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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele
radości a także refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na nachodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach
chcemy życzyć Państwu spokoju oraz szczęścia
w rodzinnym gronie. Sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań.
Życzą członkowie i sympatycy
Bełchatowskiego Stowarzyszenia Samorządowego PLUS
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Szanowni Państwo,
W imieniu członków i sympatyków stowarzyszenia PLUS oraz
swoim pragnę złożyć Państwu życzenia wszystkiego dobrego na
Święta Bożego Narodzenia oraz
spełnienia wszystkich marzeń i planów w 2021 roku.
Święta Bożego Narodzenia
to powinien być wyjątkowy czas.
Czas spotkań z najbliższymi, czas
radości i przebywania w gronie rodziny i przyjaciół. Niestety cieniem
nad naszymi przyzwyczajeniami i
planami kładzie się pandemia. Sytuacja zmusza nas do wielu wyrzeczeń. Jakkolwiek są to trudne ograniczenia, proszę aby w miarę możliwości się do nich stosować, aby
w przyszłym roku móc spotkać się
znowu w pełnym gronie rodzinnym.

Wierzę, że w przyszłym roku
o tej porze pandemia będzie już
tylko złym wspomnieniem. Niech
ta nadzieja napełni nas optymizmem i wiarą, że 2021 rok będzie
lepszym rokiem. Rokiem powrotu
do normalności. Rokiem odbudowy gospodarki ale co chyba równie ważne odbudowy relacji społecznych.
Nigdy nie za wiele podziękowań i wyrazów szacunku dla służby zdrowia, która z ogromnym
poświęceniem walczy ze skutkami epidemii. Podziękowania kieruję również do wszystkich osób,
które pomimo trudnej sytuacji nadal wykonują swoją pracę, tak by
umożliwić naszej społeczności w
miarę normalne funkcjonowanie.
Dariusz Matyśkiewicz

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego rozstrzygnięty

Projekt, który złożyłem
-„Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” znalazł się w grupie projektów, które zostaną
zrealizowane w przyszłym
roku.
Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest
rozszerzenie możliwości zaangażowania
mieszkańców w proces decydowa-

nia o wydatkach regionalnej
wspólnoty samorządowej,
a przez to – o działaniach
samorządu województwa
wpływających na nasze otoczenie. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24
pule powiatowe. Projekty w ramach puli powiatowej nie mogły być niższe niż
5 000,00 zł ani wyższe niż 40
000,00 zł. I właśnie do puli
powiatowej złożyłem mój
projekt.

Z ogromną radością
przyjąłem informację o wyniku głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego w 2020 roku. Głosujący
docenili mój projekt „Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci” oddając na niego 515
głosów. Projekt opiewa na
kwotę 15.000 złotych. W powiecie bełchatowskim do realizacji zostały wytypowane
jeszcze trzy inne projekty.
Wszystkim głosującym dziękuję a pozostałym zwycięz-

com projektów serdecznie
gratuluję.
Zachęcam do składania
wniosków oraz do głosowania w kolejnych edycjach
budżetu obywatelskiego w
mieście i w województwie.
To niepowtarzalna okazja do
włączenia się w proces decyzyjny i możliwość realizacji potrzeb, które są nam najbliższe.
Artur Morawiec

Jak ten czas szybko leci – kilka refleksji na temat
różnych wymiarów czasu

Czas ciągle płynie, nawet
wtedy, gdy wydaje nam się, iż
zatrzymał się w miejscu. Sekundy, minuty, dni, tygodnie
i miesiące trwają zawsze tyle
samo, chociaż mamy wrażenie, że mijają szybciej niż zwykle albo dłużą się w nieskończoność. Zwłaszcza przyjemne przeżycia wydają się trwać
krótko, a te przykre i bolesne
zbyt długo.
Ludziom starszym czas
w ich odczuciu płynie szybciej, dzieciom znacznie wol-

niej. Naukowcy są zdania, że
jest to zależne od ilości informacji przetwarzanych w różnych okresach naszego życia.
Dzieci są uważnymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości. Przyswajają sobie
dużo różnych informacji i wielu doświadczają po raz pierwszy, dlatego czas płynie im
wolniej. Ludzie dorośli mają
już za sobą pełen bagaż doświadczeń i nie poznają tylu
nowych zjawisk. Często kolejne dni mają podobne do poprzednich, dlatego w ich odczuciu czas płynie znacznie
szybciej.
Czasem lubimy pamięcią
wracać do przeszłości, chociaż niejednokrotnie żyło się
wtedy gorzej niż teraz. Często staramy się wyrzucić z pamięci przykre doświadczenia, przez co przeszłość wydaje się być lepsza, niż rzeczywiście była. Ludzie dorośli z sentymentem wspominają swoją
młodość.

