchatowa, gdzie chętnie
robiono zdjęcia.
W sobotę, 4 grudnia oprócz jarmarku, były jeszcze i inne atrakcje.
Wielkie emocje towarzyszyły konkursowi wokalnemu dla dzieci w wieku
6-10 lat. Małe Gwiazdy prezentowały
się już po raz piętnasty. W tym roku
swoje możliwości wokalne zaprezentowało aż 30 uczestników reprezentujących 15 placówek kulturalno — oświatowych. Jury pierwsze miejsce przyznało
Zuzannie Zimnej ze Szkoły Podstawowej 1, drugie Władysławowi Gągale ze
Szkoły Podstawowej 13, a trzecie Neli
Pierzyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Przyznano
również
wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom należą się
ogromne brawa i gratulacje.
Impreza po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w tym
roku powróciła na plac Narutowicza.
W ubiegłym roku wydarzenie miało charakter online. Po tegorocznej frekwencji
można wnioskować, że jarmark świąteczny jest dobrym pomysłem i na dobre
wpisał się w kalendarze miejskich imprez. W ciągu dwóch dni trwania jarmarku tysiące bełchatowian mogło poczuć
świąteczny klimat.
KR
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MotoMikołaje przygotowali na polowej kuchni ciepłe dania, sprzedając zbierali datki dla dzieci z

Wizyta Św. Mikołaja na placu to niewątpliwie jedna z wielu atrakcji jarmarku

MIEJSKA MIGAWKA

ocy tętnił życiem. Jarmark świąteczny spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dopisała też pogoda, która

y magiczną atmosferę świąt

Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

W holu MCK PGE Giganty Mocy zorganizowana była strefa kreatywności

Piosenkami zachwycały Małe Gwiazdy

W tegorocznej edycji jarmarku wzięło udział ponad 40 wystawców
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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość, a świąteczny czas upłynie w miłości, życzliwości
i pojednaniu. Niech te szczególne dni w roku
będą czasem refleksji i wiary w lepsze jutro.
Czerpmy radość z ciepła, którym możemy
dzielić się z innymi ludźmi i zadbajmy o to,
by dobra energia napędzała nas również
w Nowym 2022 Roku.

Serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych,
pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
Mieszkańcom Bełchatowa
życzą

Zarząd i Pracownicy PEC Sp. z o.o.
w Bełchatowie

Zarząd i Pracownicy PGM Sp. z o.o.
w Bełchatowie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy:
MIŁOŚCI, co niesie radość i pokój,
ZDROWIA, co rodzi wytrwałość,
WIARY, co nadzieję daje.
Niech Nowy Rok 2022
przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.
Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pogody ducha, wigilijnego wieczoru
w szczęściu i radości, przy staropolskich
kolędach i zapachu świerkowej gałązki
oraz samych radosnych dni w zdrowiu i miłości,
w Nowym Roku 2022
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Bełchatowskiego TBS Sp. z o.o.
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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 MZK Sp. z o.o.
w Bełchatowie

SPÓŁKI MIEJSKIE
Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw coś ciepłego na wieszaku! Bełchatów już kolejny rok wymienia się ciepłem w ramach akcji społecznej Wymiana Ciepła

Podziel się ciepłem z potrzebującymi
Tym razem specjalne wieszaki, na których można zostawić ciepłą odzież na
zimę dla potrzebujących, zostały udostępnione w działającym całodobowo
namiocie przy MOPS oraz niezmiennie
w siedzibie spółki PEC.
To efekt działań w ramach akcji społecznej Wymiana ciepła zorganizowanej
w celu dzielenia się ciepłymi ubraniami
z potrzebującymi. Punktami wymiany
ciepła są specjalne wieszaki, na których
można powiesić kurtki, swetry czy polary
potrzebne w zimne dni.
Idea akcji jest prosta. Każdy może zostawić na wieszaku ciepłe ubranie dla
potrzebujących i każdy może je bez skrępowania wziąć z punktu wymiany ciepła.
Wszystkich zainteresowanych przekazaniem ubrań zachęcamy do odwiedzenia punktów wymiany ciepła i pozostawienia ciepłej odzieży, która pomoże
przetrwać zimę potrzebującym. Każdy
z nas na pewno ma choć jedną ciepłą
rzecz, której już nie nosi, a która może
przydać się komuś innemu.
Punkty wymiany ciepła w Bełchatowie:
•
•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przy ul. Staszica 18 (uwaga: nowy
adres)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy ul. Wojska Polskiego 132

