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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2015
życzymy mieszkańcom
powiatu bełchatowskiego
spokoju i radości.
Niech magia
tego wyjątkowego czasu
obudzi serca nas wszystkich
do wiary w Dobro,
Życie i Miłość.
Niech każda chwila świąt
wypełni się pięknem,
szczęściem i docenianiem
ponadczasowych wartości takich
jak zdrowie, miłość, rodzina i przyjaciele.
Rok 2015 niech obfituje
w pomyślność
w spełnianiu zamierzeń.

Szczepan Chrzęst
Przewodniczący Rady Powiatu
w Bełchatowie

Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski
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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
Rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja samorządu Powiatu Bełchatowskiego, w której przypadł mi zaszczyt pełnienia funkcji Starosty Bełchatowskiego. Traktuję go jako wyraz zaufania do mojej osoby, ale przede wszystkim jako
misję, którą z najwyższą starannością zamierzam wypełnić.
W sprawach samorządowych nie jestem nowicjuszem, bowiem pracowałem
do tej pory w jednostkach administracji na rożnych stanowiskach, co pozwoliło mi poznać zagadnienia, którymi zajmuje się samorząd. W ostatnich latach
byłem zawsze blisko spraw mieszkańców i takie też zadanie – praca dla społeczeństwa i rozwiązywanie jego problemów - stawiam przed sobą, jako starosta.
Na uwadze mam rozwój naszego powiatu, dobrą i konstruktywną współpracę z wójtami, inwestycje w infrastrukturę drogową, edukację młodych pokoleń,
sport i ekologię. Jednocześnie zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem żadnych rewolucji, a raczej spokojnego i zrównoważonego spojrzenia na rzeczywistość.
Wyrażam przekonanie, że dokładając wszelkich starań, wspólnie z pozostałymi samorządowcami naszego powiatu,
możemy dokonać wielu kolejnych pozytywnych, a często innowacyjnych zmian, służących lepszemu i łatwiejszemu życiu
w naszej „małej ojczyźnie”.
Korzystając z tego wyjątkowego w roku czasu, jakim są najpiękniejsze polskie Święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim dużo życzliwości i miłości, czasu spokoju i odpoczynku spędzonego w gronie rodziny i przyjaciół, a w Nowym Roku
wszelkiej pomyślności i samych pozytywnych informacji i wydarzeń.
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski

Inauguracja nowej kadencji samorządu
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grudnia zainaugurowała pracę Rada Powiatu w Bełchatowie
złożona z osób, które 16 listopada br. zostały obdarzone przez
wyborców - mieszkańców powiatu bełchatowskiego - mandatem
zaufania, jak zwykło się nazywać uzyskanie mandatu radnego. Przypomnijmy, Rada Powiatu w Bełchatowie liczy 23 osoby. Największą
liczbę mandatów uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
którego reprezentuje na forum rady 11 osób, KW Stowarzyszenia
Ziemia Bełchatowska ma 5 przedstawicieli, KW Platformy Obywatelskiej RP – 4, KWW PLUS – 3.
Zaświadczenia potwierdzające fakt zdobycia mandatu wręczył
radnym Zdzisław Kaczmarek, przewodniczący Powiatowej Komisji
Wyborczej w Bełchatowie. Pierwszej sesji przewodniczył Tadeusz
Dobrzański. Zaszczyt ten przysługuje radnemu najstarszemu wiekiem. Odczytał on treść roty, a radni słowem „ślubuję“ potwierdzili
gotowość do godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania obowiązków radnego dla dobra mieszkańców powiatu. Nieobecny radny
Marek Chrzanowski będzie mógł złożyć ślubowanie na najbliższym
posiedzeniu rady.
Pierwsze posiedzenie z zaplanowanym wyborem prezydium
Rady Powiatu w Bełchatowie zostało 20 głosami radnych przerwane po to, by kontynuować je na drugiej części, 5 grudnia. Tego dnia
poznaliśmy decyzje Rady Powiatu w Bełchatowie dotyczące najważniejszych funkcji w takich organach samorządu jak, Prezydium
Rady i Zarząd Powiatu. Głosowania na zgłoszonych kandydatów na
poszczególne stanowiska odbywały się tajnie. Radni otrzymywali
kartki z kandydatami, na których zaznaczali odpowiednio swoją decyzję. Głosy liczyła komisja skrutacyjna w składzie Karol Orymus,
Elżbieta Kudaj i Krzysztof Rybak.

Szczepan Chrzęst (SZB) w głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie otrzymał 16 głosów popierających jego kandydaturę i 5 temu przeciwnych.
Na urząd Starosty Bełchatowskiego zgłoszono jedną osobę –
Waldemara Wyczachowskiego (PiS). Za tą kandydaturą opowiedziało się 16 radnych, przeciw głosowało 3, wstrzymało się
od głosu – 2 (w chwili głosowania obecnych było 21 radnych).
Kandydatem na stanowisko wicestarosty, zgłoszonym przez radCiąg dalszy na stronie 4
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Wydarzenia
Nazwa komisji stałej Rady
Powiatu w Bełchatowie

Skład komisji

Komisja rewizyjna

Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak
Miłosz Rudnicki
Iwona Kowalska
Karol. Orymus

Komisja budżetu i rozwoju
gospodarczego

Rudnicki Miłosz – przewodniczący
Waldemar Wyczachowski
Konrad Koc
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Marek Jasiński
Szczepan Chrzęst

Komisja gospodarki rolnej
i ochrony środowiska

Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący
Krzysztof Gajda
Krzysztof Rybak
Adam Baryła
Iwona Kowalska
Jacek Zatorski

Komisja edukacji, kultury
i sportu

Komisja infrastruktury
i porządku publicznego

Komisja rodziny, zdrowia
i pomocy społecznej

Elżbieta Kołatek – przewodnicząca
Grzegorz Gryczka
Dorota Pędziwiatr
Barbara Dobkowska
Elżbieta Kudaj
Renata Skalska
Marek Jasiński
Konrad Koc – przewodniczący
Krzysztof Gajda
Barbara Dobkowska
Adam Baryła
Jacek Zatorski
Ryszard Ciągło
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Ryszard Ciągło
Renata Skalska
Dorota Pędziwiatr

nych Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska, był Grzegorz Gryczka, którego poparło 16 osób, a przeciwnych było 5. Rada wybrała
także trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu w Bełchatowie. Zostali nimi: Adam Baryła (PiS), Barbara Dobkowska (PiS)
i Krzysztof Gajda (SZB).
Waldemar Wyczachowski w swoim pierwszym - jako starosta
- wystąpieniu podziękował radnym za wybór i możliwość sprawowania zaszczytnego urzędu. Wyraził przekonanie, że rozwiązywanie
problemów mieszkańców jest zadaniem i celem wszystkich radnych.
W związku z tym liczy na obiektywną i merytoryczną płaszczyznę na
forum rady dla poszukiwania najlepszych rozwiązań. W pierwszym
wywiadzie dla lokalnych redakcji starosta Wyczachowski zadeklarował starania dla konsolidacji wszystkich środowisk i utrzymanie
tych kierunków w rozwoju powiatu, które już zostały wypracowane
i dobrze służą ogółowi.
Radni zdecydowali także o składach komisji stałych Rady Powiatu w Bełchatowie i podziale ról w tych gremiach.
Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014 r. poskutkowały także wyborem nowych władz w gminach w naszym powiecie. W większości z nich (G. Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki,
Rusiec, Zelów) mieszkańcy zdecydowali o reelekcji osób sprawujących w poprzednich 4 latach funkcję wójta/burmistrza.
NOWE WŁADZE GMIN POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Gmina