Współczesnemu człowiekowi pośpiech i kult prędkości towarzyszy na każdym kroku niemal we wszystkich dziedzinach życia. Staramy się robić wszystko jak najszybciej.
Podobno obecnie chodzi się
szybciej niż pół wieku temu.
Czy styl życia w ciągłym biegu
jest rzeczywiście dobry? Czy
może tylko do czasu?
Wiemy, że szybkie tempo
pracy, stres przyczyniają się
do osłabienia kontaktów mię-

2 października doszło do pożaru w jednym
z bloków na os. Dolnośląskim
Dwoje dorosłych ludzi i
dwóch 3 letnich chłopców
stracili bardzo wiele. Jeden
pokój doszczętnie się spalił a reszta mieszkania uległa
zalaniu. Mieszkanie wymagało gruntownego remontu
między innymi: wymiana instalacji elektrycznej w całym
mieszkaniu, wymiana okna i
podłóg, mebli, malowanie.
Franek i Tadzio to bliźniacy, Franio jest na tracheotomii
od 9 dnia życia, jest po zabiegu rekonstrukcji podniebienia a pokarm przyjmuje tylko
zmiksowany, gdyż nie gryzie
i dodatkowo ma rurkę pomagająca w oddychaniu. Bardzo

dużo osób zainteresowało się
ich losem i już gromadzone są
paczki z pomocą rzeczową i
pomocą finansowa.
Dzięki zbiórce pieniędzy
wśród członków PLUSa uda-

ło się zaspokoić dużą część
potrzeb poszkodowanej rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy w szlachetnym
odruchu serca wsparli naszą
zbiórkę.

dzyludzkich, chorób i różnych
zaburzeń emocjonalnych. Jesteśmy przemęczeni, popadamy w depresje, uzależniamy się od natłoku informacji.
Warto się nad tym zastanowić.
Myślę, że dobrze byłoby zadbać o kontakty z bliskimi, zaplanować dni bez telefonu i
komputera i odciąć się od natłoku informacji. Może zatem
warto iść z duchem czasu i
zwolnić, aby poczuć się lepiej?
Krzysztof Wata

Samorządy Powiatu Bełchatowskiego i Miasta Bełchatowa
sukcesywnie inwestują w rozwiązania proekologiczne

W tym roku szczególny nacisk położono na odnawialne źródła energii a mówiąc dokładniej w montaż paneli fotowoltaicznych. Niedawno zakończyło się umieszczanie mi-

kroinstalacji fotowoltaicznych
na dachach dwóch miejskich
podstawówek (Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 12) a prace związane z
budową obu instalacji koszto-

wały ponad 418 tys. zł. Należy podkreślić, że do inwestycji dołożyło Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pozyskana przez miasto dotacja z powiatu bełchatowskiego wyniosła ponad 385 tys. zł. Samorząd
powiatowy nie tylko dofinansowuje inwestycje proekologiczne w samorządach gminnych ale również sam inwestuje w takie rozwiązania. W trakcie realizacji jest montaż takiej instalacji na dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 czyli popularnym „Energetyku”. Koszt tej jednej instalacji
to prawie 250 tys zł. W efekcie
tych inwestycji będzie bardziej
ekologicznie i oszczędnie. Te
prowadzone prace pozwolą
osiągnąć efekt ekologiczny w
postaci redukcji emisji CO2.
Ale nie tylko. Chodzi również o
zmniejszenie kosztów zakupu
energii elektrycznej.
To nie koniec proekologicznych wiadomości. Energię ze słońca będzie czerpał
również Miejski Zakład Komunikacji. Inwestycja ta rozpoczęta
jesienią jest już na ukończeniu.