Zajrzyjcie do swoich szaf i poszukajcie ciepłych ubrań, którymi możecie podzielić się z potrzebującymi.
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SPÓŁKI MIEJSKIE

Po raz kolejny Zarząd i Pracownicy Spółki
„WOD.-KAN.” pragną zachęcić wszystkich mieszkańców miasta do picia wody
z kranu. Przemawia za tym kilka względów:
Po pierwsze – wszelkie badania bełchatowskiej kranówki przeprowadzane
przez laboratoria zarówno własne Spółki
jak i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie potwierdzają bardzo dobrą jakość wody, tak pod
względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym. Dostarczana przez Spółkę
woda do spożycia przez mieszkańców

Wynajmĳ autobus od
MZK
Miejski Zakład Komunikacji na rynku wynajmów działa od wielu lat i może poszczycić się dużym doświadczeniem.
Spółka obsługuje wesela, pogrzeby, oraz
inne wynajmy okolicznościowe. Miejskie
autobusy są bezpieczne i w pełni sprawne techniczne, co potwierdzają aktualne
przeglądy. Kierowcy dokładają zaś wszelkich starań, aby usługa wykonana była
z największą starannością.
Aby wynająć autobus należy
skontaktować się z dyspozytornią MZK
w siedzibie głównej firmy (ul. Przemysłowa 11), bądź pod numerem telefonu:
605 307 576. Pytania można składać
również drogą internetową,
e-mailem na adres:
przewozy@mzk.belchatow.pl.
AP
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spełnia normy Ministra Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytyczne Komisji Europejskiej i WHO.
Wszyscy konsumenci mogą regularnie
sprawdzać wyniki jakości dostarczanej
im wody na stronie: h�p://wodkan-belchatow.pl/laboratorium/wyniki-badanwody/.
Po drugie – biorąc pod uwagę fakt,
że każdy człowiek powinien koniecznie
w ciągu dnia spożyć około dwóch litrów
wody, to kranówka w stosunku do wody
butelkowanej jest o około 1000 zł tańsza
w skali roku, przy założeniu, że każdego

dnia płacimy za zakup butelki 1,5 l.
Po trzecie - wyliczono, że wybierając
kranówkę, można oszczędzić środowisku
19 kilogramów plas�ku rocznie, a sobie
nadwyrężania kręgosłupa przy dźwiganiu plas�kowych butelek ze sklepu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
Bełchatowa a zwłaszcza osoby starsze
do picia wody sprzedawanej przez spółkę
– apeluje Prezes Spółki Piotr Pierzchała.
Chcesz zadbać o zdrowie, por�el i przyrodę pij bełchatowską dobrą wodę!
WOD.-KAN.

SPRAWY SPOŁECZNE
Za pieniądze otrzymane od miasta szpital kupił aparat USG, mammoton i kriostat. Wartość sprzętu diagnostycznego to blisko 400 tys. zł. To jednak nie koniec tegorocznej pomocy magistratu dla bełchatowskiej lecznicy.
W najbliższych dniach otrzyma ona 250 tys. zł na zakup sprzętu dla oddziału chemioterapii jednego dnia

Szpital kupił sprzęt za pieniądze od miasta
Miasto od lat wspiera Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II. Środki przekazywane
z budżetu wykorzystywane są na zakup
sprzętu oraz doposażania kolejnych oddziałów. Od początku 2021 roku miasto
przeznaczyło niemal 400 tys. zł na zakup mammotonu, aparatu USG i kriostatu.
Pierwszy z kupionych dzięki wsparciu
miasta sprzęt doposażył pododdział Chirurgii Onkologicznej. Mammoton, czyli
sonda do nieizotopowego wykrywania
węzłów chłonnych wartowniczych, wykorzystywany jest w leczeniu raka piersi
oraz czerniaka skóry. Pozwala zminimalizować ilość narządów do usunięcia, po
zabiegu zaś pozostają jedynie niewielkie
cięcia i małe uszkodzenia tkanek. Dodatkową korzyścią dla pacjentek jest także
fakt, że teraz mogą leczyć się na miejscu
i nie trzeba ich kierować do innych, często odległych szpitali.
Kolejne urządzenie – kriostat, trafiło
natomiast do Zakładu Patomorfologii,
w którym wykonuje się m.in. cytologie
ginekologiczne czy histopatologiczne badania śródoperacyjne. Dzięki technice
zastosowanej w tym specjalistycznym
sprzęcie, pobrane tkanki są zamrażane
i barwione. Jest to niezwykle ważne
w przypadku badań wykonywanych
w trakcie operacji, kiedy liczy się czas i jakość uzyskanego materiału.
Ostatnim aparatem, jakie kupiła bełchatowska lecznica za środki z miejskiej

