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Informator
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19

ul. Czapliniecka 66

Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20, 633 60 08
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69
Powiatowe Centrum Sportu
ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72
Szkoły ponadgimnazjalne

Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Administracyjno - Gospodarczy 635 86 81
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56
Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji 635 86 42

Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
733 66 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98, fax
633 06 42
Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 18 81

Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33

Bursa Szkolna 632 12 52

Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu
Państwa 635 86 50
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 635 86 14
Biuro Rady Powiatu 635 86 53
Rzecznik prasowy 635 86 14
ul. Pabianicka 34

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez każdą
z komórek organizacyjnych jest dostępny na stronie
www.powiat-belchatowski.pl

Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
ul. Czapliniecka 96

Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
te. 733 51 16, fax 632 69 23
Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel./fax 043 676 60 11

Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48, fax 633 21 06
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04
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ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70

Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 733 66 08

ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, te;. 633 29 06

Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00

Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09

ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel./fax 731 31 10

Pozostałe Instytucje

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83

KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro).
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub
telefonicznie: 44 635 86 01.

Telefony alarmowe
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997
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To jest ważne
Szanowni Państwo
Kończy się obecna kadencja samorządu powiatowego. To dobry czas na podsumowania czterech lat pracy Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Bełchatowie na rzecz naszego regionu.
Moim zdaniem to był owocny czas inwestycji i rozwoju powiatu bełchatowskiego. Udało się wykonać wiele przedsięwzięć służących naszym mieszkańcom. Zakres osiągnięć powiatu jest duży: od remontów dróg, budowy tras rowerowych, przez pomoc policji, straży
pożarnej, szpitalowi, po wsparcie gmin w ich działaniach proekologicznych, działania profilaktyki zdrowia, inwestycje w oświatę i rozwój bazy sportowej.
Samorząd powiatowy doskonale przystosowuje się do aktualnej sytuacji, elastycznie
reaguje na wszelkie zmiany, potrafi maksymalnie wykorzystać do własnych potrzeb aktualną koniunkturę. Wystarczy przejechać nasz powiat wzdłuż i wszerz, aby zobaczyć efekty
działalności administracji lokalnej. Odnowione drogi, nowe wodociągi, piękne szkoły i placówki edukacyjne, tereny zielone oraz masa pozostałych inwestycji, robią wrażenie. Dbałość o bezpieczeństwo obywateli, sport i kulturę, a także nowoczesne podejście do petentów, zgodne z europejskimi standardami – to wszystko zasługa samorządu, który sukcesywnie zmienia obraz naszego państwa.
Życzę mieszkańcom naszego powiatu, aby kolejna kadencja samorządu była równie owocna, jak ta mijająca, w której
włodarze powiatu będą dostrzegać problemy regionu i robić wszystko, by je rozwiązywać w duchu poszanowania człowieka
i w sposób gospodarny.
Z samorządowym pozdrowieniem
Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Ciężki sprzęt już na budowie

T

rwają prace przy największej tegorocznej inwestycji samorządu Powiatu Bełchatowskiego,
którą jest budowa stadionu lekkoatletycznego na
terenie Powiatowego Centrum Sportu przy ulicy
Czaplinieckiej w Bełchatowie. W tym roku na ten
cel przeznaczone zostanie 2.550.000 złotych. Budowa potrwa dwa lata i będzie kosztować około 9
milionów złotych. Gospodarze powiatu, starosta
i wicestarosta, spotkali się na placu budowy z dziennikarzami, by poinformować o postępach prac.
- Na budowę udało się nam pozyskać 3.200.000 złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki – powiedział
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Stadion wzbogaci ofertę Powiatowego Centrum Sportu,
w którego skład obecnie wchodzi hala lodowiska,
pływalnia, dwie sale gimnastyczne oraz dwa boiska
ze sztuczną murawą. Dzięki pomyślnej weryfikacji
projektu stadionu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
po zbudowaniu obiektu będziemy mogli na nim przeprowadzać zawody o randze ogólnopolskiej.
- Jak widać trwają intensywne prace przy budowie.
Obecnie usunięta została wierzchnia warstwa gruntu, wykonywane jest odwodnienie, mury oporowe,
obrzeża bieżni – poinformował Marek Jasiński,
wicestarosta. - W tym roku zakładamy, że wykonane
zostaną wszystkie instalacje podziemne, aby wiosną
przyszłego roku ruszyły główne prace budowlane.
W zakres inwestycji wchodzą:
- budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni
z trawy naturalnej i wymiarach pola gry 60 x 100m;
- boisko do rugby o wymiarach pola gry 68 x
109 m z nawierzchnią z trawy naturalnej;

- pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej o długości 400m (100 i 110m
na odcinkach prostych oraz 8 i 6 torach na łukach);
- elementy rozgrywek lekkoatletycznych, takich jak: rzutnia do pchnięcia kulą (x2), rozbieg
do rzutu oszczepem, rozbieg do skoku wzwyż,
rozbieg do skoku w dal i trójskoku o dwóch torach, rozbieg do skoku o tyczce, rów z wodą do
biegów długodystansowych, rzutnia wraz z klatką ochronną do rzutu dyskiem / młotem.
W zakresie przedsięwzięcia jest także wyposażenie boisk w sprzęt sportowy oraz budowa wiat
z dojściem do nich
z kostki betonowej.
Układ boisk nawiązuje do istniejącego boiska
i bieżni.
KB
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Wydarzenia
Wizytacja w szpitalu

W

ostatnich latach samorząd powiatu bełchatowskiego przekazał Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchatowie ponad milion złotych na zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Dyrekcja szpitala zaprezentowała w październiku br. nowy sprzęt oraz zakres przeprowadzonych remontów
przedstawicielom władz powiatu i dziennikarzom.
- Dzięki naszej pomocy szpital w tym roku mógł kupić łóżka rehabilitacyjne
wraz z wyposażeniem dla zakładu opiekuńczo-leczniczego, sprzęt medyczny
dla oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej oraz dokonać przebudowy łazienek
w oddziale pediatrycznym – powiedział podczas wizytacji w szpitalu Szczepan
Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Łącznie w tym roku przekażemy tej jednostce
ponad 122 tysiące złotych. W większości leczą się przecież w niej nasi mieszkańcy.
- W imieniu pracowników szpitala, ale przede wszystkim pacjentów, dziękuję za
każdą złotówkę, która do nas trafia – powiedział Mirosław Leszczyński, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. - Dzięki pomocy samorządu powiatu co roku kupujemy nowoczesny sprzęt czy też wykonujemy prace remontowe.

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zostało uhonorowane Medalem
Amicus Salutis za całokształt działalności dla dobra bełchatowskiego szpitala. Wyróżnienie jest przyznawane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla placówki. Na liście odznaczonych jest wiele podmiotów, w tym osób
fizycznych i przedsiębiorstw.
- Cieszę się, że jako radni możemy pomagać. Sam jestem lekarzem pediatrą,
wiem co znaczy nowoczesny sprzęt medyczny czy dobre warunki pracy – przyznał Krzysztof Zochniak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie.
- Dzięki temu nasz szpital lepiej wygląda i skuteczniej leczy, a tego przecież oczekują pacjenci. Bolączką polskiej służby zdrowia jest właśnie finansowanie, dlatego
my samorządowcy musimy taką „kroplówkę” podłączać, aby szpital się rozwijał.
- Remont łazienek oddziału pediatrycznego docenią przede wszystkim mali pacjenci, którzy przebywają na oddziale, ale również ich opiekunowie – powiedziała
Izabela Karolczyk, kierownik oddziału. - Mam nadzieję, że to będzie dobry początek zmian na naszym oddziale, który, niestety, wymaga już kolejnych remontów. KB

którzy
Podziekowanie
jum“ dziękuje wszystkim,
Przyjaciół Chorych „Hospic
icyjnej Szpitala
osp
no-H
atyw
Zarząd Stowarzyszenia
Pali
eki
Opi
nego remontu Oddziału
poparli inicjatywę gruntow
nam
.
wie
w Bełchato
rej woli, którzy przekazali
ziękować tym ludziom dob
projekt w ramach
na
li
owa
Szczególnie pragniemy pod
głos
oraz
8)
ą
(nr KRS 000008815
e zaangażowanie i okazan
1 proc. swoich podatków
e podziękowanie za osobist
i
ębn
ilow
Odr
.
Kam
iego
elsk
oraz
u
wat
iem
oby
wsk
budżetu
towi - Staroście Bełchato
zęs
Chr
wi
zł,
ano
tys.
zep
286
Szc
y
osił
pomoc składam
koszt remontu wyn
iny Bełchatów. Całkowity
z budżetu
Ładziakowi - Wójtowi Gm
ch Stowarzyszenia, 70 tys.
sny
wła
ków
środ
ze
ziło
hod
i Gminy
poc
radn
zł
zł
tys.
tys.
27
101
a
,
go
iego
cze
z
ali radni Powiatu Bełchatowsk
kaz
prze
jaznym
zł
przy
tys.
m
80
,
jsce
iego
mie
obywatelsk
nania. Stał się
ział zmienił się nie do poz
Bełchatów. Odnowiony odd
in.
rodz
ciężko chorych oraz ich
zyszenia
i swoistym azylem dla osób
W imieniu Zarządu Stowar
Ryszard Gębarowski

Zapobiegać, a nie leczyć

P

ropagowanie i prowadzenie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) wpisało się w kalendarz kilkuletnich działań prowadzonych przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego. Właśnie trwa już szósta edycja
tego przedsięwzięcia. Obecnie (od 3 listopada) bezpłatnemu szczepieniu poddawane są dziewczynki urodzone w 1998 r. Zauważa się malejące zainteresowanie problemem szczepień, stąd pojawiają się różnorodne pomysły, zarówno
w środowisku dorosłych, jak i młodzieży, służące podnoszeniu świadomości
o zagrożeniach wynikających z zarażenia się wirusem HPV i możliwościach profilaktycznych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie w tym
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celu gościły popularna aktorka Jolanta Fraszyńska i dr n. med Anna Bartosińska-Dyc z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Spotkanie z młodzieżą poprzedziła konferencja prasowa z udziałem gości i przedstawicieli samorządu powiatu, tj. starosty
Szczepana Chrzęsta i Krzysztofa Zochniaka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zasadniczą ideą tych wydarzeń było podkreślenie znaczenia profilaktyki
chorób, w tym szczególnie raka szyjki macicy. Jolanta Fraszyńska podkreślała,
że „zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze i musimy pamiętać o trosce o nie. Tę troskę wyrażamy poprzez regularne badania, szczepionki i zdrowy tryb życia”. Powodem dla przyłączenia się przez aktorkę do akcji jest chęć poszerzenia świadomości młodych ludzi na temat zapobiegania chorobom, kiedy tylko jest to możliwe..
- Kobieta przez lata nie chodzi na badania kontrolne, a profilaktyka dla niej nie istnieje, dlatego ważne są takie kampanie – powiedziała Anna Bartosińska-Dyc. - HPV
nie daje objawów, a jeżeli zaczyna coś boleć, to często już jest za późno. A wystarczy,
żeby kobiety były świadome, a ryzyko zachorowania na raka szyjki można znacznie
zmniejszyć. W szczepionce nie ma wirusa, nie wywołamy choroby, nauczymy tylko
walczyć organizm, jak ma sobie poradzić HPV.
Spotkanie uświetniły występy artystyczne uczniów. Jolanta Fraszyńska wręczyła
nagrody laureatom konkursu poetyckiego oraz na plakat popularyzujący kampanię
szczepień HPV.
Z możliwości bezpłatnych szczepień może skorzystać obecnie 529 szesnastolatek,
mieszkanek powiatu bełchatowskiego. W poprzednich akcjach zaszczepiło się 2205
dziewczynek z roczników '93, '94, '95, '96 i '97.
AK

Wydarzenia
Medyczny cud, nadzieja dla chorych
Historia Dariusza z Prądzewa (gm. Rusiec)

W

październiku światowe media obiegła informacja o pacjencie z Polski, któremu lekarze,
jako pierwszemu na świecie, przywrócili czucie w sparaliżowanej połowie ciała. Pacjentem tym jest Dariusz
Fidyka, mieszkaniec powiatu bełchatowskiego, który
o swojej chorobie i zmaganiach z nią opowiedział w starostwie włodarzom powiatu oraz dziennikarzom.

