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Informator
Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie (kierunkowy 44)

Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69
Powiatowe Centrum Sportu ul. Czapliniecka 96,
tel. 733 01 70, 733 01 72

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
ul. Czapliniecka 66

- Centrala tel. 635 86 00, fax 635 86 17
- Sekretariat tel. 635 86 01
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 635 86 81
- Wydz. Finansowo-Księgowy tel. 635 86 56
- Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji
tel. 635 86 42
- Wydz. Spraw Obywatelskich tel. 635 86 51
- Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 635 86 33
- Wydz. Komunikacji i Dróg tel. 635 86 77,
635 86 09
- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Skarbu Państwa tel. 635 86 50
- Zespół ds. Kad tel. 635 86 10
- Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi tel. 635 86 14
- Biuro Rady Powiatu tel. 635 86 53
- Rzecznik prasowy tel. 635 86 14

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
tel.733 04 98, fax 633 06 42
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 635 04 07
- Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
tel. 633 18 81
- Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny,
tel. 633 16 81
- Bursa Szkolna tel. 632 12 52
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, tel. 633 83 12, fax 633 62 68
KP Policji ul. 1 Maja 7, tel. 635 52 00

ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17,
fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Przyjęcia interesantów przez starostę, wice-starostę i etatowego członka Zarządu Powiatu
odbywają się we wtorki od godziny 13.00 w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III
piętro). Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub telefonicznie: 44 635 86 01.

Urzędy gmin

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 16, fax 632 69 23

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

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, 632 68 54

Pozostałe instytucje

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00
Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Bełchatów, Łękawa 9,
tel. 635 13 48, fax 633 21 06

- Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 733 66 09
- Wydz. Promocji i Rozwoju Powiatu
tel. 733 66 08

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06

Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, tel. 635 82 00
Izba przyjęć tel. 635 85 34, 635 84 80
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa tel. 635 86 04
- Wydz. Architektury i Budownictwa
tel. 635 86 78
- Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 635 86 24

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

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel. 043 676 60 04
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa
20, tel. 633 60 08

Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel./fax 731 31 10
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel./fax 043 676 60 11
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
-

Telefony alarmowe

z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997
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To jest ważne
Szanowni Państwo
Po raz kolejny samorząd powiatowy przekazał dotację dla bełchatowskiej
Komendy Powiatowej Policji. Tym razem na patrole ponadnormatywne. Praktycznie każdego roku z budżetu powiatu przeznaczane są środki na wsparcie
tej formacji. Dzięki temu sukcesywnie udaje się remontować budynek komendy
i zaplecze, kupowane są radiowozy oraz specjalistyczny sprzęt i wyposażenie potrzebne w policyjnej służbie. Każda złotówka zainwestowana w policję zwiększa
przecież bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz poprawia warunki pracy
funkcjonariuszy, co przekłada się z kolei na ich skuteczność działania. Skrupulatnie prowadzone przez naszą jednostkę statystyki pokazują, że ta skuteczność jest coraz wyższa, a także pozytywnie odróżnia nasz powiat na tle innych
w województwie. A należy także pamiętać, że specyfika naszej „małej ojczyzny”
z uwagi na liczne imprezy masowe wymagające sporego zaangażowania służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wiąże się z większą ilością środków, zasobów ludzkich i dobrze zorganizowanych działań taktycznych. Chciałbym tą
drogą podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą,
aczkolwiek trudną pracę i zapewnić, że dla samorządu Powiatu Bełchatowskiego Wasz wkład w poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważny i zasługuje na najwyższe uznanie.
Dobra współpraca samorządu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w danym regionie jest niezmiernie
ważnym zagadnieniem. Uważam, że w powiecie bełchatowskim współdziałanie między starostwem i policją, strażą
pożarną, szpitalem oraz ochotniczymi strażami pożarnymi stoi na wysokim poziomie. Pozwala to na adekwatne do zapotrzebowania zaangażowanie pieniędzy publicznych na doposażanie służb ratowniczych. Mając najnowocześniejszy
sprzęt i dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy i ratowników można bez lęku reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia.
Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Nadzieja dla zaniedbanej „ósemki”

W

reszcie jest dobra wiadomość dla kierowców poruszających się drogą krajową
numer 8 na terenie powiatu bełchatowskiego.
Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na remont
tej drogi na odcinkach: Szczerców – Kluki
i Dobrzelów – Mzurki. Fatalny stan tej drogi był
i wciąż jest powodem narzekań jej użytkowników i był tematem trwających od roku wielu rozmów starosty Szczepana Chrzęsta z zarządcą,
tj. GDDKiA.
- Nie zliczę wszystkich próśb, rozmów osobistych,
telefonicznych czy wyjazdów do Łodzi, które odbyłem w sprawie podjęcia remontu „ósemki”– mówi
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Droga krajowa numer 8 na naszym terenie znajduje się
w katastrofalnym stanie z powodu licznych ubytków, spękań i kolein. Droga jest bardzo poważnie
zniszczona, wcześniej przez mrozy, ostatnio przez
upały. Nie chodzi tylko o wygląd nawierzchni, ale
komfort jazdy i przede wszystkim bezpieczeństwo
naszych mieszkańców i gości podróżujących przez

powiat. Cieszę się, że wreszcie są jakieś konkretne
decyzje w sprawie remontu.
A co będzie z Aleją Włókniarzy w Bełchatowie?

zadanie 2- odcinek Dobrzelów – Mzurki (długość 7,73 km ).
Termin realizacji remontu drogi to 30 listopada
tego roku.
KB

- Ireneusz Mikulicki, zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału GDDKiA do
spraw technologii obiecał mi, że jeśli
po zakończeniu przetargów na remont
wspomnianych dwóch odcinków drogi
zostaną jakieś oszczędności, to GDDKiA
przeznaczy je na poprawę bełchatowskiej ulicy, będącej częścią drogi krajowej numer 8 – odpowiada starosta
Sz. Chrzęst.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na
„Remont drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczerców - Mzurki z podziałem na
zadania:
zadanie 1 - odcinek Szczerców – Kluki
(długość 7,1 km);
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Wydarzenia
Maraton
drogowych
remontów

sty i zjazdy do posesji i pól, pojawi się nowe oznakowanie pionowe oraz elementy zwiększające
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przetarg wygrała Skanska Spółka Akcyjna w Warszawy, która
prace wykona za kwotę 1.742.909,99 złotych.