Panele fotowoltaiczne mają w
pełni zaopatrywać stację ładowania pojazdów elektrycznych
a spółka jak twierdzą jej władze będzie samowystarczalna
pod względem energetycznym,
a mowa m.in. o budynku biurowym, warsztacie czy stacji paliw. Wartość tej „słonecznej” inwestycji to niewiele ponad 400
tys. zł., a dofinansowanie z bełchatowskiego starostwa sięgać
będzie 316 tys. zł.
Obrany w tym roku kierunek
będzie również kontynuowany w roku 2021. W planach inwestycyjnych obu jednostek samorządu terytorialnego są kolejne zadania związane z montażem paneli fotowoltaicznych.
Władze Powiatu Bełchatowskiego przymierzają się do zainstalowania paneli fotowoltaicznych na głównym budynku Starostwa Powiatowego a władze
Miasta Bełchatowa zapowiadają, że kolejne szkoły doczekają
się instalacji fotowoltaicznych.
Grzegorz Muskała
Marek Jasiński

PLUS włączył się w przygotowania do absorbcji środków
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Bełchatowa
Co to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji?
Fundusz
Sprawiedliwej
Transformacji to jeden z mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. Fundusz ma
wspierać transformację regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla.
W ramach funduszu na lata
2021-2027 dla całej UE przewidziano 7,5 miliarda euro, z czego Polska ma dostać największą część – 3,5 miliarda euro.

Województwo Łódzkie włączyło się do wyścigu o te pieniądze. Powołano zespół ds. transformacji obszarów górniczych
województwa łódzkiego. 29
października 2020 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął
uchwałę w sprawie podania do
publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Jest to dokument, który
jest niezbędny aby aplikować o
fundusze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
PLUS włączył się w przygotowania do opracowa-

nia dokumentu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji Województwa
Łódzkiego wysyłając propozycje, które w naszym przekonaniu mogą być odpowiedzią na zmiany jakich możemy się spodziewać się w naszym regionie w perspektywie kolejnych lat.
Złożone wnioski dotyczą
dwóch inicjatyw, które mogłyby zostać sfinansowane z
funduszy FST. Sa to: Bełchatowskie Centrum Szkolenia i
Innowacji Medycznych oraz
Centrum Kardiologiczno Rehabilitacyjno-Sanatoryjne.
Oba projekty mogą przy-

nieść wymierne korzyści w
postaci nowych miejsc pracy
i byłby impulsem prorozwojowym dla Bełchatowa.
Na bieżąco obserwujemy
postępy prac nad projektem
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w tę
inicjatywę ponieważ jej powodzenie zaważy na dziesięciolecia nad naszym regionem.
Artur Morawiec

Duże szanse na powrót kolei do Bełchatowa

Program Kolej na Plus nabiera rozpędu. W sierpniu 2020
roku Miasto Bełchatów, Gmina Kleszczów i Urząd Marszałkowski w Łodzi podpisały porozumienie o aplikowaniu do
programu Kolej Plus. A już w

listopadzie 2020 okazało się,
że projekt zakwalifikował się
do kolejnego etapu naboru.
Istnieje więc realna szansa, że
znajdą się pieniądze na ambity program modernizacji linii
kolejowej na odcinku Piotrków

Trybunalski- Bełchatów oraz
przedłużenie jej do Bogumiłowa. Projekt zakłada modernizację linii na odcinku ok. 34,3
km oraz zbudowanie nowej linii o długości ok. 7,2 km. Planowany okres realizacji Projektu to lata 2021 – 2028. Następnym krokiem będzie opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego
przez samorządy. Program Kolej Plus ma być zrealizowany do
2028 roku. Wartość całego programu to 6,6 mld zł, gdzie 5,6
mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa a ok. 1 mld od
jednostek samorządu terytorialnego, które zaangażują się
w realizację programu
Bez wątpienia taka inwestycja byłby prorozwojowym impulsem dla Bełchatowa i Kleszczowa. Połączenie kolejowe le-

piej skomunikowałoby miasto
z resztą regionu ale również
byłoby dodatkowym atutem
dla potencjalnych inwestorów.
Dywersyfikacja usług logistycznych to poważny atut w wyścigu o inwestorów, których tak
potrzebuje zarówno Bełchatów
jak i jego mieszkańcy.
Artur Morawiec

Najlepsi sportowcy, trenerzy i ludzie sportu
z nagrodami prezydenta
ta 40 tyś. zł. Pani prezydent
przyznała nagrody 27 sportowcom, 6 trenerom oraz 4 ludziom sportu, którzy swą pracą i zaangażowaniem czynnie
przyczyniają się do krzewienia
sportu w naszym mieście.