Dariusz Fidyka, mieszkaniec Prądzewa w gminie Rusiec, strażak ochotnik, sportowiec, pamięta

doskonale dzień 27 lipca 2010 roku, bo wtedy jego
życie legło w gruzach. Zaatakowany przez napastnika otrzymał kilkanaście ciosów nożem, z których
jeden przesądził o kalectwie. Przecięciu uległ rdzeń
kręgowy. Diagnoza lekarzy była szybka i ze wszech
miar bolesna: do końca życia wózek inwalidzki i całkowity brak czucia od pasa w dół. Kolejne miesiące
dla psychiki zdrowego i aktywnego dotąd człowieka
były koszmarem. Na szczęście wspierała go rodzina,
znajomi i sąsiedzi z Prądzewa. Zwrócił się też do starostwa. Zarówno Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pomogli szybko przejść procedury przyznania środków na dostosowanie domu dla osoby poruszającej
się na wózku inwalidzkim.
- Znamy Darka od dziecka, więc naturalnym było, że
po tragedii, jako go spotkała, zrobimy wszystko, aby mu
pomóc – mówi Krzysztof Gajda, sąsiad z Prądzewa,
członek Zarządu Powiatu. - Najważniejsze było wsparcie psychiczne w tych trudnych chwilach, ale także zbieranie pieniędzy na leczenie. Podkreślę, że nigdy nie wątpiliśmy, że Darek w jakimś stopniu powróci do zdrowia,
choć zdawaliśmy sobie sprawę, że na świecie jeszcze
żadnemu lekarzowi nie udało się tego dokonać. Organizowaliśmy zbiórki charytatywne, festyny, dyskoteki,
loterie, aby zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację.
Kupiliśmy nawet samochód przystosowany dla osoby
niepełnosprawnej, aby Darek mógł samodzielnie jeździć
do klinik i lekarzy.
Dwa i pół roku roku temu Dariusz Fidyka trafił do
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie lekarze przeprowadzili pionierską operację

Honorowo i z potrzeby serca

W

październiku odbyła się piąta edycja akcji zbiórki krwi„Samorządowcy oddają
krew”, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Zgłosiło się do niej
14 osób, do oddania krwi lekarz zakwalifikował 11. Oddano blisko 5 litrów krwi.
Zasady pobierania, przechowywania i przetwarzania krwi ludzkiej, obrót krwią
i jej składnikami, warunki zapewniające dostępność preparatów krwi, a także zadania oraz organizację publicznej służby krwi określa ustawa o publicznej służbie
krwi z 22.08.1997 r. Dziennik Ustaw RP Nr 106, poz. 681 z 1997 r. oraz ustawa z dnia

– po raz pierwszy na świecie pacjentowi z takim urazem
przeszczepiono glejowe komórki węchowe pobrane
z mózgu. Operacja polegała na wszczepieniu w miejsce przerwanego rdzenia kręgowego glejowych komórek węchowych, które mają zdolność regeneracji.
Dariusz Fidyka odzyskał czucie w nogach i jest w stanie przejść kilka metrów trzymając się drążka.
- Bardzo pragnę wrócić choć częściowo do normalnego
życia i mam nadzieję, że latem przyszłego roku znów się
spotkamy w starostwie, ale nie będę już siedział na wózku inwalidzkim, a jedynie będę podpierał się balkonikiem
– mówi uśmiechnięty Dariusz Fidyka. - Codziennie
wykonuję bardzo wyczerpujące ćwiczenia fizyczne: sześć
godzin nauki chodzenia, rozciągania, treningu mięśni. Do
tego dochodzi jeszcze godzina masażu i godzina elektrostymulacji. Śmieję się, że codziennie jestem jak dawniej,
normalnie, w pracy, ale pracuję sam ze sobą.
Dariusz Fidyka żyje ostatnio w wirze wywiadów dla
środków masowego przekazu, nie milknie jego telefon,
bowiem sparaliżowani ludzie z całego świata chcą dowiedzieć się o szczegółach operacji.
- Komputera nawet nie włączam – mówi Dariusz
Fidyka. - Mam tyle e-maili w tej sprawie, że „padła” mi
poczta. Dzwonią ludzie z całego świata, od Australii, Rosji, Chin, przez Brazylię i Stany Zjednoczone. Wynajmują
tłumaczy, aby tylko móc ze mną porozmawiać, bo stałem
się nadzieją dla tysięcy sparaliżowanych osób. Telefon
dzwoni nawet w środku nocy. Telewizja BBC nakręciła
o moim powrocie do zdrowia film dokumentalny. Ale ja,
mimo całego tego zgiełku, który mnie już męczy, cały czas
jestem Darkiem Fidyką z Prądzewa. Zapewniam, że woda
sodowa nie uderzyła mi do głowy. Pamiętam wciąż o pomocy, której udzielili mi najbliżsi zaraz po wypadku, kiedy
nie było żadnych nadziei. Dlatego dziękuję wszystkim,
którzy przez te lata mnie wspierali. Dziękuję także Krzysztofowi Gajdzie, dziękuję panu staroście Szczepanowi
Chrzęstowi oraz Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie.KB

26.11.2003 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 223, poz. 2215). Krwiodawstwo w Polsce ma
charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami, opiera się na
zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
Po oddaniu krwi dawcy przysługuje jednak:
– posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal (18 840 kJ),
– zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania, lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
– zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
– zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na
zasadach określonych w odrębnych przepisach, ewentualnie drobne gadżety czy
pamiątki, przeważnie propagujące honorowe krwiodawstwo.
Oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza,
który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. W wielu przypadkach udaje się dzięki temu wcześnie rozpoznać np. chorobę
nadciśnieniową, będącą plagą wielu współczesnych społeczeństw, a przebiegającą
długo w sposób bezobjawowy. Już wypełniając kwestionariusz dawca może uświadomić sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia i zwrócić na nie uwagę lekarza.
Źródło: Instytut Hematologi i Transfuzjologi
http://www.rckik-katowice.pl/104_co_daje_oddawanie_krwi.html
Redakcja
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Wydarzenia
Samorządowy Lider Edukacji – to my!

P

owiat Bełchatowski, jako jeden z nielicznych
w Polsce, został wyróżniony tytułem „Samorządowy Lider Edukacji 2014” w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuł przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego, która od 2010 r. prowadzi
wszechstronne działania na rzecz rozwoju oświaty,
nauki, sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy. 30 października 2014
r. na uroczystej gali w auli Uniwersytetu Wrocławskiego Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski
odebrał certyfikat, przyznawany jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazują się szczególną
dbałością o rozwój szkolnictwa na swoim terenie,
oferują kształcenie na wysokim poziomie, realizują
innowacyjne programy dydaktyczne oraz wdrażają
nowatorskie programy oświatowe, naukowe lub

kulturalne, adresowane do młodzieży, studentów
i nauczycieli.
Samorządy uczestniczące w programie oceniało
dwóch niezależnych recenzentów. W swojej opinii
pochwalili oni działania Powiatu Bełchatowskiego
ukierunkowane na poszerzanie wachlarza kierunków i profili kształcenia, realizowanych z uwzględnieniem zjawisk i tendencji występujących na rynku
pracy: „Powiat inwestuje w rozwój kształcenia zawodowego. Zajęcia z uczniami odbywają się na bazie
nowoczesnego, systematycznie rozwijanego zaplecza
dydaktycznego, a edukację prowadzą nauczyciele
o najwyższych kwalifikacjach. Liczne projekty edukacyjne finansowane ze źródeł zewnętrznych dotyczące
podniesienia kwalifikacji zawodowych czy zajęć dodatkowych świadczą o kooperacji placówek edukacyjnych i organu prowadzącego z sektorem biznesu,
co wpływa na wzmocnienie powiązań szkół z rynkiem

Wdzięczni nauczycielom

J

ak ważna i trudna jest praca nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wszystkich pracowników związanych z oświatą mówiono podczas
akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe dla jednostek oświatowych będących pod pieczą samorządu Powiatu Bełchatowskiego. Uroczystość odbyła
się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Bełchatowie, a zaszczycili ją obecnością przede
wszystkim nauczyciele oraz włodarze powiatu, kierownicy powiatowych jednostek administracyjnych.
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Akademię poprowadził Arkadiusz Kubik, Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie.
Tradycją tej gali są słowa uznania i podziękowania
adresowane do pracowników oświaty. Jak podkreślił
Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski, wykonywanie profesji nauczyciela zdaje się być coraz trudniejsze
z uwagi na zmieniającą się kulturę, postęp cywilizacji,
co ma wydatny wpływ na postawę młodych ludzi.
Kształtowanie jej w sposób właściwy z zachowaniem
wartości uniwersalnych i ponadczasowych wymaga
od nauczycieli więcej wysiłku i większych umiejętności.
Powiat Bełchatowski inwestuje w szkolną infrastrukturę, w godne warunki nauki dla uczniów i pracy dla ich
wychowawców. Baza budynków, pomocy dydaktycznych, obiektów sportowych jest imponująca, ale – jak
powiedział Edward Olszewski, przewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie – nie można oczekiwać, że to
wystarczy, by młodzież miała wyniki i osiągnięcia. Jak
dodał, efekty i sukcesy zależą od osobistego wkładu
i zaangażowania nauczycieli. I jest to widać, chociażby
w środkach masowego przekazu, donoszących o sukcesach uczniów z Powiatu Bełchatowskiego. Zauważyła
to w swoim wystąpieniu Renata Skalska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a uczniów nazwała ambasadorami powiatu, którzy poprzez swoje
sukcesy w nauce, zwycięstwa w różnych konkursach
i olimpiadach promują powiat, jako potencjał mądrych,
zdolnych młodych ludzi. Należy jednak pamiętać, kto te
talenty szlifuje. Niewątpliwie warunki do nauki stwarzane przez właściciela szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, reprezentowanego, najogólniej mó-

pracy”. Uwagę komisji oceniającej zwróciła także
aktywność Powiatowego Centrum Sportu oraz szeroka oferta proponowanych zajęć również w czasie
ferii i wakacji. Młodzież z powiatu bełchatowskiego
może rozwijać swoje umiejętności w wielu dziedzinach sportu oraz uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach sportowych i artystycznych. Wszystko to
miało wydatne znaczenie dla przyznania zaszczytnego tytułu Samorządowego Lidera Edukacji.
SS
wiąc, przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu, mają istotne
znaczenie dla jej jakości. Wicestarosta Marek Jasiński
przedstawił szereg danych obrazujących stan oświaty
w naszym powiecie nakreślony liczbami uczniów, kadry
czy środków przeznaczanych na wyposażenie, zajęcia
dodatkowe czy remonty. Dodał, że w obliczu wciąż powiększającego się niżu demograficznego przyjmowanie uczniów do pierwszych klas w liczbie, jaką wcześniej
zakładano, jest powodem do satysfakcji. Wicestarosta
pochwalił zespoły do spraw promocji w szkołach, które
dbają o markę i reklamę placówek w celu pozyskiwania
nowych uczniów. Z gratulacjami i podziękowaniami
w kierunku pedagogów wystąpił także ks. biskup Marek Izdebski.
Podniosłym momentem gali były wyróżnienia nauczycieli, którzy listy gratulacyjne i kwiaty odebrali z rąk
starosty Szczepana Chrzęsta i Jacka Zatorskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zaszczyt ten spotkał kilkadziesiąt osób – nauczycieli mianowanych, dyplomowanych oraz emerytowanych, którzy w tym roku
zakończyli swoją pedagogiczną karierę. Dziewiętnastu
nauczycieli zostało uhonorowanych Nagrodą Starosty
Bełchatowskiego. Samorząd Powiatu przeznaczył na
ten cel 57 tys. zł.
Nagrody otrzymali: Jarosław Budzyński, Dorota
Herudzińska, Anita Dworzyńska, Izabela Radziszewska, Renata Bartoszewska, Elżbieta Paczka, Monika
Rydz, Marcin Pawlak, Piotr Langkamer, Mariusz
Pietryszka, Radosław Kacperek, Agnieszka Krzciuk,
Agnieszka Stefańska, Agnieszka Nagodzińska-Bociek oraz z inicjatywy Starosty Bełchatowskiego: Gabriela Siewiera-Paradecka, Joanna Zalejska, Małgorzata Nowocień, Marek Tokarek, Halina Ślawska. AZ

Wydarzenia
Studiowanie w Bełchatowie

S

połeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
zainaugurowała 4 października 2014 r.
rok akademicki 2014/2015. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w auli przy ul. Czaplinieckiej 96 tłumnie wypełnionej przez studentów,
pracowników i wykładowców SAN, a także
gości ze starostą Szczepanem Chrzęstem na
czele. Wyjątkowym momentem gali był akt
uroczystej immatrykulacji, czyli przyjęcia studentów pierwszego roku studiów dziennych
i zaocznych do grona „akademickiej rodziny”.
Z rąk prof. dr hab. inż. Mirosława Wasielewskiego - dziekana wydziału, otrzymali oni
indeksy. Podniosły charakter wydarzenia podkreśliło wykonanie przez chór pod kierunkiem
Arkadiusza Kruka pieśni „Gaude Mater Polonia”. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr-a
hab. Stefana Niesiołowskiego na temat polskiej polityki obronnej.