C

ieszy duży ruch inwestycyjny, który odbywa
się na drogach powiatu bełchatowskiego.
Niezależnie od prowadzonych robót remontowych po ciężkiej zimie, wykonawcy wybrani
w przetargach są w trakcie wykonywania prac na
wielu odcinkach dróg. I tak prace odbywają się
na drodze powiatowej Słok – Biłgoraj (nowa nawierzchnia, pobocza, rowy, oznakowanie), Nowy
Świat – Kurnos (chodnik), Bełchatów – Bogdanów (nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa,
rowy, przepusty, zjazdy do posesji), Prądzew –
granica powiatu (nowa nawierzchnia, pobocza,
rowy, chodniki, oznakowanie), Kociszew (przebudowa drogi, poboczy, zjazdów, parkingów, zatoczek autobusowych, zjazdów do posesji).
- Przebudowa odcinka drogi od Prądzewa do grani-

cy powiatu jest pierwszym etapem dużej inwestycji
pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311
E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek
Prądzewski do drogi krajowej Nr 8 - mówi Tomasz
Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Bełchatowie. - W tym roku prace będą wykonywane na odcinku prawie trzech kilometrów, w przyszłym roku zamierzamy z remontem dotrzeć aż do
skrzyżowania z drogą krajową numer 8.
W ramach tegorocznych robót zdjęta zostanie
stara nawierzchnia bitumiczna, która zostanie
zastąpiona nową nakładką asfaltową, wyczyszczone i wyprofilowane zostaną rowy przydrożne, w Prądzewie przy drodze powstaną chodniki
z kostki brukowej, odbudowane zostaną przepu-

Do czerwca przyszłego roku zamknięta dla
ruchu samochodowego jest droga powiatowa
Słok – Biłgoraj. Rozpoczęły się na niej prace modernizacyjne.
- Rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację
nawierzchni drogi, rowów przydrożnych oraz
poboczy drogi powiatowej Słok – Biłgoraj, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym – mówi Tomasz Kijanka, dyrektor PZD
w Bełchatowie. - Wykonawca, który wygrał postępowanie, otrzyma za prace 1.200.000 złotych.
Na czas remontu droga ta zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, wyznaczone zostaną objazdy.
Droga Słok – Biłgoraj prowadzi do największej
w Europie kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni wytwarzającej dwadzieścia procent krajowej energii. Codziennie przejeżdżają nią tysiące
pojazdów, a budowa nowego bloku energetycznego na terenie elektrowni wydatnie pogorszyła
jej stan techniczny. W ramach remontu na spękaną nawierzchnię bitumiczną położone zostaną
warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, a następnie 4-centymetrowy „dywanik” asfaltowy. Przydrożne rowy będą oczyszczone i na nowo wyprofilowane, pobocza zostaną
utwardzone. Wymienione zostaną wszystkie
znaki drogowe, na nawierzchni drogi pojawi się
oznakowanie poziome (pasy, linie).
W roku 2013 samorząd powiatu wyda na to
przedsięwzięcie 800 tysięcy złotych, w tym 500
tysięcy złotych przekazane przez Gminę Kleszczów. Pozostała część prac zostanie zgodnie
z przyjętym wieloletnim planem inwestycyjnym

Czy Pożdżenice będą sławne?

P

rzebudowa drogi powiatowej w Pożdżenicach (gmina Zelów), która została przeprowadzona przez Powiat Bełchatowski w 2012 roku,
zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego
konkursu „Modernizacja Roku 2012”.
- Prowadzona przez nas inwestycja po pierwszym
etapie konkursu znalazła się wśród dziewięciu
finałowych inwestycji z całego kraju w kategorii drogi i obiekty mostowe – mówi Tomasz
Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Bełchatowie. - To dla nas duży sukces. Drugi raz z powodzeniem startujemy w tej
prestiżowej rywalizacji. W zeszłym roku w tym
samym konkursie otrzymaliśmy wyróżnienie za
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modernizację dróg powiatowych w Wygiełzowie.
Dzięki przebudowie drogi w Pożdżenicach
zmieniło się całe centrum miejscowości:
powstały chodniki, zjazdy do posesji, zbudowano system odwodnienia i odnowiono rowy
przydrożne. Wszystko to kosztowało samorząd
powiatu 3 mln 153 tys. zł, z czego 150 tys. zł
wyłożyła Gmina Zelów. Inwestycja była również dofinansowana ze środków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wyniki konkursu będą znane na przełomie sierpnia
i września br.
KB

wykonana i sfinansowana w roku 2014. Długość
odcinka do remontu wynosi 2300 metrów.
***
Trwają prace przy kolejnej dużej inwestycji na
drogach powiatu bełchatowskiego - przebudowie drogi powiatowej Bełchatów – Bogdanów na odcinku Bełchatów granica miasta –
Dobiecin, wraz z budową ścieżki rowerowej.
- Zakres prac na odcinku o długości 1392 metrów
jest duży – mówi Tomasz Kijanka, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. - Istniejąca nawierzchnia drogi zostanie
sfrezowana, jezdnia zostanie poszerzona, położona zostanie nowa warstwa ścieralna, powstaną
nowe rowy przydrożne, zjazdy do posesji, zatoczki
autobusowe. Dla bezpieczeństwa rowerzystów
i pieszych obok jezdni zostanie zbudowana ścieżka
rowerowa. Tak więc po ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie, której remont wspólnie z miastem finansujemy, kolejny odcinek tej drogi powiatowej zyska
zupełnie nowe oblicze estetyczne i praktyczne.
Remontowany obecnie odcinek zaczyna się na
końcu ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie i biegnie aż do Dobiecina (do skrętu w stronę szkoły
podstawowej). Koszt prac to ponad 1.500.000
złotych. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Inwestycja dofinansowana jest przez
samorząd Gminy Bełchatów do wysokości miliona złotych.
Starostwo przekaże w tym roku Urzędowi
Miasta w Bełchatowie około 1.447.000 zł na
bieżące utrzymanie oraz inwestycje na drogach
powiatowych w mieście. Oba samorządy- miasta
i powiatu - współfinansują trwające inwestycje na
terenie Bełchatowa:
1. „Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu
Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego”
– dotacja powiatu 748.000 zł; realizacja Miasto
Bełchatów;
2. „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie” - dotacja 200.000 zł– realizacja Miasto Bełchatów.
420.000 zł Powiat Bełchatowski przekaże
w tym roku magistratowi na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Bełchatowie (również
utrzymanie dróg w okresie zimowym).
KB

Gotowi na rozkaz

W

lipcu obchodzimy w kraju święto policji,
które przypada w rocznicę powołania Policji
Państwowej w dniu 24 lipca 1919 r. Powiatowe
obchody tego święta w Bełchatowie miały charakter uroczystej akademii z udziałem kierownictwa Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli
władz samorządowych powiatu i gmin oraz instytucji. Odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrali zasłużeni funkcjonariusze.
Jak wynika z analizy przedstawionej przez
Sławomira Barasińskiego, Komendanta KP
Policji w Bełchatowie, rocznie odnotowuje się w
powiecie około 5 tysięcy przestępstw. Wskaźnik wykrywalności w roku 2012 przekroczył
74% i był wyższy niż w województwie (62,5%).
Wśród czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy największą grupę stanowią wylegitymowania (11 876 – I półrocze 2013; 11 542
– I półr. 2012r.). Sporą część zajmują interwencje (5858 – 2013 r.), w których gros dotyczy
miejsc publicznych (4854). Ponad 800 zakończyło się mandatami. W I półroczu tego roku
odnotowano wzrost interwencji domowych (1242) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (1149).

Niemałe środki policja angażuje w zabezpieczenie imprez masowych na terenie powiatu. Tylko
w tym roku obecność policji podczas 19 imprez
(w tym 15 meczów) kosztowała 185 tysięcy
złotych.
Wśród priorytetów,
którymi
bełchatowska jednostka będzie
kierować się ustalając strategie działań
w najbliższej przyszłości,
komendant S. Barasiński wymienił: dalsze
doskonalenie obsługi
obywatela
poprzez
szybką i skuteczną reakcję policji na zdarzenie,
działania skierowane
na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach,
ochronę interesów obywateli, przedsiębiorców
i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę
z przestępczością gospodarczą, usprawnienie
pracy policjantów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami poprzez społeczne debaty.

tysięcy złotych otrzyma z budżetu powiatu Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych.
- W ostatnich sześciu latach samorząd powiatowy przekazał policji prawie 400 tysięcy złotych
– mówi Marek Jasiński, wicestarosta. - Tegoroczna dotacja jest przeznaczona na służby ponadnormatywne na terenie powiatu bełchatowskiego w formie patroli pieszych.
W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji od bełchatowskiego starostwa otrzymała
60 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych zostało
przeznaczonych na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, a 40 tysięcy zło-

Z okazji Święta Policji złożono wszystkim funkcjonariuszom życzenia zdrowia, bezpiecznych
i zakończonych sukcesem akcji oraz coraz lepszych warunków pracy.