Prezydent/Burmistrz/Wójt

Przewodniczący Rady

Miasto Bełchatów

Mariola Czechowska

Dariusz Kubiak

Bełchatów

Kamil Ładziak

Jacek Ludwiczak

Drużbice

Bożena Zielińska

Jacek Walczyk

Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Sławomir Śluga

Kluki

Karol Sikora

Łukasz Trzciński

Szczerców

Krzysztof Kamieniak

Zbigniew Szcześniak

Rusiec

Dariusz Woźniak

Bartłomiej Bieniek

Zelów

Urszula Świerczyńska

Agnieszka First

NOWE WŁADZE POWIATÓW PARTNERSKICH
Powiat

Starosta

Wicestarosta

Kętrzyński

Ryszard Niedziółka

Sławomir Jarosik

Myślenicki

Józef Tomal

Tomasz Suś

Proszowicki

Grzegorz Pióro

Jerzy Pławecki

Słupski

Zdzisław Kołodziejski

Rafał Konon

Stalowowolski

Janusz Zarzeczny

Mariusz Sołtys

Agnieszka Zawodzińska
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Wydarzenia
Do służby gotowi. Start!
Zmiana warty w starostwie

D

zień 8 grudnia 2014 r. był pierwszym
dniem pracy dla Waldemara Wyczachowskiego na stanowisku Starosty Bełchatowskiego i Grzegorza Gryczki - wicestarosty. Swoje
dotychczasowe gabinety na 3 piętrze w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 opuścili
Szczepan Chrzęst i Marek Jasiński. Na krótkiej
uroczystości „zmiany warty” z udziałem na-

czelników poszczególnych wydziałów urzędu,
dotychczasowi gospodarze powiatu podziękowali za współpracę, a swoim następcom życzyli
spokojnej, aczkolwiek wytężonej i efektywnej
pracy. Były kwiaty i wzruszenie. Nowi gospodarze powiatu odwiedzili następnie wszystkie wydziały w starostwie, gdzie zapoznali się z kadrą
i specyfiką jej pracy.

Edukacja pod nowym nadzorem

D

yrektorzy szkół i placówek oświatowych,
których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski, spotkali się ze starostą, wicestarostą i naczelnikiem Wydziału Edukacji
w bełchatowskim starostwie. Głównym celem
spotkania było wzajemne poznanie się. Waldemar Wyczachowski – Starosta Bełchatowski
przedstawił Grzegorza Gryczkę - wicestarostę,
któremu kompetencyjnie podlegać będą sprawy edukacji. Sam przyznał, że w jego ocenie,
oświata w powiecie, zwłaszcza tzw. baza, poziom

nauczania czy kadra
reprezentują dobrą
jakość, o którą należy dbać i sukcesywnie doskonalić.
Podstawą do tego
jest dobra współpraca kierowników
poszczególnych
jednostek z gospodarzem powiatu. Jej
gwarancją ma być
osoba wicestarosty,
nauczyciela z zawodu z doświadczeniem w kierowaniu
szkołą. Grzegorz Gryczka przyznał, że zależy
mu na dobrych kontaktach ze środowiskiem
oświatowym. Jego problemy zna od podszewki,
jednakże ich rozwiązywanie wymaga wspólnego zaangażowania wszystkich stron. Takie zaangażowanie zadeklarował ze swojej strony wicestarosta Gryczka. Starostowie wyrazili chęć
współpracy, w ramach której będą podejmowane mądre, pomocne i rozwojowe działania, niosące wyłącznie korzyści dla młodzieży Powiatu
Bełchatowskiego.

Nowe radiowozy

B

ełchatowska Komenda Powiatowa Policji kupiła sześć nowych radiowozów. Część pieniędzy na ten cel trafiło do jednostki z budżetu powiatu.
Łącznie w tym roku samorząd powiatu przekazał bełchatowskiej policji około
120 tysięcy złotych. Nowe samochody pokazano staroście Waldemarowi
Wyczachowskiemu i wicestaroście Grzegorzowi Gryczce.
- Bezpieczeństwo w powiecie jest priorytetem, który leży na sercu nie tylko
służbom powołanym do jego utrzymywania – mówi Waldemar Wyczachowski, Starosta Bełchatowski. – Było ono i nadal jest ważne także dla samorządów,
które dają temu wyraz np. poprzez wsparcie finansowe. Nowoczesność sprzętu
i profesjonalizm policjantów to także czynniki istotne dla utrzymania bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Cieszę się, że w tym zakresie policja w naszym
powiecie ma czym się pochwalić.
Oprócz środków na zakup dwóch radiowozów, powiat przekazał policji 12
tysięcy złotych na patrole ponadnormatywne, w ramach powiatowej kampanii „Dopalacze – stop!” 6 tysięcy złotych na zakup psa do walki z narkotykami.
Oprócz psa tropiciela starostwo kupiło dla policjantów specjalistyczny sprzęt

Gratulacje dla pani prezydent

M

ariola Czechowska – nowy prezydent Bełchatowa,
została zaprzysiężona na urząd podczas drugiej w tej
kadencji samorządu sesji Rady Miasta. „Obejmując urząd
prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Tak mi dopomóż Bóg” - brzmiały słowa uroczystego ślubowania. Następnie Mariola Czechowska wygłosiła inauguracyjne przemówienie.
„Mieszkańcy dali mi mandat do sprawowania najważniejszej funkcji w samorządzie miejskim. Staję dzisiaj przed
wami z poczuciem dumy z osiągniętego wyniku i zarazem
odpowiedzialności za los nas wszystkich. Wyborcza frekwencja i ponad 60 - procentowe poparcie mojej kandydatury dowodzą, że Bełchatów dojrzał do zmian i czeka na
realizację wyborczych obietnic. Dziękuję mieszkańcom za
wzięcie udziału w głosowaniu, dziękuję za dokonany wybór
i obiecuję, że pokładanych we mnie nadziei nie zawiodę (...)”.
Podczas sesji odczytany został także list gratulacyjny od
Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Gratulacje i życzenia nowej prezydent Bełchatowa złożyli także m.in. senator
Wiesław Dobkowski, Dariusz Seliga - poseł na Sejm RP, Waldemar Wyczachowski - Starosta Bełchatowski, wicestarosta
Grzegorz Gryczka, radni oraz byli prezydenci naszego miasta.
Prezydent Mariola Czechowska w pierwszych dniach
swojej pracy spotkała się w starostwie z gospodarzami
powiatu. Towarzyszyła jej Agnieszka Wysocka, nowo
powołana wiceprezydent miasta. Obie panie omówiły
ze starostami zasady współpracy wyrażając oczekiwanie
i przekonanie, że będzie ona oparta na wymianie informacji, dialogu i głębokim poczuciu troski o wspólny interes
mieszkańców Bełchatowa.
KB, AZ

operacyjny za około 7 tysięcy złotych, który pomoże im w pracy oraz komputery do wyposażenia stanowisk służbowych. W ostatnich sześciu latach samorząd
powiatowy przekazał policjantom prawie 400 tysięcy złotych.
KB

Foto: Ewa Drzazga.
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Wydarzenia
Nie gaście ducha!

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

T

ytułowe zawołanie było myślą przewodnią uroczystości, która dokładnie w 33. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odbyła się
13 grudnia wieczorem w kościele na os. Przytorze
w Bełchatowie. To przy tej świątyni znajduje się
pomnik pamięci ofiar, które utraciły wolność lub
nawet życie w walce z komunistycznym reżimem.
Udział w obchodach wzięli przedstawiciele władz
samorządowych naszego powiatu, miasta i gminy
Bełchatów, największych zakładów pracy, organizacji
społecznych i politycznych, związków zawodowych
i szkół. Podniosłość i wagę wydarzenia, zorganizowanego przez bełchatowską NSZZ „Solidarność”,
podkreśliła obecność ponad dwudziestu pocztów
sztandarowych.