Redakcja

Szlakiem pamiątek Września 1939 r. po ziemi bełchatowskiej

P

od takim tytułem odbył się 17 października
br. rajd i konkurs wiedzy historycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy
- Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Muzeum
Regionalne – postanowili przypomnieć uczniom
i nauczycielom fragment historii wojny obronnej
z 1939 r., który rozegrał się na ziemi bełchatowskiej.
Uczestnicy rajdu wykonywali zadania na blisko
10-kilometrowej trasie.
W rajdzie wzięło udział 150 uczniów ze szkół
prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Rajd
rozpoczął się przy kaplicy w Oleśniku, gdzie
uczestnicy otrzymali mapy wraz ze szczegółowym opisem trasy. Punkty kontrolne zorganizowane były przy obiektach historycznych, tzn. przy
dwóch schronach bojowych z 1939r. oraz przy
pozostałościach ziemianki partyzanckiej Młynu
Małego Wyru, nazywanego Młynem Michalaka.
Uczniowie zwiedzili także kościół grocholicki oraz
cmentarze, na których spoczywają polegli w I i II
Wojnie Światowej. Na mecie rajdu, w siedzibie
OSP Grocholice, czekała na uczestników gorąca
grochówka.
Rajd był nie tylko pieszą wycieczką, ale również
konkursem wiedzy historycznej o Wrześniu 1939
r. Wiedzę tę uczestnicy zdobywali na punktach
kontrolnych na trasie. Na mecie, w oparciu o informacje przekazane uczestnikom rajdu przez pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie,
odbył się test z wiedzy historycznej. W ostatecznej
ocenie brano pod uwagę zachowanie się młodzieży podczas trasy i zaliczanie zadań w punktach kontrolnych.
We współzawodnictwie drużyn rajdowych
pierwsze miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie, na drugim miejscu znaleźli

się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie, trzecie miejsce przypadło ZSP nr 3 w Bełchatowie, czwarte miejsce
zajęła druga grupa uczniów z ZSP nr 4, a piąte –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie.
Oficjalnego zakończenia rajdu dokonał wicestarosta Marek Jasiński, który podziękował
wszystkim za udział w przedsięwzięciu i wręczył
kierownikom poszczególnych drużyn nagrody,
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
- Taka forma edukacji daje lepsze wyniki niż
lekcja w szkole i może być elementem uzupełniającym edukację historyczną i regionalną – mówi
Arkadiusz Kubik. Naczelnik Wydziału Edukacji
w starostwie. - Owocuje to przywoływaniem historii nieco zatartych już w świadomości społecznej
i nadawaniem im nowego znaczenia. Tematyka
rajdów jest ciekawa, gdyż staramy się wypełniać ją
również wiedzą z zakresu historii sztuki, geografii,
umiejętności czytania mapy, posługiwania się busolą i ogólnej orientacji w terenie. Nie chodzi zresztą
wyłącznie o to, aby nauczyć uczestników historii, ale
by uświadomić, że miejsca, w których mieszkają lub
ich najbliższe okolice, posiadają bogatą i ciekawą
przeszłość.
Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia
dziękujemy ks. Ireneuszowi Sikorze – proboszczowi Parafii Wszystkich Świętych w Grocholicach,
Ochotniczej Straży Pożarnej Grocholice i Sztabowi Ratownictwa z Bełchatowa. Szczególne
podziękowania kierujemy do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie za zaangażowanie w przygotowanie rajdu.
Justyna Rasowska, Karolina Błaszczyk
Wydział Edukacji
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Dla dobra innych
Patron na straży wartości

O

d 25 lat patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie jest
Generał Brygady Wojska Polskiego Ludwik Czyżewski. Święto patrona, obchodzone w rocznicę urodzin 8 października, jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla
uczniów i wszystkich pracowników tej największej w powiecie bełchatowskim placówki edukacyjnej, kształcącej „obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom
XXI wieku”. Tegoroczna uroczystość zgromadziła w szkolnej auli społeczność popularnego „Energetyka” oraz gości. Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski w swoim
wystąpieniu zwrócił się do młodzieży z prośbą o poszanowanie i popularyzowanie
wartości, które były bliskie osobowości generała Czyżewskiego.
- Dziś w czasach pokoju nie musimy bronić Gór Borowskich i poświęcać życia za wolność Ojczyzny – powiedział starosta Szczepan Chrzęst. - Nie mniej jednak honor i
duma Polaka winny charakteryzować także współczesne pokolenia. Nie jest potrzebny
wojenny front, by to udowodnić. Wystarczy, że będziecie rozwijać swoje talenty i swoją
osobowość.

O tym, że ZSP nr 3 dobrze służy edukacji i wychowaniu młodych ludzi przekonywał w swoim wystąpieniu Piotr Mielczarek, dyrektor szkoły. W skład ZSP nr
3 wchodzą: IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Energetyczne i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa. Każda szkoła zachowuje swą odrębność i ma inny plan nauczania. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia konkretnej szkoły, a nie Zespołu.
Jednakże wszystkim tych szkołom przyświeca ten sam cel: wszechstronny rozwój
osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia
i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na świadomych, twórczych i
odpowiedzialnych członków społeczności Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu święta patrona nowi uczniowie są symbolicznie przyjmowani do szkolnej
społeczności poprzez uroczyste złożenie przysięgi na sztandar szkoły. Wypowiadanymi głośno słowami uczniowie zobowiązują się do poświęcenia dla Ojczyzny, wierności tradycjom narodowym, nieustannego kształcenia się i dbania o honor, a także
propagowania określonych postaw – koleżeńskości, uczciwości, tolerancji. Przed wejściem do budynku ZSP nr 3, gdzie stoi popiersie L. Czyżewskiego, tego dnia zawsze
składane są kwiaty i jest pełniona warta honorowa.
Redakcja

Na zachętę dla młodych kierowców

W

dniu 28 października br. w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu sprawdzającego wiedzę
z zakresu przepisów ruchu drogowego „ABC
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bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy”, organizowanego
przez Stowarzyszenie
Ośrodków
Szkolenia
Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie. Konkurs cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem – w etapie
szkolnym wzięło udział
182 uczniów z 7 szkół
ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu bełchatowskiego. Do etapu finałowego przystąpiło
40 uczestników.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Marcin Świątkowski (ZSP nr 3 w Bełchatowie),

II miejsce – Mateusz Foltyn (ZSP nr 3 w Bełchatowie),
III miejsce – Edyta Pewniak (Samorządowy Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza w Bełchatowie).
Laureaci otrzymali następujące nagrody: za
I miejsce – nieodpłatny kurs na prawo jazdy kat. B
ufundowany przez właściciela ośrodka szkolenia
kierowców EKSTERN oraz nagroda ufundowana
przez Szczepana Chrzęsta, Starostę Bełchatowskiego; za II - rabat w wysokości 75% na kursie
prawa jazdy kat. B, ufundowany przez właściciela
ośrodka szkolenia kierowców eLcar; za III – rabat
w wysokości 50% na kursie prawa jazdy kat. B,
ufundowany przez właściciela ośrodka szkolenia
kierowców TOP-CAR. Pozostali finaliści konkursu
otrzymali bony o wartości 100 zł do wykorzystania
w następujących ośrodkach szkolenia kierowców:
AUTO-PRIMA, EKSTERN, TOP-CAR, eLcar, LUZ, NIEWIECZERZAŁ oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez auto - szkoły.
Wszyscy uczestnicy gali finałowej konkursu mogli spróbować swoich sił na symulatorze nauki jazdy,
uczestniczyli w pokazie ratownictwa medycznego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa z Bełchatowa, wysłuchali prelekcji nadkomisarza Krzysztofa Jaska z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz mogli
zapoznać się z ofertą ośrodków szkolenia kierowców
z terenu Bełchatowa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu
Piotrkowskiego.
Monika Selerowicz
Specjalista ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi w starostwie

WYWIAD
Ćwierć wieku „na językach”

B

ełchatowska Szkoła Języków Obcych „Interlgos”
świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji szkoła zorganizowała galę z udziałem
pracowników i współpracujących firm oraz instytucji.
Wśród nich jest także Starostwo Powiatowe. Współpraca urzędu ze szkołą dotyczy organizacji szkoleń i kursów w ramach różnorodnych projektów, najczęściej
współfinansowanych przez Unię Europejską. O tym, jak
firma rozwijała się na przestrzeni ćwierćwiecza, z Anną
Olejniczak – Dyrektorem Szkoły (AO), rozmawiała
Agnieszka Zawodzińska (AZ).
AZ: Skąd wziął się pomysł na utworzenie prywatnej
szkoły języków obcych?
AO: Z wykształcenia jestem germanistką i swoją karierę zawodową zaczęłam w szkole państwowej, gdzie
uczyłam języka niemieckiego. Był rok 1989. Wtedy jeszcze ocena z tego języka obcego nie miała znaczenia
dla promocji ucznia z klasy do klasy. I to był moment,
w którym odważyłam się na zwrot w mojej karierze.
Wraz z przemianami ustrojowymi w kraju pojawiło się
tez „zielone światło” dla szkolnictwa. Wspólnie z mężem
pojechaliśmy do Ministerstwa Edukacji w Warszawie po
wszelkie informacje i wskazówki, jak utworzyć szkołę
prywatną, jakie należy spełniać wymagania.
AZ: I Państwo je spełnialiście...
AO: Tak, choć z początku i nasz prywatny dom służył
nam zawodowo. W nim bowiem, podczas wakacji, kiedy w budynku szkoły trwały prace adaptacyjne, przygotowywaliśmy dokumentację i prowadziliśmy pierwsze
zapisy. Już w październiku 1989 roku uruchomiliśmy
pierwsze dwie sale do nauki angielskiego i niemieckiego. W kolejnych semestrach przybywali nam nowi
uczniowie. To zaczęło wręcz „pączkować” i nabierać
różnorodnych barw, a ściślej mówiąc, brzmień. W naszej szkole rozbrzmiewają bowiem po dziś dzień także
inne języki, jak: francuski, hiszpański, włoski, rosyjski czy
norweski. Realizujemy również zamówienia specjalne.
AZ: Czyli jest tak, jak nazwa szkoły wskazuje, tłumacząc jej imię dosłownie: między językami.
AO: Nie mieliśmy jakiegoś dużego problemu ze znalezieniem nazwy. „Interlogos” stało się poniekąd takim
„nomen omen” zapowiadającym, że będziemy uczyć
wielu języków. Cieszę się, kiedy dziś słyszę pod naszym
adresem dobre słowa o tym, że nazwa szkoły kojarzy
się jednoznacznie z jej ofertą, ale także jakością i marką.
AZ: Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach standardem. W związku z tym ich na-

uczanie winno być łatwiejsze, gdyż uczniowie mają
motywację do nauki. Rynek szkół językowych jest
w związku z tym także bardzo obszerny, a co za tym
idzie zróżnicowany i konkurencyjny.
AO: To prawda. My obserwujemy dziejące się zmiany
na tym polu już od ćwierćwiecza. W 1989 r. powszechnie znanym językiem obcym był rosyjski. Było wtedy
trudno znaleźć specjalistę od angielskiego. Dzisiaj jest
zupełnie inaczej. Na rynku językowym znajduje się
wiele osób z kierunkowym wykształceniem. „Interlogos” powstała jako ósma w kraju szkoła prywatna, której właściwy minister zezwolił na działalność. Od tego
czasu realizujemy własny program nauczania języków,
w którym dużą rolę odgrywają konwersacje, czyli po
prostu mówienie. Ważne są, oczywiście, zagadnienia
gramatyczne, umiejętność pisania i czytania. W naszych metodach kładziemy nacisk na słuchanie i mówienie, ale tak naprawdę ważne są wszystkie aspekty
poznawania języka obcego. Ja stawiam na dobrych,
zaangażowanych nauczycieli i solidne pomoce dydaktyczne. To, co powinien wnieść do tego procesu uczeń,
to chęć do nauki. Doskonalimy ciągle nasze metody,
korzystamy z nowinek technologicznych i słuchamy
potrzeb klientów, starając się im sprostać.
AZ: Kto pani pomaga?
AO: Mam szczęście współpracować z profesjonalnymi i życzliwymi osobami. Pomaga mi również mąż Jarosław, który ma zmysł logistyczno - organizacyjny. On
zajmuje się głównie projektami unijnymi i finansami.
Ja pracuję bezpośrednio z ludźmi, prowadzę nabory,
przyjmuję do pracy.
AZ. Jak ocenia pani znajomość języków obcych
wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego
w porównaniu z innymi regionami?
AO. Na tle kraju największą wiedzą dysponuje Warszawa. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż z uwagi na obecność obcojęzycznych pracodawców wymagania wobec pracowników w zakresie znajomości angielskiego,
francuskiego czy chińskiego są bardzo rygorystyczne.
U nas też nie jest źle, nie powinniśmy mieć kompleksów. Już najmłodsze dzieci uczą się języków obcych.
Powszechnym zjawiskiem są korepetycje i zajęcia dodatkowe. Wiele dobrego w tym zakresie zrobiły projekty unijne związane z nauką języków obcych dla osób
bezrobotnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych
czy mieszkańców wsi. Oferta podręczników jest także
bardzo bogata i dostępna. Uważam, że podstawowym