Kriostat wykorzystywany jest m.in. do śródoperacyjnych badań histopatologicznych
kasy, jest USG. Wszystkie sprzęty kosztowały niemal 400 tys. zł. – Zdrowie
mieszkańców jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego każdego roku przekazujemy
dotacje szpitalowi, za które można kupić
kolejne pomagające w diagnostyce i leczeniu, a często także ratujące życie aparaty. Dzięki temu bełchatowianie mają
zapewnioną opiekę medyczną na coraz
wyższym poziomie – podkreśla Mariola
Czechowska, prezydent Bełchatowa.
Jeszcze w tym roku do szpitala trafią

kolejne pieniądze. Chodzi o 250 tys. zł
z przeznaczeniem na kupno sprzętu dla
nowo powstałego Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym
roku szpital wojewódzki otrzymał z miejskiej kasy 340 tys. zł. Pieniądze te były
przeznaczone na walkę z koronawirusem. Dzięki temu placówka kupiła m.in.
kombinezony, fartuchy operacyjne,
ochraniacze na obuwie oraz maseczki
chirurgiczne i przyłbice.
AP

Docenieni za swoją pracę na rzecz innych
W listopadzie podczas Wojewódzkich
Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego
uhonorowano te osoby, które w swojej
codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka wyróżniają się wybitną postawą,
tworzą nowatorskie metody i narzędzia
pracy. Wśród nich znaleźli się pracownicy bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
- To nie jest łatwa praca, wymaga zaangażowania, empa�i i często podejmowania trudnych decyzji. Każda z tych
osób zasługuje na uznanie i ogromny
szacunek. Pracownicy socjalni każdego
dnia niosą pomoc tym, którzy potrzebują
jej najbardziej. Osobom, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej, są niezaradne i bez wsparcia nie mogłyby sobie
poradzić – mówi Łukasz Politański wiceprezydent Bełchatowa. W wojewódz-

twie doceniono pracę naszych bełchatowskich
pracowników
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W konkursie „Pracownik Socjalny Województwa
Łódzkiego Roku 2021” wyróżniona została Halina Banasiak. To specjalistka
pracy socjalnej, która z pomocą społeczną związana jest od 30 lat. Aktywnie
udziela się na rzecz osób potrzebujących
pomocy. Od września 2020 roku pracuje
w Zespole do Spraw Pierwszego Kontaktu. Włącza się w działania na rzecz społeczności lokalnej, uczestnicząc w projektach socjalnych i programie rządowym „Wspieraj seniora”. Aktywnie
uczestniczy w pracach Społecznej Komisji
Mieszkaniowej powołanej Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Bełchatowa, działając
na rzecz osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

To nie jedyna przyznana nagroda.
W konkursie „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2021, pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Króliczak.
Od 2013 roku jest asystentem rodziny,
które wspiera. Są to różne działania, od
budowania poczucia wartości swoich
podopiecznych po naukę samodzielności i zaradności. Jej zaangażowanie w pomoc rodzinom borykającym się z wieloma problemami o różnym podłożu, daje
rezultaty w postaci utrzymania stabilności życiowej i bezpiecznego środowiska
wychowawczego dla dzieci. Aktywnie
włącza się w działania pomocowe na
rzecz innych, uczestnicząc w projektach
socjalnych i wszelkich inicjatywach mających na celu poprawę jakości życia rodzin wymagających wsparcia.
KR
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EDUKACJA
Blisko 4 tysiące uczniów ze szkół podległych miastu uczestniczyło w dodatkowych godzinach lekcyjnych. Zajęcia,
które odbywały się od września do grudnia 2021 r., sfinansowane zostały ze środków z rezerwy z subwencji
oświatowej