Gość specjalny - ks. bp Ireneusz Pękalski, celebrujący nabożeństwo w intencji Ojczyzny i osób
poszkodowanych przez stan wojenny, nawiązał
w homilii do utworów takich artystów jak Jan Pietrzak czy Andrzej Rosiewicz, którzy swój patriotyzm
„przemycali” w piosenkach o uciemiężeniu rodaków przez komunistyczny system i w tekstach o tęsknocie za wolną Polską. Jakie jest dziś znaczenie
słowa „patriotyzm”? – pytał retorycznie ksiądz celebrans, uczulając zebranych na treści popularyzowane przez niektóre współczesne media, które nie tylko nie hołdują tej wartości, ale wręcz ją umniejszają.
„Nie gaście ducha, bo Ojczyzna jest najważniejsza,
a tą Ojczyzną jesteśmy my sami” – podsumował homilię biskup Pękalski.

Byliśmy razem 11 listopada

N

arodowe Święto Niepodległości zgromadziło
na placu przed kościołem przy ul. Czyżewskiego w Bełchatowie tłum mieszkańców. Jest to
miejsce, gdzie co roku oddajemy hold Ojczyźnie
i tym, którzy za jej wolność oddali najcenniejszą
ofiarę – swoje życie. W obecności licznych pocztów sztandarowych (instytucji, szkół, organizacji
społecznych i politycznych) zebrani wysłuchali
okolicznościowych przemówień, a następnie byli
świadkami złożenia przysięgi przez nowych członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” - Organizacji
Społeczno - Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej
1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego. Pod
pomnikiem „Peowiaków ochotników miasta Bełchatowa poległym w walce o niepodległość Polski
1918-1920” zostały złożone kwiaty w biało – czerwonych barwach.
W bełchatowskie obchody Święta Niepodległości wpisał się trzygodzinny koncert laureatów XV
„Przeglądu piosenki żołnierskiej i patriotycznej”,
który w auli muzeum „Giganty mocy” zgromadził kilkusetosobową publiczność. Starosta Bełchatowski
objął przedsięwzięcie patronatem honorowym
i wsparciem finansowym.
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Nietypowym sposobem uczczenia odzyskania
przez Polskę autonomii była możliwość udziału
w I Powiatowym Rajdzie Niepodległości z Załogą Rowerową „Zgrzyt”. Około 70-osobowa grupa
rowerzystów wyruszyła spod budynku starostwa
w kierunku pomnika obrońców Gór Borowskich, by
tam wspominać pamięć poległych za Ojczyznę. Każdy z cyklistów otrzymał odblaskową przypinkę z elementami narodowymi oraz „Przewodnik rowerowy
po powiecie bełchatowskim”. Na miejscu Maciej
Kuszneruk, lider „Zgrzytu”, przedstawił krótką lekcję
historii naszego regionu. W drodze powrotnej na
rowerzystów czekało ognisko i poczęstunek w wiacie myśliwskiej, udostępnionej przez Koło Łowieckie
„Darz Bór”.
Polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
Święto zostało ustanowione w 1937 r., od 1939 nie
było obchodzone, przywrócono je dopiero w okresie transformacji systemowej w 1989 r. Odzyskiwanie
przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny

Dzięki montażowi słowno – muzycznemu w wykonaniu podopiecznych świetlicy środowiskowej na
os. Przytorze, poświęconemu wydarzeniom sprzed 30
lat, rozbrzmiały w kościele złowrogie, historyczne słowa komunikatu generała Jaruzelskiego, pojawiły się
archiwalne zdjęcia czołgów i szturmu milicji i wojsk
na polskie zakłady pracy. W bełchatowskiej świątyni
zapanowała głęboka cisza, a zebrani oddali się zadumie i refleksji, a nierzadko osobistym wspomnieniom,
gdyż wielu obecnych pamiętało stan wojenny z autopsji. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod
pomnikiem. Hołd ofiarom stanu wojennego w imieniu samorządu Powiatu Bełchatowskiego oddali
Szczepan Chrzęst – przewodniczący Rady Powiatu
w Bełchatowie oraz starostowie Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka.
Przypomnijmy, w niedzielę 13 grudnia 1981 r.
o godz. 6.00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie
Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on
Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Była to reakcja władz PRL na powstrzymanie niepokojów społecznych i zgaszenie rodzącego
się ruchu demokratycznego. Władze komunistyczne
jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu
kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono
około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno
-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys.
milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych
i 9 tys. samochodów. Stan wojenny został zawieszony
31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku.
W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz Służb Bezpieczeństwa zginęło kilkadziesiąt osób. 
AZ

światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11
listopada 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę
Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada
1918 r., naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości.
AZ, SS

Wydarzenia
Pieniądze na drogę

S

amorząd Powiatu Bełchatowskiego pozyskał ok. 600 tys. zł z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
przebudowę drogi powiatowej Zawady - Dobrzelów na terenie gminy Bełchatów w ramach tzw. „schetynówek”. Całkowita wartość
inwestycji to prawie 1,2 mln zł.
Na ponad kilometrowym odcinku drogi zaplanowano położenie nowej nawierzchni, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodnika,
ponadto odnowione zostaną rowy przydroż-

ne, pojawi się również nowe oznakowanie
pionowe i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych stanowi 50% całkowitej wartości
inwestycji. W budżecie powiatu zarezerwowano 295 tys. złotych, tyle samo dołożyła
również Gmina Bełchatów. Wszystkie działania mają za zadanie poprawić stan techniczny
drogi, a także bezpieczeństwo i komfort jazdy.
KB

„Daj sobie szansę” na udanym finiszu

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od 2009 roku realizowało projekt ,,Daj
sobie szansę”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jego głównym celem było rozwijanie
aktywnych form integracji społecznej, podniesienie
kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych umożliwiających zatrudnienie.
W tym roku odbyła się ostatnia z sześciu edycji
przedsięwzięcia. Jego podsumowanie miało charakter uroczystości z udziałem osób najbardziej
zaangażowanych w realizację oraz gości, w tym
gospodarzy powiatu.

Generalnie projekt objął wsparciem 378 osób,
w tym 77 usamodzielnianych wychowanków i 301
osób niepełnosprawnych. Szczególną opieką
objęte były osoby niewidome i niedowidzące
z powiatu bełchatowskiego. Uczestniczyły one
w różnorodnych kursach i szkoleniach, nabywały
wiedzę teoretyczną i praktyczną wspomagającą
radzenie sobie w codziennych sytuacjach życiowych. Kolejną grupę beneficjentów projektu
stanowili usamodzielniani wychowankowie.
Ich uczestnictwo miało na celu m.in. zwiększenie
samoświadomości na temat własnych zasobów,
nabycie umiejętności społecznych i zawodowych
ułatwiających start w dorosłe życie. Uczestnikami projektu były także osoby niepełnosprawne

z różnymi rodzajami schorzeń. Celem ich udziału
w „Daj sobie szansę” była rekompensata ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością
poprzez podniesienie umiejętności społecznych
i zawodowych.
Projekt realizowano na warsztatach i szkoleniach
psychologicznych, dzięki którym beneficjenci rozwijali swoje kompetencje i umiejętności społeczne
oraz nabywali umiejętności kreowania i ekspozycji
własnej osoby w sytuacjach zawodowych i osobistych. Były to również zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Wszyscy uczestnicy mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnika, brali udział
w kursach zawodowych,
zgodnych z zainteresowaniem i predyspozycjami.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się kursy na prawo jazdy kat. B, C, C+E, D
oraz dwudniowe wyjazdy
o charakterze turystycznym, organizowane dla
wszystkich uczestników
projektu. Wycieczki były
propozycją na ciekawe
spędzenie czasu wolnego,
a także nawiązywanie nowych znajomości i budowanie relacji społecznych.
Celem projektu realizowanego w 2014 roku przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie był w szczególności wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie zdolności osób
niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
rekompensata ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, wzrost samooceny i zaufania we własne siły i możliwości. Skorzystało w sumie 80 osób.
W ramach działań środowiskowych beneficjenci
wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Odbyli wizytę studyjną w spółdzielni socjalnej we Wrześni.
Poznali założycieli działającej od 2007 roku spółdzielni ,,Ul”. Celem tej wizyty było nabycie wiedzy
o sposobach założenia spółdzielni socjalnej, w tym