słownictwem najpopularniejszego obecnie języka angielskiego legitymuje się każdy bełchatowianin. Wiele
wśród tych osób to nasi absolwenci, jak np. moja sympatyczna rozmówczyni.
AZ: Tak, dziękuję. W ciągu 25 lat funkcjonowania
„Interlogos” rozwinął mocno działalność. Dziś to już
nie tylko języki obce.
AO: Stworzyliśmy potencjał, w tym budynek z 15 salami i nowoczesnym wyposażeniem, który stał się bazą
do poszerzania oferty edukacyjnej. Uruchomiliśmy
szkolnictwo dla dorosłych, technika, licea i szkoły policealne. W międzyczasie uruchomiliśmy również kursy
zawodowe. Realizujemy projekty unijne – szkoleniowe
dla Starostwa Powiatowego i urzędów gmin z powiatu. Od dwóch lat samodzielnie prowadzimy projekty,
obecnie w 10 miastach w Polsce. Bierze w nich udział
kilka tysięcy osób, a zajęcia prowadzi około 170 wykładowców. Od roku korzystają z projektu unijnego także
najmłodsi klienci – dzieci w w wieku do 3 lat, uczęszczające do klubiku „Kraina malucha”.
AZ: Co oznacza słowo „samodzielnie”?
AO: Startujemy w konkursach unijnych pisząc projekty, a po ich akceptacji przystępujemy do realizacji.
To są projekty szkoleniowe, np. językowe lub informatyczne, zawodowe, dające możliwość uzyskania
certyfikatów zawodowych. Beneficjenci to osoby 50+,
niepełnosprawne, bezrobotne. Kursy kończą się egzaminem przed niezależną zewnętrzną komisją. Uczestnicy otrzymują certyfikat honorowany w krajach Unii
Europejskiej.
AZ: Z pewnością prowadzenie szkoły, zwłaszcza
funkcjonującej w tylu miejscach, pochłania wiele
czasu i energii. Czy ma pani jeszcze jakieś wolne
chwile na życie prywatne?
AO: Praca jest ważna, ale nie można zapomnieć
o odpoczynku. Wykorzystujemy wolny czas na zabawę z wnuczką, a wkrótce już z wnukiem. Lubimy kino,
a wyjazdy służbowe do tylu miast w Polsce stanowią
też okazję do zwiedzania tych okolic i relaksu. Stanowimy duży „klan Olejniczaków”. Nasze dzieci: Ola, Dawid
i Julia, pomimo swoich zajęć, pomagają nam w prowadzeniu firmy.
AZ: Czego życzyć pani i szkole z okazji tego srebrnego jubileuszu?
AO: Zawsze powtarzamy z mężem, że „Interlogos”
to nasze czwarte dziecko. A zatem, jak każdy rodzic dla
swoich pociech, pragnę, by szkoła rozwijała się, była
silna i pewnie stała na nogach. Dla nas osobiście życzę
zdrowia i niesłabnącego entuzjazmu. Praca jest naszą
pasją i przyjemnością. Robimy to, co naprawdę lubimy.
Niech tak będzie zawsze.
AZ: Dziękuję za rozmowę.
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Ze wschodu na zachód i odwrotnie
Kwitnie współpraca Powiatu Bełchatowskiego z zagranicznymi landami. Wydarzenia we wrześniu i październiku br. są tego potwierdzeniem.
Samorząd zrealizował dwa duże zadania polegające na wymianie uczniów z Rosją i Niemcami.

W

dniach 20-24 września przebywała w powiecie bełchatowskim dwudziestoosobowa grupa
młodzieży z Berchtesgadener Land - powiatu partnerskiego na Bawarii. Towarzyszyli jej opiekunowie z Maria
- Ward - Realschule w Bad Reichenhall i Stowarzyszenia
Europa Union. Uczniowie mieszkali u polskich rodzin,
tj. w domach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez samorząd powiatu. Program pobytu
zrealizowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie –
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu i współfinansował
w znacznej części budżet powiatu. Całe przedsięwzięcie
nosiło tytuł: „Inspiracje kulinarne, artystyczne i rekreacyjne sposobem na integrację – wymiana uczniów”.
- Po raz pierwszy w historii współpracy z niemieckim
landem otrzymaliśmy na wymianę młodzieży także
wsparcie finansowe od zewnętrznej organizacji o nazwie
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – mówi
Agnieszka First, naczelnik wydziału PR. – Warunkiem
przyznania pomocy był odpowiednio zaplanowany pobyt w Polsce niemieckich uczniów, tj. uwzględniający codzienne zajęcia integracyjne z Polakami. Ważne dla wspomnianej organizacji było także posiadane doświadczenie
na polu zagranicznej współpracy z udziałem młodzieży.
Powiat Bełchatowski współpracuje aktywnie z BGL od
ponad 10 lat. Z powodzeniem angażujemy w to przedsięwzięcie polskie rodziny i szkoły. Śmiało mogę powiedzieć,
że partnerstwo powiatu z niemiecką krainą jest naszym
wspólnym sukcesem.
Dla uczniów, zarówno z zagranicy, jak też naszych,
bełchatowskich, przygotowano szereg atrakcji. Było
wśród nich wiele wspólnych zajęć. Na jednych z nich
młodzież w artystyczny sposób oddawała ideę wzajemnego partnerstwa malując koszulki. Podczas zajęć
sportowych w Powiatowym Centrum Sportu rozegra-

25 października zakończyła się realizacja projektu pn.
Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014. Trzydzieścioro uczniów z naszego powiatu i obwodu kaliningradzkiego spędziło razem 12 dni, poznając wzajemnie
swoją kulturę, zachowania w codziennych sytuacjach,
sposób, w jaki postrzegają świat. Tematem przewodnim
wymiany była „Przyroda Polski i Rosji oraz metody
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grillowych i z towarzyszeniem muzyki sprawiło wszystkim prawdziwą przyjemność oraz możliwość poznania
wzajemnych gustów muzycznych. Ponadto nasi goście
spacerowali po stolicy powiatu, zwiedzili muzeum „Giganty mocy”, bełchatowską kopalnię, Górę Kamieńsk.
Na wycieczce w Łodzi poznali łódzki oddział polskiej
telewizji. Odpoczywali w basenach termalnych w Uniejowie. W Piotrkowie Trybunalskim, w fabryce bombek
choinkowych, uczestniczyli w zajęciach ich zdobienia.
Koszt organizacji całego wydarzenia wyniósł około
12 000 zł, w czym 5 000 zł to dofinansowanie z PNWM.

no kilka konkurencji w rywalizacji generalnej Polska
– Niemcy, ostatecznie zakończonej remisem. Podczas
spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 obie grupy uczniów przygotowywały koktajle wg
wcześniej ustalonych przepisów. Integracyjne spotkanie polskich i niemieckich uczniów przy potrawach

ny". W pierwjej ochroszym etapie
(22-27.09.2014 r.)
uczniowie z Rosji

zostali ugoszczeni
w polskich rodzinach. Każdego dnia wszyscy uczniowie
brali udział w zajęciach integracyjnych i wycieczkach
(Arboretum w Rogowie, bełchatowska kopalnia, „Osikowa Dolina”, Ojcowski Park Narodowy). Naszym go-

ściom zaprezentowany został profil działalności ZSP nr
4, szkoły biorącej udział w wymianie. Uczniowie zorganizowali lekcje fryzjerstwa oraz pokaz baristy. W szkółce leśnej„Borowiny”, przy ognisku i pieczeniu kiełbasek,
podsumowano pierwszą część wymiany. Druga odbyła
się w Kaliningradzie (20-25.10). Polacy zostali zakwaterowani u rosyjskich kolegów. W trakcie pobytu zwiedzili Kopalnię i Muzeum Bursztynu, Muzeum Światowego
Oceanu, wyjechali na Mierzeję Kurońską słynącą z wielu atrakcji. Jedną z nich był „tańczący las", uznawany za
jeden z cudów natury. Polsko-rosyjskie spotkanie zakończyła uroczysta kolacja.
Ta wymiana młodzieży mogła zostać zrealizowana
dzięki dofinansowaniu kwotą ponad 40 000 zł, przyznanemu przez Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia oraz środkom
z budżetu Powiatu Bełchatowskiego. 
AZ, AŚ

Dla dobra innych
Rękawica rzucona przemocy

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, jako jedyna tego rodzaju placówka w wo-

jewództwie łódzkim, realizuje program „Razem przeciw
przemocy w rodzinie”, w ramach ogłoszonego przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- Priorytet I.„Podejmowanie działań mających na
celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem
przemocy w rodzinie”.
- Naszym głównym celem jest podniesienie poziomu
świadomości społeczeństwa w zakresie skutków stosowania przemocy – mówi Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz, dyrektor PCPR w Bełchatowie. - Przewidujemy, że
łączny koszt realizacji programu na terenie naszego powiatu wyniesie 13.246 zł, z czego dotację w kwocie 10.000
zł przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem realizowanego „Programu” jest w szczególności:
1) podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie skutków stosowania przemocy – dlatego około 1500 rodziców dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nabędzie wiedzę z zakresu skutków przemocy
w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu
przemocy na funkcjonowanie dzieci (wychowujących
się w warunkach przemocy) w życiu dorosłym (w 50%
szkół publicznych działających na terenie powiatu zostaną zorganizowane dla rodziców pogadanki i wykłady oraz przekazane informatory);
2) podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie reagowania i przeciwdziałania
zjawiskom przemocy - 5000 osób otrzyma informator
z bazą danych o instytucjach, jednostkach, punktach

Śpiewać każdy może

W

Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizowany jest projekt pt. „Talenciaki DePeeSiaki", którego ideą jest pogłębianie wię-

zi pomiędzy mieszkańcami i personelem placówki. Składają się na niego
cykliczne spotkania, pokazy, występy, popisy wokalne i taneczne. Tym, co
wyróżnia go spośród innych tego typu projektów, jest idea uczestniczenia
mieszkańców DPS i pracowników we wszystkich etapach poszczególnych
zadań, czyli na spotkaniach roboczych, podczas przygotowań, prób i publicznej prezentacji efektu wcześniejszych wysiłków.
W pierwszej edycji „Talenciaków DePeeSiaków” licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać popisy instrumentalno-wokalne. Miały one formę
konkursu, do którego stanęło osiem par, składających się z podopiecznego DPS
i pracownika Domu. Swoje talenty zaprezentowali: Krzysztof Śliwiński i Kinga
Gral w piosence pt.”Gdybym miał gitarę", Ewa Kucharska i Jadwiga Kłys („Szła
dzieweczka"), Janina Stramska i Małgorzata Zielińska („Jestem młoda wdowa"), Aleksander Beton i Dorota Kurzydlak (składanka przyśpiewek), Otylia
Chojnacka i Darena Szrajer („Upływa szybko życie"), Alicja Gajda i Elżbieta
Szrajer („Gdybym miał gitarę"), Edward Monot i Dorota Owczarek („Rozszumiały się wierzby płaczące"), Zdzisław Godawiec i Marzena Parchatko („Chuligan").
Na zakończenie konkursu wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe
dyplomy, zaś zwycięzcom, którymi zostali Edward Momot wraz z Dorotą
Owczarek, Bogusława Kokocińska – dyrektor DPS przekazała puchar.
- „Talenciaki DePeeSiaki” jest pomysłem nie tylko na miłe spędzanie wolnego
czasu – mówi Bogusława Kokocińska. - Jest w nim także element terapeutycz-

MOS tętni życiem

M

łodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Łękawie gościł u siebie harcerzy - seniorów z ZHP „Zagłębiacy" na XXIV Złazie Łękawiaków. Spotkanie to miało miejsce po raz
24. w historii i było miłym przeżyciem zarówno dla harcerzy, jak i młodzieży przebywającej w tamtejszej placówce. Po uroczystej
Mszy świętej w łękawskim kościele odbyła
się część oficjalna, a następnie spotkanie
przy ognisku. Wydarzeniu towarzyszyła serdeczna i nostalgiczna zarazem atmosfera.
Z wielkim sentymentem wspominana była
historia tego miejsca, bowiem przed wybuchem II wojny światowej i w pierwszych po-

poradnictwa, podmiotach działających na terenie powiatu, które udzielają pomocy/wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
3) zacieśnienie współpracy służb zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - ok. 130
specjalistów z różnych jednostek, instytucji oraz organizacji pozarządowych będzie uczestniczyć w powiatowej konferencji „Razem przeciw przemocy w rodzinie” ;
4) poszerzenie oferty pomocy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – udział 60 dzieci
w warsztatach profilaktycznych.
Realizowany przez PCPR w Bełchatowie program
osłonowy „Razem przeciw przemocy w rodzinie” koresponduje z „Programem przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Powiecie Bełchatowskim na lata 2011- 2015” (przyjętym do realizacji uchwałą Nr XI/97/2011 Rady Powiatu
w Bełchatowie z dnia 28 września 2011r.).
KB


ny, dzięki któremu nasi podopieczni odzyskują wiarę w siebie i w swoje zdolności, nierzadko głęboko chowane przed innymi. Jest to bardzo ważne, by w miejscu pełnym ludzi, nie czuć się osamotnionym i niedowartościowanym, a w taki
stan bardzo łatwo i szybko można popaść. Stąd też nasza wspólna mobilizacja
i zainicjowanie tego działania.
Artur Zochniak DPS w Bełchatowie

wojennych latach w budynku dzisiejszego
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii istniał
ośrodek kursów instruktorskich ZHP Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerzy w Sosnowcu.
Ciekawą atrakcją dla wychowanków MOS
była wizyta motocyklistów z Bełchatowa –
reprezentujących grupę Carne Orły z Łodzi i
DTP z Pabianic. Dla chłopców była to niepowtarzalna okazja przyjrzenia się z bliska różnorodnym jednośladom. Zadawano mnóstwo pytań dotyczących pojazdów, ubioru
czy też najczęstszych problemów i przygód,
jakie motocykliści spotykają na drogach.
Wydarzenie uwieczniono pamiątkowymi
zdjęciami.
Redakcja
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‚
Wizytowki Samorzadu
‚
Bełchatów
– Bogdanów

W latach 2013-2014 przebudowano odcinek drogi Bełchatów –
Bogdanów, na odcinku od granic Bełchatowa - przez Dobiecin - aż
do Postękalic. W ramach prac wyremontowano nawierzchnię na
odcinku czterech kilometrów. Ponadto jezdnia została poszerzona, rozkładana była nowa warstwa ścieralna, powstały nowe rowy
przydrożne, zjazdy do posesji, zatoczki autobusowe. Dla bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych obok jezdni została zbudowana
ścieżka rowerowa. Prace były współfinansowane po połowie przez
powiat i gminę Bełchatów (udział powiatu 1.260.000 złotych).