- Należy pamiętać, że tylko wspólne, konstruktywne działania służą poprawie bezpieczeństwa

Z patrolami bezpieczniej
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w danym regionie – zakończył swoje wystąpienie
Sławomir Barasiński. - Dzięki dobremu współdziałaniu lokalnych samorządów z policją wiele
inwestycji może dojść do skutku. A wszystko to przecież służy lokalnej społeczności, której dobro i bezpieczeństwo leży na sercu
nam wszystkim.
Słowa te potwierdził
Marek Jasiński, wicestarosta:
- Wszyscy wspólnie, tj.
władze państwowe, samorządowe, sądownicze
oraz policja musimy działać na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa
i poprawienia warunków
pracy
funkcjonariuszy
polskiej policji. Zauważamy i doceniamy wysiłek i trudne warunki ich pracy.
Samorządowcy powiatu zawsze deklarowali pomoc lokalnym jednostkom. Jej wielkość jest jednak
uzależniona od posiadanych środków finansowych.

tych na remont instalacji elektrycznej w budynku komendy.
W poprzednich latach starostwo przekazało
bełchatowskiej policji 45 tysięcy złotych na
służby prewencyjne i remont budynku, 114 tysięcy zł na modernizację placu manewrowego
oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku
gospodarczego wraz z wymianą wrót garażowych. Starostwo kupiło również samochód do
transportu psów tropiących za ponad 60 tysięcy złotych, przekazało 40 tysięcy złotych na
dofinansowanie zakupu radiowozu, 70 tysięcy
złotych na stworzenie nowoczesnego powiatowego stanowiska kierowania.
KB

KB, AZ

Warto mieć ICE
– za darmo

B

ełchatowskie Starostwo wspólnie ze Stowarzyszeniem Sztab Ratownictwa przypomina o możliwości pobrania w budynku głównym
urzędu bezpłatnych kart ratunkowych ICE
– zawierających podstawowe dane przydatne
w sytuacji wypadku. Karta ICE (ang. In Case of
Emergency, pol. w przypadku wypadku) ma za zadanie informować ratowników udzielających pomocy osobie poszkodowanej, do kogo powinni
zadzwonić, jeśli ofiara zdarzenia jest nieprzytomna, czy też w ciężkim stanie.
- Często się zdarza, że ktoś z naszych bliskich ulega wypadkowi, a my nie wiemy nawet, że coś złego
się zdarzyło, nie mówiąc o miejscu pobytu osoby
poszkodowanej – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Jeśli w swoich dokumentach będziemy nosić kartę ICE, służby ratunkowe
będą mogły poinformować rodzinę o wypadku
i szpitalu, w którym przebywamy. Są wakacje, czas
wyjazdów, dlatego zachęcam do pobrania karty,
wypełnienia jej i noszenia przy sobie.
KB

www.powiat-belchatowski.pl

5

Wydarzenia
Powiat zdobywa środki, uczniowie kwalifikacje

P

owiat Bełchatowski pozyskał w lipcu br. blisko 1,4 miliona złotych na realizację trzech
projektów polegających na przeprowadzeniu
zajęć dodatkowych dla uczniów czterech szkół
zawodowych, dla których powiat jest organem
prowadzącym. To kolejny sukces powiatu w zakresie działań na rzecz szkolnictwa zawodowego
oraz element wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych form nauczania.
- Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym przede
wszystkim środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - mówi Agnieszka First, Naczelnik
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie. - Potwierdzeniem
jest ilość projektów realizowanych przez powiat
w okresie programowym 2007-2013. To duża zasługa pracowników mojego wydziału, którzy zajmują się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia

Nabór na piątkę
więcej

w sięganiu po unijne środki przydadzą się
w nowym okresie programowym 2014 – 2020
i nadal będziemy skuteczni.
Celem nowych projektów jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ZSP
nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Zostaną przeprowadzone m.in. kursy:
– spawania, z zakresu uprawnień SEP i operatora wózka jezdniowego dla uczniów ZSP nr 3
w Bełchatowie,
– manicurzystki, barmana, specjalisty ds.
sprzedaży oraz operatora wózka jezdniowego
dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie,
– zajęcia wyrównawcze m.in. z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, przedmiotów ścisłych i informatyki dla uczniów ZSP nr 3, ZSP nr 4,
SOS-W w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie.
W każdej ze szkół zawodowych powstaną
Szkolne Ośrodki Kariery. Zajęcia z doradcą za-

wodowym pomogą uczniom przygotować się
do przyszłego samodzielnego funkcjonowania
na rynku pracy. Realizacja projektów przypada na
lata 2013-2015.
Redakcja

Liczba uczniów i klas w poszczególnych szkołach:

S

ukcesem dla szkół powiatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski zakończyła
się tegoroczna rekrutacja. Powstało aż pięć klas
więcej niż początkowo zakładano. Do klas pierwszych uczęszczać będzie 1050 uczniów, co przekłada się na utworzenie 35 oddziałów.
- Na początku tego roku planowaliśmy utworzenie
w nowym roku szkolnym 30 oddziałów w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz 2 oddziałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Bełchatowie – mówi Marek Jasiński, wicestarosta.
- Nasze placówki mają bardzo ciekawą ofertę i potrafią się tym pochwalić. Cieszę się, że nowi uczniowie także to dostrzegli.

I Liceum Ogólnokształcące
w Bełchatowie

6 oddz. / 180 uczniów - liceum ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące
w Bełchatowie

7 oddz. / 210 uczniów - liceum ogólnokształcące
3 oddz. / 90 uczniów - liceum ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
5 oddz. / 150 uczniów - technikum energetyczne
3 w Bełchatowie

4 oddz. / 120 uczniów - zasadnicza szkoła zawodowa
5 oddz. / 150 uczniów – technikum ekonomiczno-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
hotelarskie
4 w Bełchatowie

2 oddz. / 60 uczniów - zasadnicza szkoła zawodowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zelowie
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bełchatowie

1 oddz. / 30 uczniów - technikum mechaniczne
2 oddz. / 60 uczniów - zasadnicza szkoła zawodowa
1 oddz. / 16 uczniów - zasadnicza szkoła zawodowa
1 oddz. / 8 uczniów - szkoła specjalna przysposabiająca do
pracy