o samozatrudnieniu. Przy okazji wizyty studyjnej
we Wrześni, uczestnicy zwiedzili również Poznań.
Udział w warsztatach psychologicznych oraz
szkoleniach umożliwiony był wszystkim beneficjentom. Z treningu kreatywności i autoprezentacji skorzystało 29 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami schorzeń, z treningu z zakresu
komunikacji interpersonalnej - 31 osób niepełnosprawnych, z treningu zachowań asertywnych –
15 usamodzielnianych wychowanków; z treningu
umiejętności życiowych - 15 usamodzielnianych
wychowanków; ze szkolenia umiejętności poruszania się z przewodnikiem dla osób niewidomych i niedowidzących – 10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
Dla poprawy kondycji psychofizycznej każdy
z uczestników projektu brał udział w rehabilitacji
ruchowej. Ćwiczenia usprawniające zlecone były
przez lekarza. Z kolei 36 osób poszerzyło swoje
umiejętności poprzez udział w kursie na prawo
jazdy kat. B, C, C+E, D.
Uczestnicy projektu brali również udział w kursach zawodowych, które poprzedzone były spotkaniem z doradcą zawodowym. Dzięki określeniu
mocnych i słabych stron beneficjentów możliwy
był indywidualny dobór szkoleń. Wśród kursów
znalazły się takie jak komputerowy I i II stopnia, obsługa wózków widłowych, kursy językowe, opiekuna osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
i dzieci, kurs bukieciarstwa, grafika komputerowa
i tworzenie stron WWW, kurs spawacza, kurs z zakresu reklamy i promocji, kurs na przedstawiciela
handlowego, kurs masażu, kurs pilarz-drwal, kurs
kosmetyczny i kurs stylizacji paznokcia.
KB
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Sportowy powiat
Lód godzien pucharów

W

dniach 5 - 7 grudnia br. na powiatowym lodowisku odbył się V Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Przez trzy
dni 150 zawodników z 36 drużyn z Polski, Czech,
Litwy i Rosji zmagało się w największym w Polsce
towarzyskim turnieju curlingowym. Drużyna Smok
AZS Gliwice obroniła ubiegłoroczny tytuł i zdobyła
główne trofeum. Na miejscu II. Marlex ŚKC Katowice, na III. Monkey Men POS Łódź.
Pozytywnym echem odbił się nasz turniej m.in.
w „Przeglądzie Sportowym” w wywiadzie ze ski-

pem zwycięskiej drużyny Andrzejem Augustyniakiem oraz w tekście „Nadspodziewanie dobry
lód”. Oba autorstwa Pawła Burlewicza.

Fragment ww. tekstu:
(…) W zawodach uczestniczyło aż 36 zespołów
z prawie wszystkich ośrodków curlingowych w Polsce oraz goście z Kaliningradu, Pragi i Wilna. Poziom
był wyrównany i wysoki, do czego w dużym stopniu przyczyniła się rewelacyjna jakość lodu. Choć
obiekt Powiatowego Centrum Sportu mieści się
pod balonem, wielu uczestników turnieju podkreślało, że organizatorzy z PCS, klubów POS Łódź i BKC
Bełchatów uzyskali wyjątkowe warunki. Największa
w tym zasługa Michała Zakrzewskiego i Rafała Cierpiała, lodomistrzów kształconych przez najlepszych
fachowców ze Szkocji (podczas międzynarodowego obozu Mazury Curling Festival w Giżycku).
W dodatku był to ich debiut w zawodach takiej
rangi. Ciekawostką jest, że w trakcie trwania turnieju ... zmienił się przedstawiciel patrona. Niedawne
wybory samorządowe sprawiły bowiem, że Powiat
Bełchatowski zyskał nowe władze. Bardzo życzliwych curlerom Szczepana Chrzęsta i jego zastępcę Marka Jasińskiego, któremu organizatorzy
przez lata zawdzięczali szczególnie wiele, zastąpili

Strzel gola dla Karola

D

wa miesiące ambitnych przygotowań, wiele zarwanych nocy, liczne rozmowy, drobne
sprzeczki o wybór najlepszych rozwiązań, długa
lista spraw do załatwienia, zaangażowanie około
50 osób, dopinanie wszystkiego na ostatni guzik,
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duże zmęczenie, ale i radość, że znów daliśmy radę
- tak bardzo krótko można scharakteryzować przygotowania do III Turnieju Piłki Nożnej „Strzel gola
dla Karola – 2014” pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, który odbył się 8 listopada br.

Po ponad 9 godzinach intensywnego, turniejowego dnia, przeprowadzeniu 64 meczów w 2
kategoriach wiekowych,
w których wystąpiło łącznie 28 drużyn, a które
utworzyło 220 młodych
mieszkańców
powiatu
bełchatowskiego, poznaliśmy laureatów turnieju
poświęconego
osobie
św. Jana Pawła II - Patrona
Miasta Bełchatowa. Oto
oni w poszczególnych kategoriach:
gimnazja
I miejsce - OWŁOSIONE BYCZKI; II miejsce –
KSG; III miejsce - SPÓŁKA
DUNDERSZTYCA;

nowo wybrani politycy. Bełchatów to szczególnie
ważny ośrodek curlingowy, ale uprawiający ten
sport mogą czuć się spokojni. Znajdą zrozumienie,
bo powiat znalazł się w rękach olimpijczyka z Salt
Lake City, byłego bobsleisty Grzegorza Gryczki
oraz głównego starosty Waldemara Wyczachowskiego, który sprawił miłą niespodziankę i znalazł
czas, by w pierwszym dniu urzędowania osobiście
wręczyć nagrody najlepszym zawodnikom turnieju. – „Gratuluję zwycięzcom z Gliwic, bo trudniej jest
obronić tytuł niż zdobyć go po raz pierwszy” – podkreślił starosta Wyczachowski (…)”.

Fragment wywiadu:
Poziom 5. Turnieju o Puchar Starosty Bełchatowskiego był bardzo wysoki. Czy tak ambitną
i ofensywną grę umożliwiał dobry lód?
Andrzej Augustyniak: To był jak dotąd najlepszy
lód, na jakim graliśmy w naszym kraju. Myślę, że
bardzo zbliżony do nawierzchni przygotowywanej
w specjalnych halach curlingowych. Trochę byliśmy
zaskoczeni. W Bełchatowie zawsze była dobra organizacja, fantastyczni przeciwnicy i niezły lód, dlatego przyjeżdżamy tu rywalizować. Spodziewaliśmy
się dobrego lodu, ale nie najlepszego w Polsce (...).
KB

król strzelców – Adrian Gwadera (Spółka Dundersztyca) - 7 goli; najlepszy bramkarz – Wiktor
Dubiak (KSG); najlepszy zawodnik – Piotr Grzelak (Owłosione Byczki).
szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - WICHURA ŁĘKAWA; II miejsce AMATORZY 2; III miejsce – KANONIERZY; król
strzelców – Artur Dworzyński (Wichura Łękawa)
- 18 goli; najlepszy bramkarz – Bartłomiej Madejczyk (Wichura Łękawa); najlepszy zawodnik
– Robert Cieślik (Kanonierzy).
Serdecznie gratulujemy wszystkim najlepszym
drużynom oraz najlepszym zawodnikom. Tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy, bo wygrało
„coś” więcej niż zażarta rywalizacja dwóch zespołów. Niech puentą dla tego wydarzenia, które
od samego początku jest poświęcone osobie św.
Jana Pawła II, będą słowa Jego samego, który na
temat sportu mówił podczas swojego pontyfikatu
choćby tak: „Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność” (Jan Paweł II, 2000).
Tomek Siedlecki