Jak co roku Prezydent Miasta Bełchatowa pani Mariola
Czechowska nagrodziła najlepszych sportowców, trenerów oraz ludzi sportu. Niestety z powodu pandemii nie odbyła się tradycyjna uroczysta
gala Inauguracji Roku Sportowego, podczas której corocznie wręczono nagrody najlepszym, natomiast przyznane
nagrody trafiły bezpośrednio
na konta nagrodzonych.
W roku obecnym na nagrody została przeznaczona kwo-

Należy podkreślić iż wśród
sportowców najwięcej nagród
otrzymali bełchatowscy lekkoatleci, którzy swe sukcesy
osiągali na najważniejszych
zawodach w Polsce jak i poza
granicami naszego kraju. Największe sukcesy w lekkoatletyce święcili: Mateusz Górny,
Adam Patrzyk, Filip Chrosta,
Jakub Bracki, Joanna Mazur,
Maia Matyśkiewicz, Maria Kołodziejczuk, Amelia Zochniak,
Sylwia Hałaczkiewicz, Oliwia
Malinowskiej, Juli Grochulska,
Zuzanna Mielczarek, Mateusz
Markowiak, Anna Olczyk, Małgorzata Domagała oraz Julia Jończyk. Za bardzo wysokie wyniki w trójboju siłowym

nagrodzono Daniela Wasilewskiego, Idę Lis oraz Sebastiana
Kwiatkowskiego.
Dostrzeżono także sukcesy bełchatowskich zapaśników: Filipa Kazimierczaka
i Bartosza Włodarczyka. Nagroda trafiła także do Piotra
Niźnika, który trenuje wspinaczkę sportową, tenisistki Marty Dudek oraz Tomasza Dyderskiego, Tomasza Kijankę i Andrzeja Jędrzejczyka
trenujących curling. Nagroda
powędrował również do Julii Wengrzyńskiej uprawiającą
wakeboard.
Nagrody otrzymali również trenerzy, którzy to swą
pracą doprowadzali do sukcesów swych wychowanków.
W tym roku nagrodę otrzymali: Łukasz Mantyk trener
Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, Michał Stawicki, szkoleniowiec Joan-

ny Mazur, Krystian Gortat trener kickboxingu, Arkadiusz
Żurawski, Michał Tybora oraz
Adrzej Olczyk. Nagroda Prezedenta trafiła również na
ręce ludzi sportu.
W tym roku doceniono zaangażowanie w krzewieniu
sportu Adriana Teodorczyka
w piłce nożnej, Piotra Dudka w tenicie ziemnym, Tadeusaz Książczyka w tenisie stołowym oraz Janusza Włastowskiego w zapasach.
Wszystkim nagrodzonym
sportowcom życzę dalszych
sukcesów na arenach Polski i świata, trenerom dalszej
tak owocnej pracy, a ludziom
sportu dużo siły i wytrwałości w krzewieniu sportu w naszym mieście.
Grzegorz Muskała

Inwestycje w cieniu pandemii - wschodnia obwodnica
miasta zgodnie z planem

Rok 2020 na długo zapisze
się w Naszej świadomości jako
przełomowy. To, co dotychczas
wydawało się Nam wszystkim
wymysłem hollywoodzkich scenarzystów, dzieje się naprawdę.
Pandemia, lockdown, nowe obostrzenia i zwyczaje, to wszystko sprawiło, że zaczęliśmy myśleć i działać inaczej.
Oprócz istotnych zmian w
wymiarze społecznym, ten rok
to również ekonomiczne i gospodarcze tsunami, z którego konsekwencjami z pewnością przyjdzie Nam się zmagać
przez kilka kolejnych lat.