KB

Smak sukcesu na bis

P

onad 100 laureatów zostało wyłonionych
w 24 konkursach i turniejach rozegranych
na szczeblu powiatowym w szkołach ponadgimnazjalnych administrowanych przez bełchatowskie starostwo w zakończonym roku szkolnym.
Uczniowie, którzy stanęli na najwyższym podium,
otrzymali nagrodę pieniężną (od 100 do 150 zł)
ufundowaną przez Szczepana Chrzęsta - Starostę Bełchatowskiego. Tradycją jest coroczne
spotkanie najlepszych zawodników, nauczycieli
– koordynatorów konkursów, dyrektorów placówek i władz samorządowych powiatu, podczas
którego wręczane są dyplomy uznania, wymieniane uwagi i refleksje. Można powiedzieć,
że w uroczystej atmosferze jeszcze raz przeżywany jest smak sukcesu i zwycięstwa. Tak też było
w dniu 25 czerwca br. podczas XIII Podsumowa-
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nia Konkursów Przedmiotowych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.
Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszewski i wicestarosta Marek Jasiński przekazali uczniom i nauczycielom listy gratulacyjne
Szczepana Chrzęsta - Starosty Bełchatowskiego. Joanna Zalejska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego odebrała
symboliczny czek na kwotę 2 tys. zł, jako nagrodę
za zdobycie w rywalizacji szkół największej liczby punktów (najwyżej punktowano miejsca na
podium uczniów danej szkoły). „Bronek:” zdobył
168 punktów, 87 punktów i II miejsce przypadło
II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie, zaś
40 punktów i III miejsce – ZSO w Zelowie.
AZ

Projekty
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

P

owyższy projekt Powiat Bełchatowski realizował od grudnia 2011 r. Wartość całego zadania
wyniosła 138 097 zł, w tym 17 607,37 zł dołożył
samorząd powiatu. Powiat pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 120 489,63 zł
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku realizacji projektu przeszkolono ogółem 108
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
3 w Bełchatowie z zakresu następujących kwalifikacji zawodowych: spawanie stali, blach i rur
metodą MAG, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,
kierowca operator wózków jezdniowych.
Wśród szczęśliwych kursantów znalazł się Dawid Krajewski, absolwent III klasy Technikum
Energetycznego. Wybrał on kurs spawalnictwa
metodą MAG 135, a swą decyzję poprzedził skrupulatną analizą rynku pracy.
- Rozeznawałem się, czytałem ulotki i ogłoszenia
prasowe o poszukiwanych pracownikach – mówi
Dawid. - Uznałem, że nauczenie się spawania będzie po prostu opłacalne. I nie pomyliłem się, bo już
znalazłem poważną ofertę dla siebie.

Magdalena Wróblewska, która zdobyła
w ZSP nr 3 zawód technika budownictwa, zdecydowała się na kurs wózków jezdniowych. Dlaczego?
– Trochę z ciekawości, a trochę z wiary, że uprawnienie do kierowania takimi „pojazdami” może
mi się kiedyś przydać – odpowiada Magda. - Uważam, że każdy kurs otwiera jakąś dodatkową furt-

kę, daje szansę na więcej możliwości znalezienia
pracy. Zajęcia były profesjonalnie przygotowane,
dodatkowo zapewniono nam badania lekarskie.
Wszystko przebiegło sprawnie i cieszę się, że wzięłam
w tym udział.
Podsumowanie projektu zakończone wręczeniem świadectw miało uroczysty charakter.
Oprócz uczniów wzięli w nim udział goście:
wicestarosta Marek Jasiński, Agnieszka First
- Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w starostwie, Arkadiusz Kubik - Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Lidia Kaczmarek - Kierownik Działu Aktywizacji Rynku
Pracy PUP w Bełchatowie, Piotr Mielczarek
- Dyrektor ZSP Nr 3 w Bełchatowie, Mariusz
Wypych - Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS
w Piotrkowie Tryb. W swoich wystąpieniach goście podkreślali liczne profity płynące z uczestnictwa młodzieży w kursach zawodowych, które
wyposażają ich w konkretne kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców. Znaczenie ma też fakt,
iż zdobycie ich w ramach projektu jest nieodpłatne. Powiat Bełchatowski jest wśród liderów
– beneficjentów EFS w regionie łódzkim i nie zamierza ograniczać swojej aktywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Ważna jest też ścisła
współpraca z podmiotami monitorującymi rynek
pracy, dzięki której uruchamiane są nowe kierunki
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatu, odpowiadające zapotrzebowaniu pracodawców.
AZ

Projekt „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół
zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”

S

tarosta Bełchatowski dziękuje wszystkim
przedsiębiorcom, którzy w roku szkolnym
2012/2013 przyjęli uczniów na praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pt. „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodo-

wych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Eko - echo
Bełchatów miodem płynący

W

ielkimi krokami zbliżają się XXXI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. W tym roku
impreza odbędzie się w Bełchatowie w dniach
13-15 września w parku przy Muzeum Regionalnym. Do naszego regionu zawitają bartnicy
z całej Polski, a także z innych krajów Europy, co
stwarza okazję do efektywnej promocji naszego
regionu. Przedsięwzięcie jest dużym wydarze-

Wiedzy nigdy dość

P

szczelarze z Rejonowego Koła PZP w Bełchatowie wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym
- „Pasieki na terenie Regionu Piotrkowskiego – Południowy Wschód”, którego organizatorem, obok
Rejonowego Koła PZP, było Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie. Poprawa gospodarki pasiecznej,
zagadnienia z ochrony środowiska czy pożytki
pszczele dawniej i dziś - to tylko niektóre tematy poruszone przez Czesława Kobędzę- Prezesa
Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” w Piotrkowie Trybunalskim. Zaprezentowano alternatywne dla chemicznych środki
ochrony roślin oraz sposoby, jakimi pozyskuje
się produkty pszczele, a potem je przetwarza.
Uczestnikom przedstawiono, oprócz ekolo-

niem o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym.
Dowodem tego jest szeroka gama propozycji
od spotkań, prelekcji i wykładów o tematyce
pszczelarskiej, poprzez sprzedaż i degustację
miodów oraz innych produktów pszczelich, po
występy estradowe artystów lokalnych. Ponadto uczestnicy imprezy będą mogli wymienić się
doświadczeniem oraz uzyskać porady od najlepszych bartników.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Witold Stępień - Marszałek
Województwa Łódzkiego, Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki. Przedsięwzięcie organizują Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta
Bełchatowa oraz Polski Związek Pszczelarski.
- Cieszę się, że tak prestiżowe wydarzenie, jakim jest
organizacja XXXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza,
zaszczyci w tym roku Bełchatów - mówi Szczepan
Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Zapraszamy
w nasze gościnne progi z wiarą, że przedsięwzięcie
dostarczy wszystkim oczekiwanych, niezapomnianych wrażeń, ciekawych kontaktów oraz inspiracji.

otacje na zakup dwóch samochodów gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu przekazało bełchatowskie starostwo. Łącznie 540 tys. zł trafi do OSP
w Grocholicach i OSP w Łobudzicach.
- Nasza pomoc dla strażaków ochotników nie jest
jednorazowa. Można powiedzieć, że jednostki z terenu powiatu regularnie doposażamy w potrzebny
sprzęt ratowniczy, czy też pomagamy modernizować
budynki strażnic – mówi Marek Jasiński, wicestarosta.
W ciągu ostatnich siedmiu lat bełchatowskie
starostwo przekazało dotacje dla 22 jednostek
ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu na łączną kwotę około 1,5 miliona złotych.
Tylko w 2012 roku powiat wsparł osiem jednostek
OSP łączną kwotą 717 tysięcy złotych. Dzięki dotacjom z budżetu powiatu udało się dotychczas
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Zapraszamy wystawców
Chętne osoby i firmy mogą zaprezentować
swoje pszczele wyroby i sprzęt. Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia stoisk wystawienniczych zostały określone w regulaminie dla
wystawców. Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Zespołu ds. Promocji i Współpracy
z Miastami Partnerskimi w Urzędzie Miasta Bełchatowa pod nr tel. 44/ 733 51 63 lub 733 51 09.
PK

gicznych i rolniczych aspektów pszczelarstwa,
również gospodarkę oraz historię regionów
piotrkowskiego, sulejowskiego i opoczyńskiego. Zwiedzono między innymi prowadzoną
przez Stanisława Bogusławskiego pasiekę
w Sławnie, skansen w Wincentowie, Muzeum Regionalne w Opocznie.
- Dla pszczelarzy szkolenie było świetną okazją do
wymiany doświadczeń, podzielenia się radami –
mówi Krzysztof Gajda, Członek Zarządu Powiatu
w Bełchatowie, który reprezentował nasze starostwo.
Była to kolejna z wielu inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej związanych z pszczelarstwem,
których organizacji podjął się Powiat Bełchatowski. 				
AŚ