T

rwa kolejny semestr nauki w ramach realizowanego przez Powiat Bełchatowski projektu „Wiedza moją szansą - dodatkowe zajęcia dla uczniów
szkół zawodowych”. Przypominamy, że projekt jest
w 85 % współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).
Na początku roku szkolnego w szkołach biorących udział w projekcie, tj. w ZSP nr 3, ZSP nr
4 i SOS-W w Bełchatowie oraz w ZSP w Zelowie,
przeprowadzony został nabór uzupełniający.
Nowo przyjęci uczniowie zajęli miejsca tych, którzy przed wakacjami ukończyli szkołę. W zajęciach
dodatkowych, organizowanych w ramach projektu, uczestniczy ponad 900 uczniów. Projekt
oferuje młodzieży nie tylko zajęcia na terenie
szkoły, ale również liczne wycieczki, wyjazdy oraz
inne formy spędzania czasu wolnego. I tak np.
w październiku zorganizowano dla uczniów każdej szkoły wyjście do kina na film pt. „Miasto 44”.
Zobaczyło go 138 osób. Również w październiku
odbyły się 2 wycieczki do Centrum Nauki Kopernik

w Warszawie, w których udział wzięło łącznie 90
uczniów z ZSP nr 3 i ZSP nr 4 w Bełchatowie. Młodzież zapoznała się tam z najnowszymi osiągnięciami z różnych dziedzin nauki. Mogła też uczestniczyć w licznych prezentacjach i przyglądać się
ciekawym doświadczeniom.
Ponadto w ramach realizacji projektu we wrześniu zakończono zakupy licznych pomocy dydaktycznych dla szkół. Były to m.in. ekrany projekcyjne, projektory, laptopy, głośniki, drukarki, stoły
laboratoryjne, sprzęt sportowy, oprogramowanie
dydaktyczne itp. Łącznie na ten cel wydano ponad 164 tysiące złotych. Dzięki temu w dwóch
szkołach otworzono m.in. nowoczesne pracownie
(w ZSP w Zelowie - mechatroniki pojazdów samochodowych i w ZSP nr 4 w Bełchatowie - pracownię multimedialną, składającą się z serwera oraz
dziesięciu terminali komputerowych).
Zajęcia realizowane w ramach projektu potrwają do końca obecnego roku szkolnego. Łączna
wartość projektu to 1.067.980,80 zł.
Katarzyna Łęgowiak, Anna Sady
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Wyjątkowe stoły wigilijne

C

o roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Bełchatowie odbywa się przed Bożym
Narodzeniem konkurs na najpiękniejszą aranżację
stołu wigilijnego. Tegoroczny przygotowały Wiesława Konieczna, Beata Duralska i Małgorzata
Stanowska. Inicjatywa służy popularyzowaniu
polskich świątecznych tradycji. Uczniowie doskonalą w ten sposób umiejętności dekorowania
stołów, a także rozbudzają kreatywność i pomysłowość w tej dziedzinie.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie nakrycia stołu bielizną stołową i zastawą stołową na 4
osoby oraz ułożenie elementów dekoracyjnych. Czas
na wykonanie stanowiska do oceny nie mógł przekraczać 2 godzin. W kryteriach oceny brano pod uwagę dobór bielizny i zastawy stołowej, użycie ozdób,
inwencja twórcza. Punktowano estetykę i ogólne
wrażenie. W tegorocznym konkursie udział wzięło 9
drużyn, składających się z uczniów klas I – III, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz.

Młodzież wykazała się dużą pomysłowością
i zaangażowaniem. Zaprezentowała pięknie zaaranżowane stoły. Wybór tego najlepszego był
bardzo trudny.
I miejsce zajęli uczniowie klasy 3k – Iga Rucińska, Ewelina Wilczyńska, Michał Owczarek;
II miejsce – Agnieszka Kęsa, Monika Florczak,
Bartosz Pietrasik (kl. 3g); III miejsce – Wiktoria Wieczorek, Ula Wrzesiak, Sylwia Surgut
(kl.1g2).
Redakcja
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Eko-Echo
Zielona Cisza i cichy park w Zelowie

S

amorząd Powiatu Bełchatowskiego wsparł
finansowo tworzenie nowych oraz modernizacje już istniejących terenów zieleni, a konkretnie
nw. przedsięwzięcia:
1. modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie (dotacja dla Gminy Zelów 250 tys. zł),
2. utworzenie terenów zieleni w Ciszy (dotacja dla Gminy Kluki - 9 tys. zł).

Przedmiotem realizacji zadania 1. był park
miejski na Placu Dąbrowskiego w Zelowie. Prócz
cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów (ponad tysiąc szt.) wykonano alejki o nawierzchni
żwirowej (pow. 660 m2) i trawniki dywanowe
(pow. 1 640 m2), posadzono nowe drzewa i krzewy (300 szt.) oraz zamontowano elementy małej
architektury, czyli kosze na śmieci i ławki parkowe. Ponadto wykonano automatyczną instalację
nawadniającą. Dzięki odnowieniu parku nastąpi
wytłumienie hałasu dochodzącego z sąsiednich
ulic, szkodliwe związki i pyły zostaną zneutralizowane przez odporna na zanieczyszczenia roślinność. Automatyczna instalacja nawadniająca zagwarantuje efektywne i oszczędne wykorzystanie
wody. Zmodernizowany park pełnił będzie funkcję społeczną, rekreacyjną i przyrodniczą.
Zadanie 2. realizowane było w miejscowości
Cisza w gminie Kluki. Oczyszczono istniejący tutaj
zbiornik wodny i ukształtowano teren wokół oraz
obsiano go trawą. Wykonano nasadzenia: 20 szt.
sosny karłowej, 10 szt. jałowca, 13 szt. żywotnika.
Dopełnieniem całości było ustawienie elementów
małej architektury, tj. ławek i koszy. Efektem ekolo-

gicznym tego zadania będzie poprawa warunków
mikroklimatycznych. Zagospodarowany obszar
jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców, do tego niezwykle urokliwym i zacisznym.
- Zieleń wokół zabudowy wielorodzinnej, budynków opieki zdrowotnej czy szkolnej jest zalecana
i pożądana – mówi Jolanta Pawlikowska, Naczelnik WOŚRiL – Jej obecność ma pozytywny wpływ
nie tylko na estetykę miejsca, ale także na samopoczucie człowieka, wprowadza bowiem w przestrzeń
harmonię redukując wrażenie wizualnego chaosu,
a także poprawia jakość powietrza poprzez pochłanianie CO2 i wydzielanie tlenu. Zapraszamy do Ciszy.
Magdalena Lipińska
WOŚRiL

Zimą będzie ciepło
Termomodernizacja kolejnych strażnic OSP

D

wie kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały dofinansowanie z budżetu Powiatu
Bełchatowskiego. Przyznane strażakom
pieniądze zostały przeznaczone na termomodernizację budynków strażnic
w Rasach i Bukowiu Górnym w gminie
Drużbice.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rasach
otrzymała 40 000 zł. Za tę kwotę ocieplono ściany budynku strażnicy styropianem o grubości 15 cm na powierzchni ok.
310 m², wykonano docieplenie 258 m²
stropodachu oraz wymieniono drzwi
zewnętrzne.