Prognozy
ekonomiczne
wskazują, że skutki kryzysu odczujemy wszyscy, niezależnie
od sektora gospodarki w jakim
funkcjonujemy. Oprócz bezpośrednich skutków jednostkowych, jak utrata zatrudnienia,
czy realne obniżenie dochodów gospodarstw domowych
związane z zahamowaniem
działania wielu branż, konsekwencją długofalową będą
zmniejszone nakłady na inwestycje, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
W kontekście tychże negatywnych przewidywań, tym
bardziej cieszy fakt, że zaplanowana do realizacji wschodnia
obwodnica Bełchatowa będzie
realizowana zgodnie z pierwotnym planem.
Jak poinformował Urząd
Miasta, prace rozpoczną się
jeszcze w 2021 roku, a pierwsze
samochody będą mogły zostać
skierowane na nową drogę już
w 2023 roku. W uzgodnieniu
z Zarządem Dróg Wojewódz-

kich w Łodzi, Miasto Bełchatów
przejmie zarząd na nowobudowanym odcinkiem.
Skuteczna realizacja długoterminowych projektów zasługuje na uznanie pod adresem

Włodarzy miasta, szczególnie
w tych trudnych i niestabilnych
warunkach makroekonomicznych.
Robert Siwiaszczyk

PLUS. Wspólnie dla Bełchatowa
Napisz do nas: plus.wspolniedlabelchatowa@gmail.com

Wspieramy Dom Pomocy Społecznej
Fundacji Brata Alberta w Łodzi
Członkowie stowarzyszenia PLUS odwiedzili Dom Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta w Łodzi. Z pieniędzy zebranych wśród członków Stowarzyszenia zakupiono materiały do terapii zajęciowej dla podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej. Mieliśmy
przyjemność osobiście przekazać je podopiecznym DPS.
			 Redakcja

Miasto wspiera finansowo Szpital
Wojewódzki w Bełchatowie
Miasto wsparło już dwukrotnie w 2020 roku bełchatowski szpital. Za każdym razem pomoc jest związana z sytuacją pandemiczną. Pieniądze,
które przekazywał samorząd
były przeznaczone na zakup
środków ochrony osobistej dla
personelu szpitala. Urząd miasta wsparł szpital dwukrotnie w
marcu i listopadzie kwotami 50
tysięcy i 100 tysięcy.

Nowy plac zabaw dla przytorza
Realizacja zwycięskiego projektu siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, na który głos oddało 646 bełchatowian, dobiega końca. Na osiedlu
Przytorze, przy ul. Paderewskiego wyremontowany i rozbudowany został plac zabaw. Oprócz
nowego ogrodzenia i bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na
placu pojawiło się wiele nowych
i niespotykanych urządzeń, takich jak: fabryka piasku z dźwigiem, taśmociągiem oraz przenośnikiem i wagą oraz wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze
zjeżdżalnią, domkiem, tunelem
i kolorowymi okularami. Ponadto posadzone zostaną drzewa liściaste, postawione nowe ławki,
kosze na śmieci i stojak rowero-

wy. Najmłodsi mieszkańcy osiedla będą mogli już wkrótce korzystać ze wszystkich atrakcji.
Krzysztof Wata
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Wykup mieszkań z bonifikatą

Już niebawem, kiedy tylko pozwoli na to
sytuacja epidemiologiczna w kraju, będziemy
mogli spotkać się z mieszkańcami miasta
i powiatu w nowej siedzibie PLUSA przy ul. Kwiatowej
Zapraszamy serdecznie.
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To już ostatni moment
dla mieszkańców, którzy
chcą wykupić mieszkanie na
własność na bardzo atrakcyjnych warunkach. Tylko
do końca roku można składać wnioski o wykupienie
mieszkania z bonifikatą od
75% do 85%. Urząd miasta
sprzedaje mieszkania będą-

ce jego własnością. W pierwszej kolejności prawo ich nabycia mają ich obecni najemcy. Wysokość ulg uzależniona jest od szczegółowych warunków dotyczących zbywanych nieruchomości - m.in. od daty budowy budynku czy jego stanu
technicznego.