Straże ochotnicze mogą na nas liczyć

D

W programie:
14 września - oficjalne otwarcie XXXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza z udziałem pocztów
sztandarowych (hala widowiskowo – sportowa
PGE KWB Bełchatów, ul. 1-go Maja 61);
15 września - uroczysta Msza św. w kościele
w parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary (os.
Dolnośląskie) z udziałem pocztów sztandarowych związków i kół pszczelarzy.
Ponadto:
- warsztaty pszczelarskie w pasiekach,
- prezentacje stoisk wystawienniczych,
- wykłady, prelekcje i sympozja tematyczne,
- występy lokalnych i regionalnych grup artystycznych oraz występ gwiazdy wieczoru.

kupić dziesięć samochodów pożarniczych dla OSP.
Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bełchatów – Grocholice
Dotacja od samorządu powiatu wyniesie 290
000 złotych. Realizacja zadania obejmuje zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4 x 4,
kabiną czterodrzwiową sześcioosobową wraz
z wyposażeniem. Wyposażenie obejmuje: zbiornik wodny 2500 - 3500 litrów, zbiornik piankowy 250 – 350 litrów, reflektor pogorzeliskowy,
radiostacje przenośne, podest do ładowarek
i telefonów, aparaty powietrzne z butlami, piłę do
drewna, hydrauliczne narzędzia ratownicze, agregat zasilający, zestaw węży, narzędzia kombi, drabinę aluminiową, armaturę wodno-pianową, sprzęt
do oznakowania akcji, agregat prądotwórczy, ze-

staw pierwszej pomocy, pompę szlamową elektryczną, maszt oświetleniowy, wycinarkę, działko
dachowe, autopompę pożarniczą i linie szybkiego
natarcia.
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Łobudzicach z wyposażeniem standardowym
Dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego
wyniesie 250 000 złotych. Realizacja zadania
obejmuje zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 o mocy silnika min. 380 KM, kabiną sześcioosobową wraz
z wyposażeniem. Wyposażenie obejmuje: zbiornik
o pojemności 5000 litrów wody i 500 litrów
środka pianotwórczego, autopompę o wyd.
3600 l/min, agregat prądotwórczy o mocy 2,5
kW, maszt oświetleniowy, zraszacze przednie
i boczne, radiostację przenośną, wyciągarkę elektryczną, generator sygnałów dźwiękowych, falę
świetlną, drabinę dachową.
KB

Pożar w Kurnosie przećwiczony
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lipca o godzinie 13.00 nastąpiło zwarcie
w transformatorze na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/kV „Rogowiec” w Kurnosie powodując: wzrost ciśnienia wewnątrz jego
kadzi, eksplozyjne uszkodzenie przepustu transformatora z wyrzutem oleju na zewnątrz, zapalenie się wyrzucanego oleju i pożar transformatora.
Ale spokojnie! To były tylko ćwiczenia, w których
uczestniczyły jednostki straży pożarnej, policja,
formacje Obrony Cywilnej Gminy Bełchatów, Zelowa i Kluk, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego kierowany przez starostę Szczepana
Chrzęsta, Rejonowy Sztab Ratownictwa w Beł-

chatowie i Powiatowa Formacja Obrony Cywilnej
– sekcja łączności i alarmowania.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia
przygotowania jednostek wchodzących w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
w zakresie teoretycznych i praktycznych działań
ratowniczo – gaśniczych. W akcji wzięło udział
osiem jednostek straży pożarnej, w tym dwie
JRG z KP PSP w Bełchatowie oraz sześć OSP: Bełchatów, Dobrzelów, Kluki, Kleszczów, Szczerców
i Zelów. Miejsce ćwiczeń nie było przypadkowe. Sekcja kontrolno – rozpoznawcza w KP PSP

prowadzi stałą analizę zagrożeń występujących
w powiecie, która dostarcza informacji o tym,
gdzie istnieje spore ryzyko powstania dużego
pożaru czy innego niebezpiecznego zdarzenia.
Obowiązek przeprowadzenia akcji jest realizowany przez nasze służby zwyczajowo w połowie każdego roku. Tegoroczna została oceniona
pozytywnie. Zaplanowany schemat działań został wykonany w 100 procentach. Nie zawiódł
sprzęt, ani ludzie. Decyzję o tym, gdzie odbędą
się następne podobne ćwiczenia poznamy wiosną przyszłego roku.
PK
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Eko - echo
Ekologiczna wakacyjna sobota

70

-osobowa grupa dzieci z rodzicami lub opiekunami skorzystała z propozycji Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa bełchatowskiego starostwa wyjazdu na kilka godzin
do Szkółki Leśnej Borowiny w sobotę, 3 sierpnia.
Udział w wycieczce był nieodpłatny. Koszt transportu został pokryty z budżetu powiatu.
- Nasz pomysł spotkał się z zainteresowaniem i został
potraktowany jako atrakcyjne spędzanie wolnego
czasu – mówi Jolanta Pawlikowska, naczelnik
Wydziału OŚRiL. - Naszym głównym celem było
między innymi promowanie przebywania na łonie
przyrody, która w naszym powiecie wabi swoim
urokiem i bogactwem w wielu zakątkach. Edukacja
ekologiczna poprzez taki bezpośredni kontakt z naturą jest nie tylko przyjemna, ale także najbardziej efektywna, tzn. dzieci najlepiej zapamiętują wiedzę, jeśli
mogą jej dotknąć, spróbować, zobaczyć. W Szkółce
Leśnej Borowiny są ku temu bardzo dobre warunki.
Leśniczy Jerzy Błaszczyk z Nadleśnictwa Bełchatów przeprowadził dla gości ciekawe warsztaty, w których poruszył zagadnienia z zakresu flory
i fauny leśnej, ochrony środowiska naturalnego,
zapobiegania pożarom i wykorzystania zasobów
naturalnych Ziemi. Niedawno uruchomiona interaktywna ścieżka edukacyjna była dla maluchów
wyjątkową atrakcją z uwagi na możliwość samodzielnego sterowania niektórymi jej elementami.
Towarzystwo powiększonych modeli ptaków,
owadów i grzybów stanowiło wspaniałe tło dla
pamiątkowych zdjęć.
Po zwiedzeniu ścieżki ekologicznej na uczestników
warsztatów czekało ognisko z kiełbaskami, napoje
oraz ekologiczne upominki. Warsztaty dostarczyły
wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Nie zabrakło również chętnych na następny tego
rodzaju wyjazd.
- W miarę posiadanych środków podobne inicjatywy
będą przez nas realizowane – mówi J. Pawlikowska. - Edukacja ekologiczna jest bardzo wdzięczną
dziedziną, w której można łączyć przyjemne z pożytecznym. Nam zależy najbardziej na podnoszeniu
wśród dzieci i dorosłych poziomu wiedzy i świado-

mości na temat znaczenia środowiska naturalnego
i potrzeby jego ochrony. Jestem przekonana, że w tym
zakresie mieszkańcy powiatu bełchatowskiego wiedzą bardzo dużo i potrafią jeszcze więcej.