Z kolei na termomodernizację sali OSP
w Bukowiu Górnym Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przeznaczyło
32 472 zł. W ramach tej inwestycji dokonano docieplenia 220 m² ścian budynku
styropianem o grubości 12 cm, ocieplono stropodach wełną mineralną o grubości 20 cm na powierzchni ok. 220 m²,
wymieniono drzwi zewnętrzne (2 sztuki)
oraz wbudowano drzwi w miejsce bramy
garażowej.
- Ważnym elementem tych inwestycji
jest osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
w okresie grzewczym, jak również spadek
zużycia surowców energetycznych, co
przyczyni się do redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – informuje Jolanta
Pawlikowska,
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie.
Agnieszka Gaszewska-Woroniecka
WOŚRiL
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Straż nowoczesna i ekologiczna

D

wa nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt trafiły do bełchatowskich strażaków. Samorząd
Powiatu Bełchatowskiego przekazał na te zakupy łącznie 910 tysięcy
złotych.
- Powiat finansowo wspomógł zarówno państwową straż pożarną,
jak i bełchatowskich ochotników – mówi Krzysztof Gajda, członek
Zarządu Powiatu w Bełchatowie. – Starostwo w tym roku przekazało Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
550 tysięcy złotych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem, 10 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, funkcjonującej w bełchatowskiej jednostce. Ponadto starostwo przekazało
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie 350 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem. Żródłem
pieniędzy jest ta część budżetu powiatu, którą potocznie nazywamy
„zieloną”. Oczekujemy bowiem, że wydatki przyniosą efekty dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.
Opisane dotacje starostwa stanowiły do 60 procent wartości
poszczególnych zadań.
KB

Eko-Echo
Zielony - najpiękniejszy kolor dla Bełchatowa

P

odsumowanie konkursu „Zielony Bełchatów
– serce powiatu”, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Miejskie
Centrum Kultury w Bełchatowie, miało uroczysty
charakter. W jego trakcie przedstawiono laureatów, w formie wystawy zaprezentowano najlepsze prace. Przypomnijmy, konkurs adresowany był
do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu

bełchatowskiego, a jego tematem było przedstawienie zielonych miejsc lub zabytków architektury
Bełchatowa i okolic.
Wpłynęło 65 prac z 11 placówek oświatowych.
Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz IV - VI. Komisja składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie (Magdalena Luba) oraz Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie (Monika Jaguszewska - Kulpa, Małgorzata Kucharska)

przyznała nagrody i wyróżnienia następującym
autorom:
w kategorii wiekowej kl. 0-III
Wiktoria Stańczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bełchatowie,
Natalia Czarnecka - Szkoła Podstawowa Nr 12
w Bełchatowie,
Pola Mularska - Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bełchatowie,
wyróżnienia – Gabriela Bochman - Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie, Damian Wątroba – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu, Natalia Szataniak – Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Ruścu;
w kategorii wiekowej kl. IV-VI
Jan Pelczar - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bełchatowie,
Amelia Biniecka - Szkoła Podstawowa Nr 5
w Bełchatowie,
Patrycja Henich - Szkoła Podstawowa Nr 4
w Zelowie,
wyróżnienia: Olga Lewandowska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie, Krzysztof Owczarek – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bełchatowie,
Ilona Mazurkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bełchatowie.
Redakcja

Śladem ekologicznych liderów

P

owiat Bełchatowski, jako laureat wielu prestiżowych nagród w zakresie ochrony środowiska, tj. „Mecenas Polskiej Ekologii” oraz „Lider Polskiej Ekologii”, został zaproszony do zaprezentowania na swoim terenie wystawy objazdowej pn. „W ślad za przyjaznymi środowisku”.
Wystawa ta wędrując po całej Polsce ukazuje różne miejscowości w kontekście gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych. W ten sposób promuje się miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku, politykę zdrowotną w warunkach zmian klimatu, pokazuje się pomysły
i rozwiązania już wdrożone i sprawdzone. Wystawa składająca się z 20 wielkoformatowych,
zamontowanych w 20 panelach zdjęć o tematyce ekologicznej została zaprezentowana mieszkańcom powiatu bełchatowskiego przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy
ul. Pabianickiej. Wcześniej oglądali ją mieszkańcy Warszawy, Lublina, Rzeszowa oraz Morawicy.
Magdalena Luba, WOŚRiL

Rowerem przez Zamoście

R

owerzystom i pieszym udostępniono nowy odcinek
ścieżki rowerowej przy ul. Zamoście. Pieniądze na jej budowę w wysokości 200 tys. zł. przekazano z budżetu powiatu samorządowi Bełchatowa. Ścieżka jest dwukierunkowa,
ma szerokość 3 m i długość prawie 900 m. Wiedzie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego aż do końca zabudowy przy
ul. Zamoście. Wykonana jest z estetycznej, betonowej kostki.
Efekt ekologiczny tej inwestycji jest oczywisty: poprzez zachęcanie mieszkańców do przesiadania się z samochodów
na rowery przyczyniamy się do ochrony powietrza przed
spalinami. Nie bez znaczenia jest promocja aktywności ruchowej mającej wpływ na zdrowie i sprawność fizyczną.
Magdalena Lipińska
WOŚRiL
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Eko-Echo
Zabawa z eko - Mikołajem

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie zorganizowało wzorem roku ubiegłego zabawę łączącą edukację ekologiczną
z tradycją mikołajkową, uwielbianą przez najmłodszych. Udział
w się wydarzeniu prawdziwego św. Mikołaja przyciągnął do auli
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie tłum
przedszkolaków z opiekunami. Mikołajkowa impreza miała profesjonalną oprawę muzyczną z dj-em oraz Śnieżynkę jako wodzirejkę. W programie imprezy znalazły się gry i zabawy, konkursy
z upominkami, częstowanie smakołykami oraz pokaz skręcania
balonowych zwierzaków. Zasadnicza tematyka przedświątecznej
zabawy dotyczyła przyrody.
- Dzieci są bardzo wdzięcznymi odbiorcami takich zagadnień jak
przyroda, poznawanie roślin czy zwierząt – mówi Tomasz Głowacki, kierownik Referatu edukacji ekologicznej w wydziale ochrony
środowiska bełchatowskiego starostwa. – Od dawna wiadomo, że
poprzez zabawę można nauczyć się najwięcej i dotyczy to także dorosłych. W naszych pomysłach staramy się wykorzystywać wszelkie
okazje. by w przyjemny i atrakcyjny sposób uczyć wszystkie pokolenia mieszkańców o otaczającym świecie i środowisku naturalnym,
popularyzować właściwe zachowania dla ochrony przyrody. Mikołajki są inicjatywą adresowaną do najmłodszych, ale liczymy na to,

że zainspirujemy także dorosłych, by w tradycje np. Bożego Narodzenia włączyli ekologiczne zachowanie. Mam na myśli ekologiczne
ozdoby świąteczne, „żywe” choinki, zdrową żywność.
Do udziału w balu zostały zaproszone szkoły podstawowe
i przedszkola z terenu powiatu bełchatowskiego. Do projektu
przystąpiło kilka szkół i placówek, które zgłosiły chęć uczestnictwa jako pierwsze: Szkoła Podstawowa w Wadlewie, Szkoła Podstawowa w Parznie, ZS-P w Ruścu, Przedszkole Samorządowe nr
2 w Bełchatowie, Przedszkole Samorządowe nr 5 w Bełchatowie.
AZ
W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 240 dzieci.