Łobudzice
– Bujny
Szlacheckie

Na terenie gminy Zelów gruntownej modernizacji poddano
drogę Łobudzice – Bujny Szlacheckie. Na odcinku ponad trzech
kilometrów została położona nowa nawierzchnia, powstały chodniki, pobocza zostały wyprofilowane, rowy przydrożne zostały
odnowione. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych, milion
złotych powiat otrzymał w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Lubiec
– Parzno

W ciągu dwóch lat udało się położyć nową nawierzchnię na
ośmiokilometrowym odcinku drogi powiatowej od Lubca do Parz
na. Koszt tej inwestycji wyniósł około dwóch milionów złotych.
Wyremontowano również przepust w miejscowości Roździn na
rzece Stawce.

Słok
– Biłgoraj

Zelów
– Drużbice

Kurówek
Prądzewski
– Wola Wiązowa

Kurnos

W 2013 roku odbudowano drogę powiatową Słok – Biłgoraj,
która prowadzi do największej w Europie kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni, wytwarzającej dwadzieścia procent krajowej
energii. Codziennie przejeżdża nią wiele tysięcy pojazdów jadących
do zakładów usytuowanych w pobliskich strefach przemysłowych.
Na odcinku 2300 metrów położona została warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna, pobocza zostały poszerzone i utwardzone
tłuczniem, wymalowano oznakowanie poziome, ustawiono nowe
oznakowanie pionowe, wykopano rowy przydrożne. Modernizacja
była możliwa dzięki środkom przekazanym przez Gminę Kleszczów.
Nowa nakładka asfaltowa, ale także chodniki, pojawiły się na
320-metrowym odcinku drogi Zelów – Drużbice w samych Drużbicach. Na ten cel w budżecie powiatu przeznaczono ponad 211
tysięcy złotych.

Poważnemu „liftingowi” została poddana droga powiatowa na terenie gminy Rusiec, od Kurówka Prądzewskiego - przez Prądzew
- aż do Woli Wiązowej, o długości ponad czterech kilometrów. W ramach robót zdjęta została stara nawierzchnia bitumiczna, którą zastąpiono nową nakładką asfaltową, wyczyszczono i wyprofilowano rowy
przydrożne, odbudowane zostały przepusty i zjazdy do posesji i pól,
pojawiło się nowe oznakowanie pionowe oraz elementy zwiększające
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga została również poszerzona oraz wydzielony został pas pobocza dla ruchu pieszo-rowerowego.
W Kurnosie (gmina Bełchatów), gdzie przecinają się dwie drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu, rozbudowane zostało
skrzyżowanie. Oprócz nowej nakładki asfaltowej powstały także
tzw. azyle bezpieczeństwa oraz barierki ochronne, aby piesi nie
wchodzili bezpośrednio na jezdnię w niedozwolonych miejscach.
Ponadto skrzyżowanie zostało poszerzone, zbudowano chodniki,
przesunięto słupy energetyczne – to wszystko zwiększyło bezpieczeństwo na tym odcinku.
KB
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Powiatu Bełchatowskiego (2011-2014)
Szkolnictwo zawodowe

Bezpieczeństwo i zdrowie
Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
2014 r.: 10 000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu dla sekcji ratownictwa
wodno - nurkowego oraz 550 000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem;
2013 r.: 37 000 zł na zakup czterech sztuk ubrań gazoszczelnych; 2012 r.:
150 000 zł na doposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego w zestaw narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych; 2011 r.: 30 000 zł na zakup niezbędnych przedmiotów, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego strażaków; Co
roku starostwo przekazuje dodatkowo 30 000 zł na sorbenty - środki do absorpcji i neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych.

Wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
W ostatnich czterech latach powiat przekazał strażakom ochotnikom ponad 1,5
miliona złotych na zakup nowoczesnego sprzętu, wyposażenia. Powiat dofinansował jednostkom zakup ośmiu samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych
wraz z wyposażeniem, czternaście termomodernizacji budynków strażnic, utworzenie terenów zieleni wokół nich oraz zakupy sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Powiat Bełchatowski duży
nacisk kładzie na kształcenie zawodowe w placówkach oświatowych. Szkoły są doposażane w odpowiednie pomoce dydaktyczne,
tworzone są nowoczesne kierunki
zawodowe. Aby promować wśród
młodzieży decydowanie się na kierunki zawodowe, starostwo prowadzi kampanię mającą na celu
przekonanie do wyboru „zawodowej” drogi życiowej. Hasło kampanii: „Zawód przyszłości – przyszłość w zawodzie”. Szkoły powiatu
z pomocą środków unijnych stale
dbają o swoją ofertę dydaktyczną,
która pozwala uczniom zyskać dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

„Bronek” jak nowy

B

udynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego stał
się wizytówką na mapie bazy oświatowej Bełchatowa i powiatu dzięki
gruntownemu remontowi i przebudowie sali gimnastycznej. Najstarsze liceum czekało na tę potężną inwestycję, wartą blisko 6 milionów złotych,
wiele lat. Również wiele lat budynek będzie służył kolejnym pokoleniom
uczniów. Szkoła ma m.in. nową stolarkę, nowe posadzki, tynki, instalację
sanitarną w piwnicach, instalację elektryczną, docieplony dach. Z kolei sala
gimnastyczna to nowoczesny, estetyczny i funkcjonalny obiekt z zapleczem
sanitarnym i gospodarczym, umożliwiający w bardzo dogodnych warunkach
rozwijać aktywność sportową.

Wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie
W ostatnich latach samorząd Powiatu Bełchatowskiego przekazał szpitalowi
ponad milion złotych na zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz
remonty oddziałów. Dzięki temu mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, którzy
stanowią większość pacjentów tej placówki, leczeni są coraz lepszym sprzętem
i w nowoczesnych pomieszczeniach.
2014 r.: 122 000 zł na łóżka rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem dla zakładu
opiekuńczo-leczniczego, sprzęt medyczny dla oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej, przebudowę łazienek w oddziale pediatrycznym; 2013 r.: 500 000 zł na
salę intensywnego nadzoru nad pacjentem; 2012 r.: 330 000 zł na zakup sprzętu
medycznego dla zakładu diagnostyki laboratoryjnej, oddziału chirurgicznego ogólnego, o. chorób wewnętrznych I; 2011 r.: 300 000 zł na zakup 39 łóżek i szafek na
oddział chorób wewnętrznych I oraz pododdział udarowy, na zakup kardiomonitorów, narzędzi do zabiegów artroskopowych barku.
Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie
2014 r.: 125 000 zł na zakup dwóch radiowozów, komputerów do wyposażenia stanowisk służbowych, na patrole ponadnormatywne, na zakup psa
do walki z narkotykami oraz na specjalistyczny sprzęt operacyjny; 2013 r.:
10 000 zł na zorganizowanie służb ponadnormatywnych;
2012 r. 60 000 zł na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych
i na remont instalacji elektrycznej w siedzibie policji; 2011 r.: 45 000 zł na
służby prewencyjne i remont budynku.

***
Powiat bełchatowski jest jednym z nielicznych, który umożliwia bezpłatne
szczepienia dziewczynek przeciwko wirusowi HPV. W ciągu ostatnich lat z bezpłatnych szczepień skorzystało już 2205 dziewczynek. Z kolei w tym roku realizowany był prozdrowotny program „Mój ekologiczny styl życia”. Dzięki niemu
kilkuset mieszkańców miało bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. 
KB
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Eko-Echo
Podsumowanie „zielonych” inwestycji Powiatu
Bełchatowskiego w latach 2011 - 2014

W

ciągu ostatnich 4 lat do budżetu powiatu wpłynęło blisko 50 mln
zł. Pieniądze te pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska uiszczanych obligatoryjnie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami samorząd musi część tej kwoty oddać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Ze wspomnianych 50 mln zł nasz powiat przekazał do
Łodzi ponad 24 mln zł. Pozostała kwota została zatem do dyspozycji samorządu Powiatu Bełchatowskiego. Należy pamiętać, że dysponowanie
tymi środkami jest obwarowane przepisami związanymi z ochroną środowiska. Innymi słowy, każda wydana „zielona” złotówka musi przynieść
tzw. efekt ekologiczny, czyli chronić środowisko i podnosić poziom wiedzy i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Kwota, którą rozdysponowano na inwestycje proekologiczne, to ponad 18 mln zł. Samorząd
wykonuje w tym zakresie swoje zadania (np. na terenach i budynkach
należących do mienia powiatu) lub też wspomaga inwestycje innych
podmiotów (np. samorządów gmin). Pozostałe pieniądze posłużyły dla
edukacji ekologicznej społeczeństwa.

WYDATKI
Łączna kwota wydatkowana: 18.664.322 zł
2011-2013 - 8 525 722 zł,
plan 2014 - 10 138 600 zł (dokładna suma będzie znana po zamknięciu
roku budżetowego)
Gospodarka odpadami (sorbenty, usuwanie azbestu) 2.016.870 zł.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (termomodernizacje,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła) 5.206.329 zł.
Gospodarka wodno - ściekowa (kanalizacja sanitarna, oczyszczalnie

Wydatki na ochronę środowiska w latach 2011-2014 [zł]

23400000

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
Gospodarka odpadami
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Edukacja ekologiczna
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Tereny zieleni
Auta pożarniczo-gaśnicze
Nadw yżka odprow adzona do
WFOŚiGW

ścieków, wodociągi, odwodnienia) 4.514.016 zł.
Pozostałe dziedziny (tereny zieleni, szlaki rowerowe, edukacja ekologiczna, samochody pożarnicze, doposażenie jednostek OSP) 6.927.107 zł.

Zestawienie szczegółowe wykonanych inwestycji (lata 2011-2014)
1. TERENY ZIELONE
- powierzchnia zagospodarowanych terenów ~ 3 powierzchnie Ojcowskiego Parku Narodowego;
- powierzchnie trawiaste ~ 8 boisk piłkarskich (o wym. 105 x 68m);
- nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny) ~ 6 parków miejskich;
- ścieżki rowerowe~ 10 km ścieżek i szlaków rowerowych.
2. TERMOMODERNIZACJE
- powierzchnia docieplonych ścian ~ 10 tys m2;
- powierzchnia docieplonych stropodachów ~ ponad 2 tys m2;
- wymiana okien i drzwi: 250 szt okien i drzwi.
3. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
- długość wodociągów ~ 9 km
- długość sieci kanalizacyjnej ~ 4 km
- oczyszczalnie ścieków: 10 miejsc wzbogaciło się o oczyszczalnie ścieków
4. STRAŻE POŻARNE
- zakup 12 aut pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych;
- doposażenie trzech jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Wspomagaliśmy finansowo również:
wędkarzy (zakup samochodu terenowego oraz zakup noktowizora dla
Społecznej Straży Rybackiej),
pszczelarzy (zakup drzew i krzewów miododajnych, wyjazdy edukacyjne oraz organizacja ogólnopolskiego i regionalnego święta pszczelarzy);
działkowców (budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i modernizacja ujęcia wody);
sportowców (renowacja i utrzymanie terenów zieleni – GKS Bełchatów
– 90 000 zł);
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”- Lokalny program budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - 120 tys. zł).
Znaczące środki (ok. 300 000 zł) zostały przeznaczone na dotacje dla
bełchatowskich parafii:
Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny „Fara”
(termomodernizacja budynku parafialnego; wykonanie odwodnienia budynku kościoła przy ul. Kościuszki w Bełchatowie);
Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia Bożego na os. Binków (tereny zieleni plan na 2014 r.);
Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego (budowa instalacji
c.o. w budynku kościoła parafialnego z wykorzystaniem pomp ciepła;
utworzenie terenów zieleni ).
- Nasze starania w zakresie ochrony środowiska zmierzają generalnie do
jak największej oszczędności energii cieplnej i paliw oraz zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń dostających się do atmosfery, gleby i wód – podsumowuje Jolanta Pawlikowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie. – Komponentów naszego środowiska
jest kilka i wszystkie są tak samo ważne. Niektóre z nich widzimy gołym okiem
i możemy w widoczny sposób zmieniać na lepsze, jak np. tworzenie terenów
zieleni z ciekawymi gatunkami. Inne, jak np. stan wody, gleby i powietrza czy
zasobów surowców energetycznych jest już trudniej zmierzyć. Samorząd powiatu zawsze z odpowiedzialnością i troską podejmuje decyzje, na co wydać
„zielone” pieniądze. Efekty niektórych z nich będziemy mogli docenić dopiero
w przyszłości.

Eko-echo

Gmina Zelów: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich
(kwota dotacji 40 000 zł; 2014 r.).

Miasto Bełchatów: Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki. Na przełomie 10 lat zagospodarowano dolinę rzeki Rakówki w kilku etapach przekazując kwotę 877 000 zł (2004-2014). W kadencji 2011-2014 zrealizowano 2
ostatnie etapy; wysokość dotacji 222 000 zł.

Miasto Bełchatów: Zieleniec przy ul. Tkackiej. Kwota dotacji 100 000 zł
(2012 rok).

Parafia Narodzenia NMP „FARA": Termomodernizacja budynku parafialnego. Kwota dotacji 39 000 zł (2011 rok).

OSP z terenu powiatu: Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz
z doposażeniem. Łączna kwota dotacji prawie 2 mln zł (2011-2014 rok). Na
przełomie lat 2009-2014 (od kiedy wspomagane są OSP) kwota pomocy finansowej wyniosła łącznie ponad 2,2 mln zł.