Ścieżki wokół Szczercowa pod lupą uczniów

S

tarostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie
z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie było organizatorem III Wewnątrzszkolnego
Konkursu Przyrodniczo-Turystycznego dla uczniów
klas pierwszych szkoły. Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie prezentacji przedstawiającej ścieżkę przyrodniczo - turystyczną najbliższej
okolicy. Do konkursu zgłoszono 11 prac. Autorami niektórych z nich były dwuosobowe zespoły.
Za najciekawsze uznano prace Karoliny Ludwiczak i Eweliny Karasińskiej (I miejsce) oraz Natalii Mielczarek (II m.) Nagrody w formie albumów
książkowych i pendrivów zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
WOŚRiL
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Anna Kurzydlak, WOŚRiL

Pomoc zimą, nagrody latem

D

o kolejnej, XV już edycji konkursu „Zimowa pomoc dla zwierząt”, współorganizowanego przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego, zgłosiło się w tym roku 30 szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych.
Jego podsumowanie ma tradycyjnie uroczysty charakter, a miejsce – Szkółka Leśna
w Borowinach – doskonale podkreśla ideę
przedsięwzięcia. Jest nią edukacja ekologiczna

młodych ludzi wyrażona konkretnym działaniem.
Konkurs składał się z dwóch części, tj. indywidualnego konkursu plastycznego i drużynowej
akcji dokarmiania zwierzyny, udokumentowanej
raportem oraz prezentacją o tematyce związanej z ochroną przyrody.
Nadesłano 238 prac oraz 11 raportów zbiorowych. Podczas oceny prac brano pod uwagę
przede wszystkim poziom artystyczny prac plastycznych oraz czytelność edukacyjnego przekazu związanego z tematyką konkursu. Przy
ocenie raportów znaczenie miała zarówno ilość
zebranego pokarmu dla zwierząt, jak i udokumentowanie działań związanych z dokarmianiem zwierząt, systematyczność dokarmiania
oraz pozostałe działania proekologiczne prowadzone w szkole (konkursy, akcje informacyjne,
spotkania). Na tej podstawie do finału zostało
zakwalifikowanych 6 placówek, które miały za
zadanie przygotowanie krótkiej inscenizacji na
temat ochrony środowiska.

Nagrodzono 96 prac indywidualnych.
W każdej szkole przyznano dla poszczególnych
uczniów miejsca od pierwszego do trzeciego.
Wszyscy laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody w postaci książek i gadżetów.
W klasyfikacji generalnej placówek werdykt
przedstawił się następująco:
I.		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
		 w Bełchatowie
II.		 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie
III.		 Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie
IV. 		 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Druż		bicach.
V.		 Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
VI. 		 Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyj		 ny w Bełchatowie
Nagrody dla zwycięzców ufundowali Nadleśnictwo Bełchatów i Powiat Bełchatowski.
W dekoracji wzięli udział Krzysztof Gajda –
Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego
i Jolanta Pawlikowska – Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
WOŚRiL

Segregujesz
– zyskujesz

A ja sosnę przerosnę
– ciekawa inicjatywa

M

„Mając na uwadze ogromną rolę, jaką drzewa odgrywają w środowisku, uroczyście ślubuję: dbać o swoje nowo posadzone drzewko,
nie tylko od święta, ale przez cały rok, dbać
o wszystkie inne drzewa, nie niszczyć drzew,
zwracać uwagę osobom, które nie dbają
o drzewa lub je niszczą” - tak brzmi treść ślubowania, które wypowie każdy pierwszoklasista
biorący udział w akcji Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie pod nazwą „A ja sosnę przerosnę”.

asz w domu makulaturę, z którą nie wiesz
co zrobić? Stare gazety wysypujące się
z półek? Jest na to rada. Starostwo Powiatowe w
Bełchatowie po raz kolejny przeprowadzi akcję
zbiórki makulatury pod hasłem „Segregujesz –
zyskujesz”. Zbiórka obędzie się w październiku
2013 r. Współorganizatorami są Nadleśnictwo
Bełchatów i Eko-Region Sp. z o.o.
- Znaną już i lubianą akcję „Drzewko za makulaturę” zastępujemy inicjatywą „Segregujesz – zyskujesz”, która ma na celu zmotywowanie mieszkańców powiatu do segregacji odpadów i edukację
na temat odpadów nadających się do przetworzenia, podlegających selektywnej zbiórce – wyjaśnia Jolanta Pawlikowska, Naczelnik WOŚRiL
w starostwie. - Osoby, które w dniu akcji oddadzą
makulaturę i wypełnią specjalną ankietę, otrzymają sadzonki drzew i krzewów. Ankiety pomogą
nam poznać świadomość ekologiczną mieszkańców i stosowane przez nich praktyki segregacji
odpadów.

Akcja „Segregujesz-zyskujesz” zaplanowana
jest na 5 października i odbędzie się na parkingu przy bełchatowskim starostwie przy ul. Pabianickiej. Mieszkańcy, którzy przyniosą minimum
5 kilogramów makulatury i wypełnią ankietę,
otrzymają sadzonki drzew i krzewów. Będą to:
thuja„Smaragd”, jałowiec skalny Blue Arrow, drzewa owocowe: np. czereśnia, śliwa oraz sadzonki
drzew leśnych. Starostwo otrzymało 20 tysięcy
złotych dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę starostwo dokłada
z własnego budżetu. Akcją towarzyszącą będzie
zbiórka elektro-śmieci.

- Akcja „A ja sosnę przerosnę” ma na celu uświadomienie dzieciom korzyści z obecności drzew w
naszym środowisku – mówi Jolanta Pawlikowska, naczelnik WOŚRiL w starostwie. - Ponadto
chcemy rozbudzić w najmłodszych poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko i troskę
o zieleń, przynajmniej na terenie naszego powiatu.
Uważam, że forma akcji jest atrakcyjna i zmotywuje do ekologicznej aktywności uczniów, nauczycieli
i rodziców.
W poprzednich edycjach powiatowej akcji
„Drzewko za makulaturę” mieszkańcy powiatu zebrali łącznie około 70 ton makulatury.
W zamian otrzymali ok. 30 000 sadzonek drzew
i krzewów.
W Polsce powstaje ok. 12 mln. ton odpadów
komunalnych rocznie, z czego ponad 95%
deponowanych jest na składowiskach. Polak
wytwarza przeciętnie 350-450 kg odpadów
w ciągu roku wysegregowując z tej ilości ok. 6
kg surowców wtórnych. Informacje te mówią o
skali problemu i zaniedbań, jakie Polska ma do
nadrobienia. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy

Uczestnikami akcji „A ja sosnę przerosnę” będą uczniowie klas pierwszych
szkół podstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego. Pośrednio akcja
kierowana jest również do rodziców,
dziadków oraz opiekunów dzieci. W placówkach
oświatowych, które zgłosiły udział w akcji swoich uczniów, będzie przeprowadzony cykl zajęć
edukacyjno-dydaktycznych na temat wpływu
drzew na życie ludzkie, rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, a także cykli rozwoju drzewa. Po przeprowadzeniu zajęć placówki
otrzymają sadzonki drzew do posadzenia przez
dzieci. Nasadzenia drzew muszą być dokonane na terenie powiatu. Po nasadzeniu drzewka
każdy uczestnik akcji zobowiązany jest zadbać
także o dokumentację fotograficzną tego „aktu”.
Zdjęcie powinno przedstawiać drzewko wraz
z uczestnikiem akcji oraz ewentualnych pomocników (rodzice, dziadkowie, opiekunowie).
Na przeprowadzenie akcji starostwo uzyskało
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację
w kwocie ponad 24 tysięcy złotych. Szacuje
się, że w akcji może wziąć udział do 1000 dzieci.
są nie tylko efektywne systemy zagospodarowania odpadów, ale także świadomy udział
mieszkańców w ograniczeniu i prawidłowym
postępowaniu z odpadami. Kampania „Segregujesz – zyskujesz” ma więc na celu promocję odpowiedniego postępowania z odpadami opakowaniowymi i biodegradowalnymi, podniesienie
efektywności systemów selektywnej zbiórki oraz
upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących
zagospodarowania odpadów opakowaniowych
i biodegradowalnych na terenie powiatu bełchatowskiego.
KB
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W czasie wolnym
Mieć chrapkę na … Hrubieszów

G

rupa 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wraz z dwoma opiekunami z powiatu bełchatowskiego została zaproszona na Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Powiatów
Partnerskich w Hrubieszowie na początku
lipca. Pojechały tam także dwie grupy z Ukrainy
i jedna z powiatu kętrzyńskiego. Bogaty program
pobytu, dobre warunki bytowe i wspaniała gościnność gospodarzy wpłynęły na zadowolenie

Wycieczki krajoznawcze po Roztoczu szlakiem
Szumów - malowniczych wodospadów na rzece
Tanwa i do Krasnobrodu, w którym znajduje się
zalew nad rzeką Wieprz i zespół pałacowo-parkowy z XVII-XIX w., dostarczyły uczniom wielu
ciekawych informacji z geografii, historii, ekologii. W programie znalazło się zwiedzanie cmentarza żydowskiego i pomordowanych mieszkańców okolicznych wsi w czasie II wojny światowej,

uczestników. Każdy dzień wypełniony był atrakcyjnym programem edukacyjno – rekreacyjnym.
Grupy zwiedziły wielokulturowy Hrubieszów,
najdalej na wschód wysunięte polskie miasto.
Wśród jego zabytków na uwagę zasługuje Dworek „Du Chateau” z 1791 r., Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej z kościołem z przełomu XVIII i XIX
w., cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia
NMP z trzynastoma kopułami z 1873 r., kościół
pw. św. Mikołaja i stary budynek plebanii z 1746
r., w którym urodził się Bolesław Prus.
Młodzież pojechała także do Horodła, które
przeszło do historii jako miejsce zawarcia tzw.
unii horodelskiej w 1413 r., przez Władysława
Jagiełło i księcia Witolda, którzy scalili oba państwa. W 1861 r., w 448 rocznicę podpisania unii
zorganizowano w Horodle patriotyczną manifestację z udziałem szlachty polskiej, litewskiej,
wołyńskiej i podolskiej. Na pamiątkę tych wydarzeń usypano kopiec. Wspólne zdjęcie przy słupie granicznym nad Bugiem, w miejscu najdalej
wysuniętym na wschód Polski, jest jedna z licznych pamiątek z tej wyprawy.

wyjazd do Krasnobrodu, w którym znajduje się
zalew nad rzeką Wieprz i zespół pałacowo-parkowy z XVII-XIX w., w którym funkcjonuje sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci oraz barokowy
zespół klasztorny dominikanów.
Niezwykle interesujący był całodzienny pobyt
w Zamościu, wyjazd do Zwierzyńca i zwiedzanie
Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego i wędrówki po Roztoczu. Zwiedzanie urokliwego Zamościa rozpoczęło się od Rotundy Zamojskiej, która powstała
w latach 1825-31 i pełniła funkcję obronną. Do
dziś otoczona jest fosą od zachodu, południa
i wschodu. Podczas II wojny światowej Niemcy stworzyli tu początkowo przejściowy obóz
dla ludności aresztowanej. W 1942 r. obiekt ten
stanowił miejsce licznych masowych egzekucji
ludności zamojszczyzny. Szacuje się, że w tym
miejscu zginęło ok 8 tys. ludzi. W 1944 r. wokół
murów powstał cmentarz ofiar Rotundy, a po
zakończeniu wojny utworzono tutaj Muzeum
Martyrologii Zamojszczyzny - Rotunda.
Następnym punktem zwiedzania było Stare

Wieści z powiatu z pierwszej ręki
w każdy ostatni piątek
miesiąca o godzinie 18:00
w Twojej Telewizji Lokalnej

i na www.powiat-belchatowski.pl (powtórka)

Zapraszamy
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Miasto, a mianowicie przepiękny rynek z ormiańskimi kamienicami i pałac Zamojskich z końca
XVI w. Wśród zabytkowych kościołów znajduje
się katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza Apostoła w stylu renesansowym,
barokowy kościół z XVII w. św. Katarzyny i franciszkanów Zwiastowania NMP oraz dawna, renesansowo-barokowa cerkiew unicka (kościół
św. Mikołaja). Warto też wiedzieć, że zamojskie
Stare Miasto wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Przyjazna atmosfera, nowe znajomości, bagaż

niezapomnianych wrażeń i ciekawych informacji uczyniły z wyjazdu do Hrubieszowa wyjątkową przygodę, którą z pewnością uczniowie będą
długo wspominać i za nią tęsknić. Dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
Małgorzata Nowak
Emilia Podedworna

Powiat Bełchatowski zaprzyjaźniony z kulturą

R

ealizacja 8. Międzynarodowego Festiwalu
Młode(j) Sztuki w Bełchatowie (czerwiec/
lipiec 2013r.) spełniła postawione przed nią
cele, jakimi były wzrost zainteresowania kulturą
w regionie poprzez prezentację artystów i zapewnienie powszechnego dostępu do sztuki,
uatrakcyjnienie oferty kulturalnej regionu oraz
pogłębienie i utrwalenie potrzeby obcowania
z kulturą. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego przekazał na organizację tego wydarzenia
26 400 zł.
Dzięki Festiwalowi:
- odbyło się 8 koncertów, w tym koncert bełchatowianina Piotra Płuski oraz bełchatowskiego
zespołu Thrudy;
- zaprezentowano 2 niezależne wystawy, w tym wystawy: Jacka Niewieczerzała, Barbary Florczyk i Mariusza Gorzelaka, prezentacja multimedialna Marcina
Mozolewskiego, warsztaty z Yachem Paszkie-

wiczem, których efektem była prezentacja gotowego wideoklipu do muzyki zespołu Thrudy;
- mieszkańcy Bełchatowa i okolic uczestniczyli
w atrakcyjnym, niepowtarzalnym projekcie kulturalnym;
- udało się podtrzymać pozytywny wizerunek
powiatu bełchatowskiego, jako terenu otwartego na ciekawe koncepcje, kreatywnych ludzi
z pomysłami i zaangażowaniem.
Jako organizator Festiwalu widzę konieczność rozwoju i wzmacniania „dziedziny obrazu”.
W tym roku, oprócz tradycyjnych wystaw, udało
się także wprowadzić do programu formy związane z filmem. To zdecydowanie urozmaiciło„obraz”
Festiwalu i pozwoliło zrównoważyć tę dziedzinę
z „muzyką”. Ten kierunek chciałbym utrzymać
i dalej go rozwijać.
Kolejnym elementem, nad którym należy się
skupić, to wyjście z Festiwalem do innych miast.
W tym celu chciałbym nawiązać bliskie kontak-

ty z ośrodkami kulturalnymi Łodzi (Filharmonia
Łódzka, Akademia Muzyczna i in.), Piotrkowa
Trybunalskiego i innych miast. W ten sposób
Festiwal zdecydowanie ugruntuje swoją pozycję oraz wzmocni i urozmaici ofertę artystyczną.
Zatem, do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym
roku!
Janusz Florczyk Dyrektor Festiwalu
Foto: Barbara Florczyk