Finał Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci
W etapie teatralnym festiwalu nagrody otrzymali:
w kategorii - przedszkola
I miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie,
II miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie,
III miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 8 w Bełchatowie;

D

o udziału w kolejnej edycji festiwalu zgłosiła się rekordowa liczba 477
uczestników, w tym dzieci z 12 przedszkoli, 12 szkół podstawowych
oraz 7 gimnazjów. Przesłuchanie młodych artystów odbyło się w dwóch etapach: muzycznym i teatralnym. Konkurs polegał na zaprezentowaniu przedstawień teatralnych lub piosenek zawierających treści ekologiczne. Prezentacje zostały ocenione w kilku kategoriach wiekowych.
Nagrodę Grand Prix dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie w etapie muzycznym wyśpiewała Maria Rozpara utworem „Miejsce ze snu”. Główną
nagrodę za przedstawienie „Widziałam ostatnią pszczołę” zdobył Zespół Dzieci
Pana Brzechwy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie.
W etapie muzycznym festiwalu nagrody otrzymali:
w kategorii – przedszkola
I miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie,
II miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Bełchatowie,
III miejsce: Gminne Przedszkole w Domiechowicach - oddz. w Kurnosie II;
w kategorii – szkoły podstawowe
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie,
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie,
III miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie;
w kategorii – szkoły gimnazjalne
I miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie,
II miejsce: Gimnazjum w Domiechowicach,
III miejsce: Gimnazjum w Łobudzicach.

12 www.powiat-belchatowski.pl

w kategorii – szkoły podstawowe
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Domiechowicach,
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie;
w kategorii – szkoły gimnazjalne
I miejsce: Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie,
II miejsce: Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie,
III miejsce: SOS-W w Bełchatowie.
Organizatorem Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci 2014 był Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Zadanie współfinansował z budżetem Powiatu Bełchatowskiego
(15 000 zł) także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (10 000 zł). Uczestnicy festiwalu otrzymali cenne nagrody i upominki. Wartościowy sprzęt muzyczny trafił do nagrodzonych szkół.
AGW

Eko-Echo
Podsumowanie największych ekologicznych rywalizacji

W

auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Bełchatowie odbyło się (13.11) podsumowanie konkursów zorganizowanych w bieżącym roku
przez Referat edukacji ekologicznej Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Podsumowanie dotyczyło
takich rywalizacji, jak„Zbiórka makulatury”,„Moja gmina, miejscowość jest czysta 2014” - Sprzątanie świata 2014, „Festiwal ekologicznej twórczości dzieci”,
„A ja sosnę przerosnę”. Uroczystość przygotował
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w starostwie (naczelnik Jolanta Pawlikowska).

Grupa V
I – Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny
w Bełchatowie
II – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
W konkursie zbiórki makulatury wzięło udział

W akcji „A ja sosnę przerosnę” uczestniczyło 500
uczniów z 22 szkół. Placówki otrzymały sadzonki
wierzby oraz radioodtwarzacze. Z kolei w konkursie „Moja gmina, miejscowość jest czysta”
wzięło udział 38 placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie powiatu bełchatowskiego. W trakcie trwania akcji zebrano
1 625 sztuk 120 litrowych worków odpadów.
W ramach konkursu: „Moja gmina, miejscowość
jest czysta” rozdano dyplomy i nagrodzono następujące szkoły i placówki:

Nagrodzone placówki:
I grupa - przedszkola
I miejsce - Przedszkole w Łękińsku - zebrano
8360 kg makulatury: 88,94 kg/ucznia;
II miejsce – Przedszkole Nr 4 w Zelowie - zebrano 5685 kg makulatury: 75,80 kg/ucznia,
III miejsce - Przedszkole w Kleszczowie - zebrano 2810 kg makulatury: 31,22 kg/ucznia.

Grupa I

kategoria- szkoła miejska
I – SP nr3 w Bełchatowie
II – SP nr 12 w Bełchatowie
kategoria- szkoła wiejska
I – SP w Lubcu i SP w Osinach
II – SP w Bujnach Szlacheckich i SP w Parznie
III – SP w Łękińsku i SP w Łękawie
Grupa II

szkoła miejska
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
szkoła wiejska
I – SP w Kurnosie II
II – PG w Domiechowicach
III – PG w Łobudzicach
Grupa III
I – ZSP w Zelowie
II – ZSP nr 4 w Bełchatowie
Grupa IV
I – ZSO w Zelowie
II – ZS w Klukach

45 placówek szkolno-wychowawczych. Makulatura była ważona na terenie firmy EKO-REGION.
Konkurs trwał od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja
2014r, w trakcie którego zebrano prawie 82 tony
makulatury.

II grupa – szkoły podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Osinach –
zebrano 4060 kg makulatury: 112,78 kg/ucznia;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Parznie –
zebrano 1480 kg makulatury: 20,56 kg/ucznia;
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
– zebrano 6040 kg makulatury: 19,55 kg/ucznia.
III grupa - gimnazja z terenu powiatu bełchatowskiego oraz gimnazja wchodzące w skład: Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
BSTO, zespoły szkół

I miejsce – Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie – zebrano 730 kg makulatury: 28,08 kg/ucznia;
II miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie – zebrano 800 kg makulatury:
17,78 kg/ucznia;
III miejsce – Bursa Szkolna w Bełchatowie –
zebrano 500 kg makulatury : 4,03 kg/ucznia.
V grupa - placówki, które zebrały największą ilość
punktów, a nie znalazły się w grupie placówek nagrodzonych

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łękińsku –
zebrano 1500 kg makulatury: 16,13 kg/ucznia;
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie – zebrano 7180 kg makulatury: 14,36
kg/ucznia;
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubcu –
zebrano 400 kg makulatury: 14,29 kg/ucznia.
Nagrody indywidualne trafiły do następujących placówek:
1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,
2. Ośrodek Socjalizacyjno-Interwencyjny w Bełchatowie,
3. Gimnazjum w Drużbicach,
4. Przedszkole nr 4 w Zelowie,
5. Szkoła Podstawowa w Osinach,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie. 
WOŚRiL

I miejsce – Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Woli Wiązowej – zebrano 4480 kg makulatury:
25,03 kg/ucznia;
II miejsce - Gimnazjum w Rasach – zebrano
3040 kg makulatury: 20,54 kg/ucznia;
III miejsce - Gimnazjum w Łobudzicach – zebrano 1400 kg makulatury: 8,19 kg/ucznia.
V grupa - szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu bełchatowskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Łękawie, Dom Dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej, Bursa Szkolna w Bełchatowie
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Z gmin
Inwestycje w Gminie Drużbice

E

kopracownie w Drużbicach. 12
listopada br. Wójt Gminy Drużbice
– Bożena Zielińska wraz z Wiceprezesem WFOŚiGW w Łodzi – Andrzejem
Czaplą uroczyście otworzyli ekopracownie w SP w Wadlewie, w ZSP
w Drużbicach oraz w Gimnazjum
w Rasach. Gmina Drużbice pozyskała
na to zadanie środki w ramach konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”. Zadanie współfinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Gminę Drużbice obejmowało: remont,
wyposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych za około 100 tys. zł. Dzięki

temu nowa pracownia ekologiczno- przyrodnicza powstała w każdej placówce
oświatowej gminy Drużbice.

Poprawa wydajności sieci wodociągowej. Gmina Drużbice zakończyła
kolejne inwestycje poprawiające wydajność gminnej sieci wodociągowej.
Budowa sieci wodociągowej w m. Rawicz polegała na ułożeniu 1218 mb
wodociągu. Jest to spinka łącząca hydrofornię w Wadlewie z hydrofornią
w Suchcicach.

Natomiast poprawa wydajności ujęć i efektywności oczyszczania ścieków na
terenie gminy Drużbice zwiększyła pojemność i wydajność hydroforni w Suchcicach oraz poprawiła sprawność techniczną oczyszczalni ścieków. Inwestycje
te mają zagwarantować ciągłość dostaw wody do odbiorców indywidualnych.
Powyższe zadania zrealizowane zostały przy udziale środków gminnych (100
tys. zł) oraz środków zewnętrznych z budżetu powiatu (150 tys. zł).
UG Drużbice

Triumf Jakuba z Woli
Mikorskiej

U

roczystym podsumowaniem
zakończył się zorganizowany
przez wydział ochrony środowiska
w starostwie konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu bełchatowskiego pt. „Ekologiczny dom - ekologiczne życie”. Celem konkursu jest
popularyzacja tematyki ekologicznej
oraz podnoszenie świadomości ekologicznej z działaniami artystycznymi
wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Do konkursu zgłoszono 9 prac plastycznych wykonanych
dowolną techniką. Najlepszymi
okazały się prace wykonane przez
uczniów SOS-W w Bełchatowie.
I nagroda – Jakub Warcholiński
(„Mój dom - moja Wola Mikorska”)
II nagroda – Igor Kotynia („Ekologiczny dom, w którym dbam
o środowisko”)
III nagroda - Damian Grzymski
(„Ziemia to mój dom”)
Laureaci otrzymali nagrody – gry
planszowe, a pozostali uczestnicy
konkursu nagrody pocieszenia.