Zadanie własne powiatu: Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego
na odcinku Słok – Góra Kamieńsk – opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z wykonawstwem robót (2 etap). Wartość zadania 470 000 zł (2014 r.).
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Eko-Echo

Ilość przejechanych podczas
wyjazdów ekologicznych
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2011

2012

2011
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Ilość osób korzystających z edukacji

2013

2 453,00
29

„Drzewko za makulaturę"

4 454,00 112
Ilość konkursów
36 000 tys. uratowanych drzew

11,96130
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761 100,00
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11,96

503
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4
zakresu edukacji ekologicznej 112

29 31 973,00

0,00
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36 000 tys. uratow

52,28

Pozyskane środki z Wojewód
1 903948,00
890,00 zł

10 763,00

31 973

„Drzewko za makulaturę"

Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 266 948,00 zł

Ilość konkursów

182,00

226,00

189,00

196,00

Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 266
948,00 zł
Formy
działań na
prowadzonych
ds. edukacji
Kwota przekazana
zadania z
450 przez
000,00 Referat
450 000,00
242 790,00 761 100,00
zakresu edukacji ekologicznej

793,0

1 903 89

ekologicznej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa:
- konkursy ekologiczne,
- warsztaty,
- eko-pikniki,
- szkolenia,
- akcja „Drzewko za makulaturę”,
- akcja „A ja sosnę przerosnę”,
- konkurs zbiórki makulatury w szkołach,

- akcja „Sprzątanie świata” dla uczniów i dla różnych
grup społecznych,
- edukacja w terenie - wyjazdy w miejsca ciekawe
przyrodniczo dla dzieci i dorosłych mieszkańców
powiatu,
- Powiatowe Obchody Dnia Ziemi,
- Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci.
- Edukacja ekologiczna jest bardzo wdzięcznym polem” działalności samorządu powiatowego, bowiem związanym z przyjemnymi dla
jej odbiorców emocjami, takimi jak rywalizacja
konkursowa, poznawanie i podziwianie pięknych
miejsc, otrzymywanie nagród, integracja mieszkańców– mówi Jolanta Pawlikowska z wydziału ochrony środowiska w starostwie. - Dla
nas, pracowników w komórce zajmującej się tym
zakresem zadań, jest to także specyficzne wyzwanie. Musimy bowiem wykazać się kreatywnością
i pomysłowością tak, by proponowane przez
nas przedsięwzięcia były atrakcyjne. Staramy się
motywować mieszkańców w każdym wieku do
aktywności. Staramy się edukować w sposób ciekawy i efektywny. Jakie to będą efekty dowiemy
się za kilka, czy kilkanaście lat, kiedy dzisiejszy Jaś
będzie Janem, który będzie szanował środowisko,
segregował odpady, oszczędzał energię i w tym
duchu wychowywał także swoje dzieci.
WOŚRiL

Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł
948,00 zł
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EKO-ECHO
Cenne drzewka za bezcenną makulaturę

B

lisko 11 tysięcy sadzonek drzew i krzewów
trafiło do uczestników V edycji akcji Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie „Drzewko za makulaturę”. Uczestniczyło w niej około 3 500 osób.
- Cieszymy się, że nasza akcja proekologiczna jest
tak popularna wśród mieszkańców – mówi Jolanta
Pawlikowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w bełchatowskim
starostwie. - W tym roku zebraliśmy około 29 ton
makulatury, dzięki czemu od wycięcia uratowaliśmy pół tysiąca drzew. Oprócz różnorodnych sadzonek, pierwsze dwa tysiące osób otrzymało torby
ekologiczne wielokrotnego użytku.
W trakcie akcji mieszkańcy powiatu bełchatowskiego oddali makulaturę otrzymując w zamian
sadzonki drzew i krzewów: thuji szmaragd, borówki amerykańskiej, sadzonek Goji, azalii japońskiej, sadzonek: sosny, dębu, świerku, modrzewia,
brzozy, jarzębu, bzu. Zasady zbiórki pozostały
niezmienione: do 5 kg makulatury mieszkańcy
otrzymali 1 drzewko, powyżej 5 kg otrzymali 4
sadzonki – dwie z Nadleśnictwa Bełchatów, 2 ze
Starostwa.Powiatowego w Bełchatowie
W dotychczasowych edycjach akcji zebrano
łącznie prawie 130 ton makulatury.
***
Ciekawostki (źródło: www.krygier.com): Mieszkaniec świata zużywa rocznie średnio około 54
kg papieru. Globalna roczna produkcja sięga 367
mln ton. Tak wielką ilość papieru byłoby trudno
wytworzyć przy wykorzystaniu wyłącznie surow-

ców pierwotnych, czyli drewna. Dlatego zużywa
się coraz więcej makulatury. Statystyczny Polak
zużywa rocznie około 90 kg papieru. Z tej ilości część jest przechowywana w postaci dokumentów, książek czy zeszytów, część zużywa się
doszczętnie (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe), jednak znaczna ilość to odpady. Średnio
mieszkaniec naszego kraju zbiera rocznie ok. 27
kg makulatury, zatem przekazuje do recyklingu niespełna 33 proc. zużywanego przez siebie
papieru. To bardzo mało, gdyż dla porównania
w Austrii, Holandii, Finlandii i w Niemczech odzysk przekracza 80 proc. Znacznie lepiej niż w Polsce jest pod tym względem we wszystkich innych
krajach Unii Europejskiej, a także w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Nasze zapóźnienia związane
są z brakiem rozwiązań systemowych oraz lukami
w edukacji ekologicznej. W Europie Zachodniej
już dawno powszechnie wprowadzono segregację odpadów; w Niemczech aż 95 proc. obywateli
deklaruje, że w domu segreguje śmieci.
***
Do wyrobu papieru surowce wtórne wykorzystywano od dawna. Już jego wynalazca - Chińczyk Caj Lun - swoje pierwsze arkusze w 105 r. n.e.
wyprodukował m.in. ze starych sieci rybackich.
W Europie jako surowiec papierniczy zastosowano włókna ze szmat lnianych i konopnych. Zużyty papier, jako surowiec, wykorzystywano od
niepamiętnych czasów. Jednak papiernicy długo
nie stosowali masowo makulatury, gdyż było jej

niewiele. Na ogół z wytwarzanego wówczas papieru powstawały książki i dokumenty, które były
przeznaczone do długotrwałego użytku.

O co chodzi w nordic walking?

T

ego pytania nie muszą już zadawać sobie
uczestnicy I Powiatowego Marszu Nordic
Walking, zorganizowanego we wrześniu przez
wydział ochrony środowiska bełchatowskiego
starostwa. Kilkaset osób spacerowało po lesie na
obrzeżach Bełchatowa z popularnymi kijkami,
z których większość była ufundowana przez samorząd powiatu. Marsz poprzedziły krótkie prelekcje lekarza – d-ra Krzysztofa Zochniaka oraz
instruktora Macieja Bukowego. By doświadczyć
korzyści płynących z prawidłowego treningu
nordic walking dobrze jest poznać przynajmniej
podstawowe zasady (np. właściwy dobór rodzaju i długości kijków, koordynacja ruchów, czas
treningu itd.). Ważna jest postawa: proste plecy,
brzuch wciągnięty, „luźne” łokcie. Jeśli przyspieszamy kroku, możemy lekko pochylić się do
przodu. Kroki zaczynamy od pięty i wybijamy
się z palców. Powinny być one trochę dłuższe niż

przy normalnym chodzeniu. Ręce i nogi pracują naprzemiennie, to znaczy: lewa noga, prawa
ręka i odwrotnie. Rąk nie unosimy zbyt wysoko,
co najwyżej do wysokości pępka. Ruch powinien
mieć miejsce w stawie barkowym, a nie łokciowym. Pamiętajmy, by nie zginać łokci.
Lista korzyści z uprawiania nordic walking
i każdego właściwie ruchu jest wyjątkowo długa. Dzięki regularnym treningom np. podnosimy naszą sprawność i poprawiamy jakość naszego życia, polepszamy swoje samopoczucie,
możemy pozbyć się nadmiaru kilogramów, odciążamy aparat ruchu, wzmacniamy kręgosłup
i mięśnie grzbietu, poprawiamy wydolność serca. Podczas zwykłego spacerku spalamy około
280 kcal., podczas marszu z kijkami - do 400
kcal./godz. Warto też wziąć pod uwagę aspekt
towarzyski i rodzinny.
Redakcja
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Eko-Echo
W barwnym arboretum

W

e wrześniu oraz październiku 2014 r. do jesiennego arboretum w Rogowie na wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej, organizowane
przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w bełchatowskim starostwie, wybrały
się grupy gimnazjalistów z Łobudzic, Ras i Drużbic, uczniów podstawówek z Wygiełzowa, Lubca,
Domiechowic oraz z Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Bełchatowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szczercowie.
Zwiedzanie Arboretum oraz Muzeum Lasu i Drzewa w Rogowie wraz z usługą przewodników zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie.
Nazwa arboretum pochodzi od łac. słowa arbor
– drzewo i oznacza miejsce, w którym kolekcjonuje i prowadzi się badania nad drzewami i krzewami. Arboretum w Rogowie (powiat brzeziński,
woj. łódzkie) to jeden z największych tego typu
obiektów w Polsce. Przy tego typu ogrodach dzia-

łają placówki naukowe badające m.in. możliwości
aklimatyzacji obcych gatunków roślin.
Arboretum w Rogowie jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego
SGGW w Rogowie, w skład którego wchodzi
także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma
charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych
kolekcji drzew i krzewów Europy środkowo wschodniej. Arboretum rogowskie istnieje od
1925 r. i podlega pod Wydział Leśny SGGW. Wówczas założono poletko doświadczalne z daglezją
zieloną (jednym z najwyższych drzew świata).
Dziś drzewa te mają po 36 m wysokości. W warunkach naturalnych dorastają do 110 m. Symbolem
Arboretum w Rogowie jest czerwony liść klonu
palmowego. Jesienią drzewa te przepięknie się
przebarwiają tworząc kolorowe obrazy.
AGW

„Odjazdowa ochrona środowiska” – projekt edukacji ekologicznej

27

września 2014 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Całość zadania wraz z transportem,
biletami wstępu, obsługą przewodników została
sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – ze środków WFOŚiGW oraz środków
własnych budżetu powiatu.
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W ramach tego zadania uczestnicy wyjazdu
odwiedzili Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich
w Sromowie, zapoznali się z twórczością ludową,
kulturą i tradycjami związanymi z folklorem łowickim. Ekspozycje wywarły na zwiedzających
ogromne wrażenie, zwłaszcza liczebność zgromadzonych przedmiotów gospodarskich i codziennego użytku, ale także kunszt i misterność prezentowanych dzieł ludowej sztuki. W odległości ok.
10 km znajduje się magnacka rezydencja Radziwiłłów w Nieborowie, którą również uczestnicy wyjazdu zwiedzili wraz z przewodnikiem. Szczególną
uwagę zwrócono na ogrody w stylu angielskim
otaczające pałac w Nieborowie. Organizator – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie umożliwił
również wstęp do Parku Arkadia, urządzonego
przez Helenę Radziwiłłową na przełomie XVIII
i XIX w. Park urządzony jest w stylu angielskim
z kompozycjami roślin oraz formami architekto-

nicznymi nawiązującymi do budowli antycznych.
Uczestnicy wyjazdu przeszli ścieżką ekologiczną
po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, którego największą atrakcją krajobrazową i przyrodniczą jest Dolina Rawki, tworząca liczne urocze
meandry i starorzecza.
Warto wspomnieć także o wyjazdach ekologicznych związanych tematycznie m.in. z wykorzystaniem wód geotermalnych na przykładzie
Uniejowa oraz do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.
Wyjazdy zorganizowało Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie - Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w ramach projektu „Odjazdowa ochrona środowiska”, finansowanego przez
samorząd Powiatu Bełchatowskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
AGW