Uczniowie mieli więcej dodatkowych lekcji
Ponadprogramowe lekcje wprowadzono
do szkół po to, by pomóc uczniom w nadrobieniu materiału z ubiegłego roku, kiedy to z powodu pandemii wprowadzono
zdalne nauczanie. Wszystkie placówki
szkolne zorganizowały w ramach tej pomocy zajęcia z języka polskiego, matematyki czy języka angielskiego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 dodatkowo młodzi ludzie uczestniczyli
w lekcjach z chemii, biologii, fizyki i informatyki. Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza skupiło się za to na
zagadnieniach jedynie z polskiego i matematyki. – Zależało nam na tym, żeby
wszyscy uczniowie mieli szansę opanować zakres obowiązkowej wiedzy. Nauczanie zdalne, choć w Bełchatowie było
sprawnie prowadzone przez szkoły, nie
jest tak efektywne jak zajęcia w sali lekcyjnej, gdzie można wspólnie w skupieniu i przy tablicy rozwiązywać chociażby
zadania z matematyki. Ważny jest też
bezpośredni kontaktu z nauczycielem.
Wiedza przekazywana w szkołach łatwiej dociera do uczniów, szybciej są
w stanie zrozumieć omawiany temat –
mówi Łukasz Politański wiceprezydent
Bełchatowa. Dlatego zdecydowano się
na sfinansowanie ponadprogramowych

Z dodatkowych zajęć skorzystać mogli wszyscy uczniowie bełchatowskich szkół
zajęć.
W sumie od września do grudnia
w dziewięciu szkołach przeprowadzono
blisko 2 tys. dodatkowych godzin, z których uczestniczyło w sumie prawie 4 tys.
uczniów. Ta forma pomocy trafiała tam,
gdzie była po prostu potrzebna. Szkoły
diagnozowały potrzeby swoich wychowanków i kierowały ich na konkretne

lekcje, decydowały z których przedmiotów potrzebnych jest więcej lekcji. Najwięcej, 315 godzin ponadplanowych
przeprowadzono w Szkole Podstawowej
nr 3. Z kolei w Ósemce z tej oferty skorzystało najwięcej dzieci. W sumie
w zajęciach z trzech przedmiotów
uczestniczyło
ponad
dziewięciuset
uczniów.
KR

Szkoły ponownie na nauczaniu zdalnym
Od poniedziałku, 20 grudnia do szkół
podstawowych i średnich wraca nauczanie zdalne. Taką decyzję podjął rząd
w związku z trwającą pandemią COVID-19. Miejskie placówki są całkowicie
przygotowane do prowadzenia zajęć online. – Od października praktycznie
w każdym tygodniu kilka oddziałów
w naszych szkołach prowadziło lekcje za
pomocą pla�ormy Microso� Teams. Pozwoliło to nam zweryfikować, czy działania, jakie podejmujemy w celu zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości nauczania przez internet, sprawdzają się.
Dodatkowo dzięki temu, że we wszystkich placówkach mamy e-dzienniki, rodzice mają dobry kontakt z nauczycielami i mogą być na bieżąco z postępami
w nauce swoich dzieci – tłumaczy Łukasz
Politański, wiceprezydent odpowiedzialny m.in. za oświatę.
Nauczanie zdalne prowadzone będzie do 9 stycznia. Rodzice dzieci do lat
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Szkoły są gotowe na różne scenariusze

ośmiu, którzy muszą w tym czasie sprawować nad nimi opiekę, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Co ważne, świadczenie będzie udzielane na takich samych zasadach jak wcześniej. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Będzie on
wypłacany za każdy dzień, w którym
sprawowana jest opieka, w tym także za
dni ustawowo wolne od pracy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika
składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
Mogą one to zrobić drogą elektroniczną
przez Pla�ormę Usług Elektronicznych
(PUE ZUS). Świadczenie nie przysługuje,
jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego
czy urlopu wychowawczego).
AP

KULTURA
Prezydent Mariola Czechowska przyznała nagrody w dziedzinie kultury. W tym roku wyróżnionych zostało sześć
osób i dwie organizacje działające na rzecz bełchatowskiej kultury, upowszechniania czytelnictwa oraz muzyki,
a także popularyzacji lokalnej historii