AGW
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Z gmin
Bezpłatne Wi-Fi
w gminie Kleszczów
„Gminny Internet” to nazwa usługi, którą na zlecenie Urzędu Gminy uruchomiła
agencja „Arreks”. W każdej z pięciu lokalizacji (♦ Kleszczów, plac przed Urzędem
Gminy przy ulicy Głównej 47, ♦ Kleszczów, park przy ulicy Osiedlowej, ♦ Kleszczów, teren przy SOLPARKU, ♦ Łękińsko,
park przy ul. Północnej, ♦ Łuszczanowice,
park przy przedszkolu) z bezpłatnego
dostępu do Internetu może jednocześnie
korzystać do 20 użytkowników. Podczas
logowania spośród dostępnych sieci bezprzewodowych należy wybrać sieć o nazwie SSID „Gminny Internet”.
JS

Samorząd na nową kadencję

W

ybory wójta gminy Kleszczów rozstrzygnęły się już
w pierwszej turze. Najwięcej głosów spośród czwórki kandydatów
ubiegających się o to stanowisko
uzyskał dotychczasowy wójt - Sławomir Chojnowski (KWW Razem
dla Gminy Kleszczów). Poparło
go 1661 wyborców (52,9 proc.).

w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Kleszczowie.
Uczestniczyli w niej mieszkańcy
oraz zaproszeni goście.
Jerzy Strachocki (JS)
UG Kleszczów

Bardzo duże zmiany nastąpiły w składzie Rady Gminy
Kleszczów. Z poprzedniego
składu pozostał tylko jeden
radny. Trzynaścioro radnych,
wybranych 16 listopada br.,
to kandydaci KWW Razem dla
Gminy Kleszczów. Przewodniczącym rady został wybrany Sławomir Śluga, zaś jego
zastępcą Paweł Karasiński.
Sesja inaugurująca nową kadencję odbyła się 27 listopada

Wójt S. Chojnowski odbiera zaświadczenie
o wyborze.

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i ciepłem,
a także miłością najbliższych,
pomyślnego Nowego Roku 2015,
pełnego optymizmu i wiary
życzą wszystkim czytającym te słowa

Sławomir Śluga
Przewodniczący
Rady Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski
Wójt
Gminy Kleszczów

Oddana droga w Żłobnicy

P

rzed końcem listopada został udostępniony
dla użytkowników ponad 750-metrowy odcinek drogi, która z centrum wsi Żłobnica prowadzi
na teren Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr
3. W wyniku sfinansowanej przez gminę przebudowy droga zyskała nie tylko nową podbudowę
i nawierzchnię. Jezdnia została poszerzona do 6
metrów, powstał także szeroki na 2,5 metra ciąg

pieszo-jezdny. Wzdłuż drogi została wykonana
podziemna infrastruktura: sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacja teletechniczna oraz zasilanie
ulicznego oświetlenia. Droga prowadzi m.in.
obok hali produkcyjnej firmy ARIX Polska w kierunku obiektów produkcyjnych i magazynowych
spółki Caparol Polska. Na tę inwestycję gmina
przeznaczyła 2,32 mln zł.
JS

Gmina Rusiec stawia na jedność

16

listopada mieszkańcy gminy Rusiec po raz
kolejny udzielili mi olbrzymiego kredytu zaufania, powierzając funkcję wójta na kolejne 4 lata, za
co serdecznie dziękuję. Zrobię wszystko, co w mojej
mocy, aby tego zaufania nie zawieść. Myślę o czekających mnie obowiązkach z optymizmem, ale również
ze świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu oraz kreatywności będę mógł w pełni
wykorzystać dany mi czas. Dziękuję również za głosy
oddane na kandydatów na radnych z Komitetów Wyborczych Jedność Wiejska i Ludowiec. W Radzie Gminy Rusiec jest 11 członków w/w komitetów. Wierzę, iż
przez kolejne 4 lata będziemy podejmować najlepsze
dla gminy decyzje. Nie byłem i nie będę wójtem sprawującym władzę i podejmującym decyzje w zaciszu
swojego gabinetu. Będę w terenie. Liczę na dobrą
współpracę ze stowarzyszeniami, strażakami, kołami
gospodyń wiejskich, harcerzami, Stowarzyszeniem
Kobiet Kreatywnych oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Tylko współdziałanie przynosi efekty.
Słów kilka o kampanii wyborczej. W jej trakcie kandydaci na wójtów i radnych prezentowali swoje oso-

by i programy. W naszej gminie były 3 komitety z kandydatami na wójta. Kampania była różna - i czysta,
i brudna. Były komitety, które potrafiły merytorycznie, programowo, tematycznie rozmawiać w trakcie
spotkań wyborczych. Były też takie, które … kłamały.
Byli kandydaci, którzy omawiali, co pragną zrobić,
przedstawiali wizję przyszłości gminy Rusiec. Byli
też kandydaci bezprogramowi. Brudna kampania
brudzi gminę. Zadaniem wójta i radnych z Jedności
Wiejskiej jest tworzenie jedności gminy. Jedność buduje. Ten, kto chce skłócić środowisko, nie jest godny
żyć w nim. Chcemy dobra gminy i jej dobrostanu.
Pragniemy jedności, a nie podziałów. Chcemy żyć
w czystej gminie, w gminie pozytywnie nastawionych ludzi. Jedność Wiejska od 18 lat funkcjonuje na
naszym terenie. Znamy więc ważność zadań. Kilkanaście lat rządów pokazało, że dobrze wskazujemy
kierunki rozwoju, że jesteśmy skuteczni w działaniu.
Kierujemy się zasadą: „zło dobrem zwyciężaj”. W podejmowaniu wszystkich decyzji priorytetem jest
dobro mieszkańca gminy Rusiec. Dobre serce i dobry
człowiek ... to ważne. Ciągła i systematyczna praca

będzie owocowała. Praca dla wszystkich bez wyjątku,
dla tych, którzy popierali moją kandydaturę, jak i dla
przeciwników. Drogi, szkoły, odśnieżanie, wodociągowanie to są obowiązki. Los wszystkich mieszkańców: ludzi starszych, samotnych, chorych, młodzieży
i dzieci nie był i nie jest mi obojętny. Wszystkie działania nadal będą służyć temu, aby żyło się nam lepiej
i bezpieczniej. Gmina Rusiec musi iść do przodu!
Zbliża się czas szczególny. Niech Święta Bożego
Narodzenia przyniosą nam wszystkim dużo zdrowia,
szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność niech będzie
z nami przez każdy dzień Nowego 2015 Roku.
Z poważaniem
Dariusz Woźniak
Wójt Gminy Rusiec
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Marek Chrzanowski
Szczepan Chrzęst
Barbara Dobkowska
Tadeusz Dobrzański
Krzysztof Gajda
Grzegorz Gryczka
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Marek Jasiński
Krzysztof Jewgiejuk
Konrad Koc
Elżbieta Kołatek
Iwona Kowalska
Elżbieta Kudaj
Damian Nowak
Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr
Dariusz Rogut
Miłosz Rudnicki
Krzysztof Rybak
Renata Skalska
Waldemar Wyczachowski
Jacek Zatorski