EKO-ECHO
OSP w powiecie mają się coraz lepiej

P

omoc finansowa Powiatu Bełchatowskiego
dla kolejnych jednostek OSP trafiła tym razem
do Wypychowa i Chajczyn. Przyznane strażakom
pieniądze są przeznaczone na termomodernizację
budynków strażnic. Dla każdej z wymienionych
OSP jest to maksymalnie 30 tysięcy zł. Kwota ta
stanowi 60% wartości całego zadania.
W ramach termomodernizacji strażnicy OSP
w Wypychowie wykonano docieplenie ścian
budynku styropianem o grubości 10 cm na powierzchni ok. 450 m2 oraz wymieniono stolarkę
okienną (10 sztuk) i drzwi zewnętrzne (1 sztuka).
Z kolei termomodernizacja budynku strażnicy OSP
Chajczyny polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm na powierzchni ok. 380 m2 oraz dociepleniu stropodachu wełną mineralną o grubości 15 cm na powierzchni
ok. 325 m2. Zrealizowane termomodernizacje
przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepło w okresie grzewczym. Jest to jeden z pożądanych efektów tych przedsięwzięć.
- Istotnym skutkiem jest efekt ekologiczny, czyli
ograniczenie zużycia surowców energetycznych.
Mniejsze zużycie surowców energetycznych to jednocześnie ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstających w czasie spalania
– wyjaśnia Krzysztof Gajda, członek Zarządu
Powiatu w Bełchatowie. - Takimi przesłankami
kierujemy się zasadniczo dzieląc środki na poszczególne inicjatywy, przynoszące wiele pozytywnych
dla środowiska korzyści. Pamiętamy także o tym, że
strażacy - ochotnicy są wyjątkową formacją, która
bezinteresownie niesie pomoc społeczeństwu i przyrodzie. Zatem Samorząd powiatu w miarę swoich
możliwości przychodzi także w sukurs potrzebom
OSP działającym na terenie naszego powiatu.
***
Ochotnicza Straż Pożarna z Kociszewa to kolejna z jednostek, której Powiat Bełchatowski pomógł
sfinansować zakup sprzętu bojowego. Wysłużona,
stara motopompa z `85 roku, którą dotychczas dys-

ponowali strażacy, nareszcie doczekała się godnego zastępstwa. Nowa motopompa pożarnicza typu
M8/8 o mocy silnika 41 KM i wydajności 800-1750 l/
min to sprzęt, który z pewnością przyśpieszy i podniesie skuteczność akcji gaśniczych. Powiat przeznaczył na jej zakup dotację w kwocie 9 tys. zł. Jest
to druga dotacja dla OSP Kociszew. W 2012 roku samorząd powiatu sfinansował termomodernizację
budynku OSP, a wsparcie wyniosło wtedy 20 tys. zł.
OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi
podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swojej gminy lub
wspomagając sąsiednie obszary. Dotychczasowa
problematyka zapobiegania i gaszenia pożarów
w codziennej praktyce strażaków przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym głównie
ratownictwa technicznego podczas zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowniczych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu druhowie, którzy służą pomocą dbając
o bezpieczeństwo i minimalizując skutki zagrożeń,
jeszcze lepiej i pełniej będą mogli chronić życie
i mienie ludzkie czy stan środowiska naturalnego.
***
Pieniądze na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powędrują także
do OSP w Chabielicach, gdzie zrealizowano
modernizację instalacji ogrzewania z wykorzysta-

niem odnawialnych źródeł energii. Obejmowała

ona wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu
garażu i w szatni dla ratowników, gdzie zamontowano powietrzną pompę ciepła zintegrowaną z podgrzewaczem. Zabezpieczona na ten cel
kwota (do 20 tys. zł) stanowi odpowiednio 60%
wartości całego zadania. Efektem ekologicznym
będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery związana z zastąpieniem energii uzyskiwanej
z paliw stałych lub płynnych, uzyskana dzięki zastosowaniu odnawialnych, ekologicznych źródeł
energii poprzez użycie pomp ciepła.
WOŚRiL

Ekologia, sport i zdrowie zawsze pożyteczne
- Działania o tematyce ekologicznej prowadzone
w ramach edukacji ekologicznej docierają do coraz
szerszego kręgu mieszkańców powiatu bełchatowskiego – uważa Jolanta Pawlikowska, naczelnik
wydziału ochrony środowiska w starostwie. - Zawdzięczamy to szerokiemu wachlarzowi działań takich jak szkolenia, wyjazdy edukacyjne, warsztaty,
konkursy. Staramy się, by nasze propozycje były ciekawe i pożyteczne. Jestem przekonana, że bazując
na takich wartościach jak ekologia, sport i zdrowie
możemy być spokojni o te dobre skutki dla naszych
mieszkańców. Jednym z przykładów na to jest „EKO - PIKNIK 2014”.

Pod koniec października odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięć o tematyce ekologicznej pn.
„EKO-PIKNIK – 2014” organizowane dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Gala miała miejsce w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie. Uświetniły ją występy laureatów Festiwalu Piosenki Ekologicznej: Zespół „ALE BABKI”, chór „PROMIENIE BEŁCHATOWA” oraz soliści – uczestnicy festiwalu. Imprezie
towarzyszyły stoiska z miodami, sokami ekologicznymi, opakowaniami ekologicznymi i zdrową żywnością.
Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy „EKO-PIKNIKU - 2014” otrzymali ulotki o tematyce
ekologicznej oraz torby, natomiast laureaci festiwalu nagrody – sprzęt muzyczny.
W ramach „EKO-PIKNIKU 2014” przeprowadzono szereg działań o tematyce ekologicznej organizowanych
dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, które miały na celu z jednej strony zmotywowanie wszystkich
członków społeczności do ochrony otaczającej przyrody, z drugiej natomiast - przekazanie wiedzy na temat
tego, jak poprzez własne działania możemy przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Były to działania
edukacyjno - informacyjne. Piknik miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez: sport, promocję
zdrowia i popularyzację wiedzy o środowisku i jego ochronie. Zadanie zostało dofinansowane z środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 6 000 zł.
Magdalena Luba
WOŚRiL
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Eko-Echo
Klasa na wolnym powietrzu – marzenie uczniów

S

amorząd Powiatu Bełchatowskiego corocznie
wspiera inwestycje miasta Bełchatowa związane z ekologią. Jedną z nich w tym roku jest utworzenie „zielonej klasy” w Publicznym Gimnazjum nr
4 na os. Binków. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 20 tys. zł. Na wyznaczonym terenie przy
budynku szkoły wykonano prace porządkowe,
w tym częściową regenerację trawnika, posadzono
i wyściółkowano 545 różnych roślin wieloletnich.
Dopełnieniem całości było ustawienie w „zielonej
klasie” stacji meteorologicznej, 8 ławostołów, kosza
na odpady oraz 6 drewnianych pergoli na pnącza.

- „Zielona klasa” w PG nr 4 to stworzona na potrzeby zajęć na wolnym powietrzu nowa klasa
lekcyjna. To wymarzone miejsce nauki i zarazem
odpoczynku i relaksu podczas przerw - mówi Jolanta Pawlikowska, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w bełchatowskim starostwie. - Poza aspektami edukacyjnymi,
a więc promowaniem zdrowego wypoczynku wśród
uczniów, „zielona klasa” idealnie zagospodarowuje
teren przyszkolny, jak również podnosi walory krajobrazowe i estetyczne tego terenu.
WOŚRiL

Uroda powiatu uwieczniona

Z

a sprawą konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez wydział
ochrony środowiska w starostwie, znamy najciekawsze eko – miejsca
w naszym powiecie. Celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi na obecność
pięknych miejsc w naszym najbliższym otoczeniu i uwiecznienie ich na zdjęciach. Dwudziestu trzech uczestników rywalizacji to uczniowie 5 szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy otrzymali zaproszenie na uroczyste podsumowanie
konkursu, w tym ogłoszenie wyników.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Ilona Białek, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Bełchatowie,
II miejsce: Natalia Marciniak, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie,
III miejsce: Kinga Wyboń, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie.
Na wyróżnienia zasłużyły zdjęcia: Lidii Kolanek (I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie), Justyny Maciejewskiej (I LO), Weroniki Janiszewskiej
(I LO), Katarzyny Bartosz,(VI LO), Kariny Raszewskiej (Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie).

Natalia Marciniak, ZSP nr 4, II miejsce
Ilona Bialek, ZSP nr4, I miejsce

Karina Raszewska, SOS-, W wyróżnienie
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Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci aparatu cyfrowego, cyfrowej ramki do zdjęć oraz albumy i książki, przybliżające tematykę fotografii.
Pozostali uczestnicy otrzymali „nagrody pocieszenia” w postaci nośników
pamięci USB. W imieniu Starosty Bełchatowskiego laureatom gratulowała JoAGW
lanta Pawlikowska, naczelnik wydziału OŚ.

Firmy na medal
Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.- lider usług transportowych,
ul. Wojska Polskiego 73; Bełchatów, skr. poczt. 98; www.betrans.pl

PTS „Betrans” sp. z o.o. powstała w 2002 r. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem transportowym funkcjonującym w GK PGE. Zatrudnia ponad 1100 pracowników w Centrali i dwóch Oddziałach
(Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni oraz Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu). Oferuje nowoczesną
i komfortową flotę pojazdów osobowych (w tym w formule Full Service Leasing), osobowo-terenowych,
ciężarowych, pojazdów specjalistycznych przystosowanych do pracy na terenie kopalni odkrywkowej oraz
profesjonalny sprzęt specjalistyczny typu: ładowarki, dźwigi, spycharki czy koparki. Od stycznia br. Spółka zajmuje się także kompleksową obsługą kolejową, co związane jest przede wszystkim z utrzymaniem
bocznic kolejowych, przetaczaniem i rozładunkiem wagonów.
Sztandarowa działalność firmy „Betrans” to obsługa transportowa i sprzętowa kopalń i elektrowni oraz
podmiotów z nimi współpracujących. Przedsiębiorstwo dysponuje profesjonalnym zapleczem warsztatowym, wykonuje naprawy bieżące dla utrzymania sprawności każdego typu pojazdów i sprzętu (blacharsko
-lakiernicze, powypadkowe itp.).
„Betrans” szkoli kierowców i operatorów. Legitymuje się akredytacją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadząc w Bełchatowie oraz Bogatyni szkolenia kierowców i operatorów
sprzętu budowlanego wszystkich klas i specjalności.
PTS „Betrans” sp. z o.o. jest wszechstronnym partnerem w dziedzinie transportu, który poprzez realizację celów i zaspokajanie potrzeb podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE wykreował wizerunek rzetelnego
i fachowego dostawcy szeroko rozumianych usług transportowo - sprzętowych.

MegaMed Sp. z o.o., s.k.; (ul. Czapliniecka
93/95, Bełchatów); Henryk Koprek - Prezes
Zarządu, Cezary Wieczorek - Dyrektor ds. medycznych i operacyjnych, Członek Zarządu
Firma działa od 2000 r. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych, w tym usług
związanych z procesem diagnostyczno-leczniczym i diagnostyczno-orzeczniczym. Obecnie, jako podmiot
skonsolidowany, z firmy lokalnej stał się spółką działającą w całym kraju. Spółka realizuje liczne inwestycje, jest przykładem doskonałego zarządzania, działań innowacyjnych i promujących spółkę, a przede
wszystkim wzorem inwestowania w zasoby ludzkie. Hasło przewodnie firmy „Zainwestuj w zdrowie” jest
rozpoznawalne nie tylko na terenie powiatu bełchatowskiego, ale także w całej Polsce.
Przychodnia Zdrowia MegaMed GRUPA LUXMED w Bełchatowie świadczy komercyjne usługi w ZESPOLE CHIRURGII JEDNEGO DNIA z zakresu: okulistyki, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii
urazowo-ortopedycznej. Dużym powodzeniem cieszą się zabiegi zamykania żylaków kończyn dolnych,
małoinwazyjną metodą SVS (parą wodną) oraz wszczepiania implantów zębowych. Wprowadzamy również
zabiegi operacji przepuklin.
Szczegółowe informacje: INDYWIDUALNY DORADCA
PACJENTA; tel. 44 6352998; 695 351 751
sprzedaż@megamed.pl;
www.megamed.pl ;
www.facebook.com/
PrzychodnieZdrowiaMegaMed
ZAPRASZAMY
DO
KORZYSTANIA
Z NASZYCH
USŁUG

Pomagamy budować markę i prestiż

S

tarosta Bełchatowski oraz Regionalna Izba Gospodarcza, Fundacja
Rozwoju Gminy Zelów, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie,
Agencja Rozwoju Regionalnego„ARREKS” S.A., Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. ogłaszają VIII edycję konkursu „FIRMA NA MEDAL”.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Jego celem jest promowanie dobrze zarządzanych pod względem finansowym i organizacyjnym różnych form działalności gospodarczej w następujących kategoriach:
– przedsiębiorcy prowadzący działalność do 2 lat,
– przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 2 lat.
Zgłoszenia do konkursu „FIRMA NA MEDAL” należy składać do 31
grudnia 2014 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie
internetowej Powiatu Bełchatowskiego (www.powiat-belchatowski.
pl). Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie głównym Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.
- Z roku na rok firmy z naszego powiatu nabierają przekonania, że już
sam udział w rywalizacji jest dobrą formą promocji, sprzyja uświadomieniu sobie, czym jest tzw. dobra marka i że warto ją budować, pokazywać
i utrwalać - mówi Agnieszka First, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwo-