Prezydent nagrodziła działaczy kultury
Co roku Prezydent Miasta Bełchatowa przyznaje nagrody w dziedzinie kultury. To forma podziękowania wyróżnionym za wkład w popularyzowanie historii
regionu i upowszechnianie kultury literackiej, czytelniczej oraz muzycznej.
Podczas spotkania, które w poniedziałek,
29 listopada, odbyło się w Muzeum Regionalnym, gratyfikacje odebrali m.in.
pracownicy miejskich placówek kulturalnych, animatorzy, działacze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
- Każde wypowiedziane sowo "dziękuję", jak również ta nagroda, to za mało,
żeby wyrazić wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo z mieszkańcami Bełchatowa i całego regionu swoim talentem,
pasją i wielkim zaangażowaniem. Mimo
to powtórzę jeszcze raz - serdecznie za
to wszystko dziękuję. Jednocześnie życzę kolejnych sukcesów i wiele satysfakcji z tego, co robicie - powiedziała podczas spotkania z nagrodzonymi prezydent Czechowska.
Nagrodę za całokształt pracy w dziedzinie popularyzacji historii i kultury miasta oraz regionu nagrodę otrzymała Ane�a Jedynak – Stępnik. Z kolei Agnieszka Bielska doceniona została
za działalność w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz za całokształt
pracy w dziedzinie popularyzacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezydent Czechowska wyróżniła także Katarzynę Florczyk i jej działalność w zakresie projektowania i wykonania oprawy scenograficznej organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz nadzorowanie systemu identyfikacji wizualnej Miejskiego Centrum

Nagrody prezydenta to wyraz uznania dla osób pracujących na rzecz lokalnej kultury
Kultury.
Wśród nagrodzonych znalazła się
również Małgorzata Kowalska, która
otrzymała nagrodę za działania na rzecz
promocji działalności biblioteki i jej wizerunku, upowszechniania czytelnictwa
oraz za tworzenie bibliografii regionalnej.
Wyróżnienie trafiło także do Małgorzaty
Jaśkiewicz, która doceniona została za
pracę na rzecz kultury literackiej i czytelniczej oraz za pozytywne kreowanie wizerunku Filii nr 2 bełchatowskiej książnic.
Tegoroczną Nagrodę Prezydenta
Miasta Bełchatowa za całokształt pracy
w dziedzinie popularyzacji muzyki klasycznej otrzymała ponadto Elżbieta We-

sołowska.
O tym, jak ważne dla budowania lokalnej tożsamości jest upowszechnianie
i popularyzacja historii miasta i regionu,
świadczy fakt przyznania nagrody
dla Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji
Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich. Wyróżniony został również Związek Strzelecki "Strzelec" Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, który nagrodę otrzymał za
działalność w zakresie inicjowania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach
patriotycznych i kulturalnych.
Wszystkim laureatom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
AP

Zobacz najlepsze tegoroczne zdjęcia BTF-u
Wraz z końcem roku Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne tradycyjnie już
przygotowało wystawę przeglądową. Na tegorocznej, czternastej już międzynarodowej ekspozycji, prezentowane są prace wykonane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jej autorami jest osiemnastu członków BTF-u, ale także zaprzyjaźnieni z nim artyści
- Petr Vlasák z Pragi i Remigiusz Marczak z Coventry w Anglii.
Tematyka prezentowanych prac jest zróżnicowana - od krajobrazu przez portrety,
a na przyrodzie kończąc. – Zależało nam, by wystawa nie była monotematyczna. Dlatego też poprosiliśmy wszystkich autorów, by pokazali to, co lubią fotografować i wybrali swoje ulubione tegoroczne zdjęcia. Dzięki tej różnorodności każdy zwiedzający
wystawę z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie – mówi prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego Andrzej Juchniewicz.
Wybrane przez artystów zdjęcia oglądać można w Galerii Fotografii „Na piętrze"
w MCK PGE Giganty Mocy. Prace dwudziestu autorów prezentowane
będą do połowy stycznia przyszłego roku.
AP
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SPORT
Mamy dobrą wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. Jeszcze przed świętami Lodowisko Miejskie przy ulicy
Edwardów 6 na os. Dolnośląskim zostanie otwarte. Oznacza to, że mieszkańcy Bełchatowa i okolic przez kilka
miesięcy będą mogli korzystać ze ślizgawki