ju Powiatu w starostwie, koordynator konkursu. - Inicjatywa
Starosty bełchatowskiego ma
pomóc przedsiębiorcom w ich
promocji, ale także popularyzować przedsiębiorczość jako taką.
Zarówno konkurs, wszelkie publikacje na jego temat, następnie
gala finałowa z udziałem wszystkich przedsiębiorców promują nasze firmy i sprzyjają nawiązywaniu wzajemnych kontaktów. Mam nadzieję, że również dają dobry przykład i motywują innych do działania. Na tym najbardziej nam zależy, by rosła liczba
przedsiębiorców z tytułem „Firma na medal”, jako symbolu dobrej marki .
Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie statuetek nastąpi na uroczystym spotkaniu noworocznym Starosty Bełchatowskiego
z przedsiębiorcami z naszego terenu, o którym wszyscy uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani. Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: Agnieszka First, tel./44/ 733-66-08 lub Małgorzata Nowak, tel.
/44/733-66-02 – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
Redakcja
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Z gmin
17 października poznaliśmy laureatów XIII już edycji konkursu „Gmina Fair Play”.
W warszawskim hotelu Bristol odbyła się gala, podczas której wręczono też statuetki uczestnikom plebiscytu „Przyjazna Polska”. Gmina
Bełchatów została uhonorowana w obu konkurencjach, a gospodynią uroczystości była tym razem znana aktorka Laura Łącz.
Podwójne wyróżnienie dla Gminy
Bełchatów
Tegorocznym tytułem Gmina Bełchatów potwierdziła swoją mocną pozycję wśród 450 gmin,
które uzyskały już certyfikat i dołączyły do najlepiej
ocenianych lokalizacji inwestycji. Obecny na uroczystości wicepremier Janusz Piechociński długo
komplementował wójtów i burmistrzów odbierających wyróżnienia, dając dowód, że dobre działania lokalnych władz samorządowych są widoczne
i doceniane nawet z perspektywy stolicy.
- Odmieniliście polską rzeczywistość, zbudowaliście inną mentalność i wykreowaliście nowy, twórczy
mechanizm przywództwa – mówił wicepremier J.
Piechociński. – To przywództwo nie na zasadzie:
„idź i zrób”, ale „chodźcie, zrobimy to”. W nadchodzących wyborach potwierdźcie, że nie damy zniszczyć
tego, co w życiu publicznym jest najlepsze!
Gmina Bełchatów przystąpiła do rywalizacji już
po raz drugi. W zeszłym roku wysoko oceniono
nasze inwestycje, również i teraz wzięto pod uwagę rozmach inwestycyjny, przejrzystość procedur
i dobrą atmosferę stworzoną dla mieszkańców
i przedsiębiorców.
- Gmina zwróciła uwagę na to, jak wielką rolę w rozwoju samorządu odgrywa przedsiębiorczość – tłuma-

czy Ryszard Rataj z Instytutu Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. – Stąd bardzo dynamiczny rozwój Gminy Bełchatów pod kierownictwem
obecnego zespołu, stąd też jej perspektywy i atuty.
Wójt Kamil Ładziak odbierając wyróżnienie
przypomniał o trudnych początkach kadencji
i potrzebie otwarcia Gminy Bełchatów przede
wszystkim na fundusze zewnętrze. To właśnie
umiejętne wykorzystanie przez 4 lata środków
unijnych pozwoliło nam na osiągnięcie tak dobrej
pozycji w ogólnopolskich rankingach.
- Dla mnie to wyróżnienie jest ukoronowaniem czteroletniej ciężkiej pracy całego zespołu – mówił wójt
Kamil Ładziak. – Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się, by nasza gmina funkcjonowała jak najlepiej,
jak najsprawniej i była jak najbardziej przyjazna.
Odpowiedzialny za przebieg procesu certyfikacji sekretarz gminy, Miłosz Rudnicki, zwrócił
uwagę na lepsze wyniki w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Świadczy to o progresie, jaki osiąga samorząd Gminy Bełchatów i stałej poprawie społecznego zadowolenia.
- Cieszy szczególnie to, że komisja konkursowa
uznała, że nasza gmina wyróżnia się na tle innych
samorządów – mówił Miłosz Rudnicki. – Stwarzamy coraz lepsze warunki, mieszkańcy oceniają

mijającą kadencję dobrze, bo przecież te osiągnięcia to nie kwestia ostatnich miesięcy, ale wytężonej,
czteroletniej pracy.
Program certyfikacyjny „Gmina Fair Play” realizowany jest od 2001 roku, z kolei „Przyjazna Polska” to nowa inicjatywa. Udziałem i dobrą oceną
w obu plebiscytach gmina Bełchatów potwierdziła swą opinię samorządu przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom.
Robert Kornacki
Referat Promocji i Sportu
UG Bełchatów

Gmina Kleszczów uhonorowana „Rekultywacyjne” forum w Kleszczowie

W

kilku rankingach i konkursach, których wyniki
ogłaszane są w październiku, Gmina Kleszczów
została uhonorowana prestiżowymi nagrodami. Są to:
– główna nagroda w konkursie „Grunt na medal”,
przyznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla terenów inwestycyjnych Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr III w Żłobnicy,
– statuetka im. Kazimierza Wielkiego za zajęcie
I miejsca w rankingu inwestycyjnym gmin wiejskich;
ranking pisma samorządowego „Wspólnota” obejmuje trzyletnie wydatki inwestycyjne samorządów
w przeliczeniu per capita,
– tytuł „Sportowa Gmina” przyznany przez Klub
Sportowa Polska oraz tytuł „Lider Sportowej Polski”
dla wójta Sławomira Chojnowskiego w uznaniu za
stan bazy sportowej, wydatki ponoszone na budowę
infrastruktury sportowej oraz na sport masowy. JS

O

d 3 do 5 września w ramach III Forum PolskoNiemieckiego, odbywającego się w Kleszczowie, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy
poznawali sprawy związane z rekultywacją i rewitalizacją obszarów pogórniczych. Urząd Gminy
w Kleszczowie był jednym ze współorganizatorów
tego wydarzenia. Dlaczego na miejsce obrad III
Forum Polsko-Niemieckiego wybrany został Kleszczów? Sprawa jest oczywista. Za 4-5 lat zakończy się
wydobywanie węgla ze znajdującego się na terenie
gminy „Pola Bełchatów”. Rekultywacja rozległej i głębokiej
dziury po wydobytym węglu
to problem, z którym musi się
zmierzyć nie tylko KWB Bełchatów.
Autorami większości referatów byli naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo
-Hutniczej i przedstawiciele
niemieckiej spółki LMBV (Łu-

życka i Środkowoniemiecka Spółka Zarządzania
Górnictwem), która od lat zajmuje się w Niemczech
zabezpieczaniem i zagospodarowaniem terenów
wyeksploatowanych odkrywek. Przykłady rewitalizacji i wykorzystania krajobrazu pogórniczego
w Großräschen omówił burmistrz tego miasta. Tematem prezentacji przygotowanej przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów były
sprawy związane z wodną rekultywacją wyrobiska
na terenie gminy Kleszczów.
Terenową część forum
jego uczestnicy spędzili
w Kleczewie (woj. wielkopolskie), gdzie poznawali przykłady zagospodarowania terenów po
kopalniach węgla brunatnego. Byli też na terenie odkrywki Szczerców
i na Górze Kamieńsk.
JS

Zebrania sołeckie w gminie Kleszczów

W

pierwszej połowie października w każdym
z 10 sołectw odbyło się zebranie mieszkańców
z udziałem wójta gminy Sławomira Chojnowskiego, radnych z danego okręgu, kierowników wybranych referatów Urzędu Gminy oraz pracownika UG
odpowiedzialnego za kontakty z danym sołectwem.
Zebrania sołeckie to najbardziej bezpośrednia forma kontaktu władz samorządowych z mieszkańcami.
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W gminie Kleszczów odbywają się zwykle dwa razy
w roku. Oprócz omówienia stanu realizacji bieżących
inwestycji w sołectwie, w czasie zebrań rady sołeckie
oraz mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski inwestycyjne do projektu budżetu na 2015 r. Zgłaszane też były
wnioski o charakterze interwencyjnym.
Jerzy Strachocki
UG Kleszczów

Z sali obrad
Finisz VI kadencji
samorządu

R

adni Rady Powiatu w Bełchatowie zakończyli
swoją pracę - misję, trwającą 4 lata, spotykając
się po raz ostatni w dniu 5 listopada na 46. sesji.
Wśród tematów zaplanowanych na ten dzień znalazło się wręczenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatu
listów gratulacyjnych, potwierdzających przyznanie stypendium motywacyjnego Rady Powiatu
w Bełchatowie.
Radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu za I półrocze tego roku.
Elżbieta Świerczyńska – Musiał – Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie,
przedstawiła szczegółową informację o wszelkich
działaniach w takich aspektach jak: zapobiegawczy nadzoru sanitarnego, epidemiologiczny
(stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność lecznicza, analiza wykonawstwa szczepień
ochronnych, występowanie chorób zakaźnych),
higieny komunalnej (jakość wody do spożycia
i kąpieli, stan sanitarny obiektów użyteczności
publicznej oraz środków transportu publicznego),
higieny żywności i żywienia, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży.
Radni przyjęli również program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, który

będzie obowiązywał w 2015 roku. Program określa obszary, zasady i formy współpracy i zawiera
wykaz zadań priorytetowych, co będzie stanowiło
podstawę dla władz powiatu do dysponowania
pieniędzmi publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu
powiatowego, ale wykonywanych przez organizacje pozarządowe.

Portfel powiatu bez tajemnic
Na pytania odpowiada Damian Nowak (DN),
przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Bełchatowie
- Czy można powiedzieć w skrócie, że rządzenie powiatem to po prostu wydawanie
pieniędzy?
DN: To jest zbyt duży skrót myślowy i zubażający działalność samorządu. Po pierwsze – trzeba
koniecznie mówić kompleksowo o gospodarowaniu środkami publicznymi, a nie tylko ich
wydatkowaniu, ponieważ gospodarowanie polega także na pozyskiwaniu środków finansowych (fundusze unijne, dotacje i subwencje krajowe itd.). Żeby wydatkować, trzeba najpierw pieniądze zgromadzić
oraz sensownie rozplanować ich podział. Po drugie – działalność samorządu nie
ogranicza się tylko do decyzji finansowych. Powiat podejmuje cały szereg decyzji
z zakresu administracji, które nie muszą wiązać się z wydatkowaniem środków finansowych, a mają doniosłe skutki społeczne.
- Skąd samorząd powiatu ma pieniądze na swoje zadania?
DN: Dochody powiatu, jak każdego samorządu, określa ustawa. Ustawa z 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dzieli dochody powiatu na obligatoryjne i fakultatywne. Dochodami obligatoryjnymi są:działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą, subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat, dotacje celowe
z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje
i straże, dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, odsetki za

Z okazji zakończenia VI kadencji Rady Powiatu
w Bełchatowie Edward Olszewski – przewodniczący RP i starosta Szczepan Chrzęst przekazali
radnym w formie listu wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej w mijającej kadencji i podziękowali za wysiłek
włożony na rzecz rozwoju Powiatu Bełchatowskiego, życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów.
AZ

nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji. Te wpływy do budżetu zawsze są dochodami i muszą być uwidocznione w budżecie powiatu.
Natomiast dochody fakultatywne to subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności,
dotacje z państwowych funduszów celowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na
mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, dotacje celowe
z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z województwem, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych
na rachunkach bankowych, odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału, inne
wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
- Jaka jest droga - mówiąc kolokwialnie - każdej złotówki wydanej z powiatowego portfela, wędrującej ostatecznie do kasy przedsiębiorcy, który
np. wykonał remont drogi? Kto tak naprawdę decyduje, żeby właśnie tę złotówkę wydać i komu?
DN: Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu, a wykonywany przez
zarząd powiatu. Innymi słowy zarząd może wydawać pieniądze tylko na zadania
określone w budżecie. Musi to robić zgodnie z prawem, a więc także z ustawą
Prawo zamówień publicznych, która określa procedury wyłaniania wykonawców
robót i innych usługodawców na rzecz powiatu.
- Kiedy komisja Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu
w Bełchatowie weryfikuje uchwały, co sprawdza przede wszystkim?
DN: Ocena projektów uchwał przez Komisję dotyczy zarówno jej zgodności
z prawem, jak i celowości, szczególnie w zakresie zasadności wydatkowania środków publicznych.
Pytała Agnieszka Zawodzińska.
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RADNI IV KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła

Jarosław Brózda

Sebastian Brózda

Leszek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Jadwiga Deryło

Barbara Dobkowska

Krzysztof Gajda

Ryszard Gębarowski

Marek Jasiński

Jan Juszczyk

Krzysztof Kamieniak

Grzegorz Kępa

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Krzysztof Nowakowski

Edward Olszewski

Tadeusz Rośniak

Marcin Rzepecki

Renata Skalska

Wybory samorządowe
ABC samorządu powiatowego
16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe.
Odbywają się one co 4 lata. Polegają na wyborach członków
organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, tj.:rad gmin, rad powiatów (miast na prawach powiatu),
Anna Szczęsna
Jacek Zatorski
Krzysztof Zochniak
sejmików województw oraz (od 2002 r.) jednoosobowych
organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W tegorocznych wyborach wybierzemy m.in. nową radę powiatu, czyli
Nie mają prawa wybierania osoby:pozbawione praw publicznych prawomocnym
organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. W skład rady powiatu wchodzą
orzeczeniem sądowym; pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po dwóch na każubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
de kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art.9 ustawy
o samorządzie powiatowym). W naszym powiecie wybieramy więc 23 radnych. Organem
Prawo wybieralności (tzw. bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiąwładzy wykonawczej w powiecie jest zarząd powiatu, któremu przewodniczy starosta.
cych jednostek samorządu terytorialnego (czyli rad i sejmików) – ma osoba mająca prawo
Zarząd ze starostą jest wybierany przez radę powiatu.
wybierania tych organów, zaś w wyborach wójta – ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do rady, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandyKto może wybierać i kto może być wybierany? Wpisanie do rejestru wyborców jest
dat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Nie mają prawa wyformą urzędowego potwierdzenia posiadania praw wyborczych. Przesłanką decybieralności osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i wobec
dującą o posiadaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego w wyborach samoktórych wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprarządowych jest fakt stałego zamieszkiwania. Prawo wybierania (tzw. czynne prawo
wie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Prawa wywyborcze) do danej rady ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej
bieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim pozbawiony
niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.
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