Z powodu braku postępu w pracach remontowych dotyczących realizacji drugiego etapu modernizacji Lodowiska
Miejskiego, który zakładał wykonanie
poszycia hali oraz budowę nowego garażu dla rolby, z dniem 30 listopada 2021
roku Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie oświadczyło o odstąpieniu od
umowy i zapłacie kary umownej przez
wykonawcę.
W związku z powyższym podjęto decyzję o uruchomieniu Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie, które pozostanie
otwarte do końca sezonu zimowego.
– Nie mogliśmy dłużej przyglądać się
bierności wykonawcy inwestycji, gdyż
obiekt w pewnym sensie był zablokowany. Bełchatowianie nie mieli dostępu do
lodowiska, a prace remontowe utkwiły
w martwym punkcie. Aby zabezpieczyć
interes mieszkańców postanowiliśmy odstąpić od umowy, uruchomić lodowisko
na okres zimowy, a kolejną próbę modernizacji hali namiotowej podjąć wczesną
wiosną, wraz z zakończeniem sezonu zimowego – tłumaczy Paweł Woźniak, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu
w Bełchatowie.
Tworzenie tafli lodowej, zależnie od
warunków atmosferycznych na zewnątrz
hali, trwa zwykle od 7 do 10 dni. Przez
ten czas płyta była regularnie zraszana
wodą i polewana wodą.
Chętni do skorzystania z takiej formy
aktywności mogą na miejscu wypożyczyć odpowiedni sprzęt. Obiekt dysponuje łyżwami figurowymi oraz hokejowy-

fot. archiwum

Rusza sezon na miejskim lodowisku

Jazda na łyżwach to dobry pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu
mi w różnych rozmiarach. Dodatkowo
każdy zainteresowany będzie mógł także
wypożyczyć kask.
Każdego sezonu lodowisko Miejskie
odwiedzane jest przez około 50 tys.
osób. Oprócz wejść indywidualnych i za-

jęć szkolnych przy Lodowisku Miejskim
działają dwie drużyny hokejowe - juniorska i seniorska. Organizowane są także
okolicznościowe dyskoteki na łyżwach,
turnieje szkolne i zawody.
AP/MCS

Siatkarze walczyli o puchar prezydenta Bełchatowa
Pięć drużyn siatkarskich z województwa
łódzkiego zmierzyło się podczas Mikołajkowego Turnieju Piki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Była to już 11. edycja zmagań. Impreza
organizowana jest cyklicznie i na stałe
wpisała się w kalendarz imprez organizowanych w Bełchatowie. W tym roku na
siatkarskim parkiecie o laur zwycięstwa
walczyło w sumie 40 osób. Oprócz
aspektu sportowego ważne jest również
i przesłanie, jakie za sobą ten turniej niesie. Na boisku, w przyjaznej rywalizacji
sportowej spotykają się osoby zrzeszone
w klubach abstynenckich, chcące nieść
pomoc uzależnionym. W tegorocznej
edycji najlepsza okazała się drużyna
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W walczyły drużyny amatorskie

Przyjaciel I z Bełchatowa, który w finale
pokonał 2:0 reprezentację klubu Szansa
Radomsko. Trzecie miejsce wywalczył
zespół Przyjaciel II Bełchatów, który w
małym finale pokonał reprezentację
„Viola” Brzeziny. Każdy uczestnik 11. Mikołajkowego Turnieju w Piłce Siatkowej
o Puchar Prezydent Miasta Bełchatowa
otrzymał pamiątkowy medal i nagrody
rzeczowe. Wszystkie druzyny nagrodzono pamiątkowymi pucharami. Nie zabrakło też indywidualnych wyróżnień. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano
Roberta Stasiaka z drużyny Przyjaciel
I Bełchatów.
KR

Młodzieżowa Rada Miejska w Bełchatowie

Fabian Dudkiewicz

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Natalia Borowczyk

Alicja Jasińska

Małgorzata Michalska

Mikołaj Sobutkowski

Mikołaj Bukowiecki

Oliwia Jon

Jan Olczyk

Maksymilian Stanowski

Aleksandra Gawin

Wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kamila Chełmik

Magdalena Jończak

Maciej Pasiek

Jessica Stopyra

Dawid Walczak

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej

Paulina Ferek

Adam Gajda

Kamil Kusiak

Antoni Lis

Krzysztof Pazera

Klaudia Siwiaszczyk

Michał Szczepaniak

Julia Ścieszko
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Rada Miejska w Bełchatowie
Kadencja 2018-2023

Mateusz Broncel

Ireneusz Kępa

Mirosław Mielus

Monika Selerowicz

Piotr Wysocki

Grzegorz Muskała

Ewa Skorupa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Sebastian Brózda

Paweł Koszek

Maria Motylska

Grzegorz Siedlecki

Łukasz Cieślak

Karol Kowalski

Małgorzata Pagieła

Krzysztof Wata

Katarzyna Giesko

Włodzimierz Kuliński

Arkadiusz Rożniatowski

Michał Wyczachowski

Grzegorz Gryczka

Dariusz Lewandowski

Marcin Rzepecki

Sławomir Załęczny