Krótka opowieść o tym, jak lew pożarł pana

O

d roku 2009 Powiat Bełchatowski ma swoją
maskotkę. Nazywany Gryfinkiem lub Lwem
wielki pluszak towarzyszy licznym przedsięwzięciom firmowanym przez samorząd powiatu
wzbudzając powszechną sympatię z racji przyjaznego wyglądu i pogodnej … duszy. A owej duszy użycza Gryfinkowi Paweł Lesiak, lat 31, inspektor ds. gospodarowania majątkiem powiatu
w starostwie. Ta niezwykła rola dla pracownika
urzędu okazała się sporym wyzwaniem, wymagającym przede wszystkim dobrej kondycji
fizycznej, gdyż kostium waży ok. 12 kg, ale także
dodatkowych umiejętności, jak np. aktorskich
czy tanecznych.

- To naprawdę ciekawe doświadczenie, w którym
czuję się całkiem dobrze – mówi Paweł Lesiak. Zgodnie z moim wyobrażeniem na temat roli, jaką
ma do spełnienia maskotka, powinna być ona pogodna, wesoła i serdeczna. To naprawdę miłe, kiedy widzi się szczery uśmiech ludzi. Dzieci chcą się
przytulać, robić zdjęcia, wspólnie bawić. Zdarza się,
że bardzo małe dzieciaki czasem przeraża wielkość
pluszaka, ale staram się je wtedy uspokoić, oswoić
i rozweselić.
Zdarzyła się kiedyś także pewna humorystyczna sytuacja.
- Kiedy zakładałem głowę, element dwuczęściowego kostiumu maskotki, obok przechodził chłopiec
z matką - opowiada Paweł Lesiak. - Dziecko zauważyło to i krzyknęło przerażone: „Mamo, mamo,
lew pożarł pana!”. Mama wytłumaczyła mu jednak, że to tylko wielki i niegroźny pluszak, którym
ów pan „steruje” od środka.
Gryfinek uczestniczył w lipcu w Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach. Przyjechało nań 30 maskotek z całej Polski. Pluszaki
paradowały ulicami miasta, odwiedziły pacjentów oddziału dziecięcego w słupskim szpitalu.
W rowowskim parku z estradą czekało na publiczność wiele atrakcji, tj. występy artystyczne,
konkursy i zabawy. Na stoisku promocyjnym
Powiatu Bełchatowskiego można było uzyskać

informacje na temat naszego regionu, a w specjalnym „kąciku malucha” dzieci malowały rysunki Gryfinka. Najważniejszym punktem imprezy
w Rowach był plebiscyt publiczności na najpiękniejszą maskotkę. Pomimo dużego zainteresowania i wyrazów wielkiej sympatii dla naszego
wielkiego lwa, korona zwycięzcy ozdobiła głowę
lwa Olimpka z Wejherowa. O smaku porażki nie
ma jednak mowy.
- Gryfinek nie pojechał po to, by coś otrzymać, ale
żeby dać. A miał dawać frajdę i promować Powiat
Bełchatowski. Jestem przekonany, że zadanie zostało wykonane – podsumowuje Paweł Lesiak.
AZ
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W czasie wolnym
Samopas przez Kaukaz

Z

elowianin Tobiasz Kukieła podjął
się w lipcu niecodziennego zadania,
w którym połączył kilka pasji: jazdę motocyklem, poznawanie nowych ludzi
i miejsc, stawianie czoła nieznanej przygodzie. Projekt „Samopas przez Kaukaz”
polegający na samotnej podróży motocyklem do Gruzji został wsparty przez
starostwo zakupem artykułów elektrycznych dla podróżnika i patronatem
Starosty Bełchatowskiego.
Zaplanowana trasa liczy około 10 000
kilometrów i wiedzie przez Ukrainę, Rosję, Czeczenię, Osetię Północną, Abcha-

zję, Turcję, Armenię, Kurdystan, Bułgarię oraz Rumunię. Tobiasz Kukieła zamierza pokonywać
ją przez 7 tygodni. Po drodze czeka go sporo
off-roadowych przepraw i spotkań z ciekawymi
ludźmi, w tym z polską grupą autostopowiczów.
Wszyscy razem będą próbować zdobyć szczyt
Elbrus.
Przed podróżą motocyklista gościł w bełchatowskim starostwie i rozmawiał z Markiem Jasińskim, wicestarostą, który życzył podróżnikowi
niezapomnianych wrażeń i szczęśliwego powrotu do domu.
KB

Czar, uroda i odwaga w jednym
Reprezentantki Powiatu Bełchatowskiego w wyborach Miss Polonia
kobiety we współczesnym świecie, ideał mężczyzny, rolę Miss Polonia WŁ w promocji regionu. Uczestniczki rywalizacji sprawiały wrażenie
przygotowanych do odpowiedzi, jednak trema
powodowała, że niekiedy głos drżał lub język się
plątał.

A

leksandra Stawiak – I Wicemiss Polonia
Województwa Łódzkiego 2013, Aleksandra Kupiec – Miss Publiczności – takie sukcesy
dał pięknym bełchatowiankom występ w tegorocznym finale konkursu piękności na szczeblu
wojewódzkim. Wzięło w nim udział dziewiętnaście pań, w tym aż sześć reprezentowało powiat
bełchatowski. Oprócz wspomnianych pań Aleksander były to także: Agnieszka Włodarczyk,
Aleksandra Alama, Martyna Stążkiewicz i Jagoda Grzejszczak.
Gala na rynku łódzkiej Manufaktury zgromadziła
w sobotni wieczór (29.06.) tłumy, które głośno
kibicowały finalistkom. Kandydatki do tytułu najpiękniejszej wystąpiły przed publicznością kilkakrotnie prezentując się w różnych stylizacjach:
w strojach sportowych, sukienkach koktajlowych, wieczorowych, a także w bikini. Konkursowi towarzyszyły występy gwiazd i laureatów
popularnych programów telewizyjnych takich
jak The Voice Of Poland i X Factor: Natalii Nykiel,
Magdaleny Tul, Olgi Barej i Mateusza Grędzińskiego.
To była prawdziwa uczta dla zmysłów. Emocje rosły z każdą minutą. Pierwsze pojawiły się,
kiedy do półfinału zakwalifikowano tylko osiem
kandydatek. Wśród nich znalazły się „nasze” cztery. Oprócz Aleksandry Stawiak i Aleksandry
Kupiec, także Aleksandra Alama i Jagoda
Grzejszczak. W tej rundzie panie zmierzyły się
z pytaniami jurorów, na które odpowiadając
należało wykazać się elokwencją, błyskotliwością, własnym charakterem. Pytano m.in. o rolę
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I przyszła pora na wielkie rozstrzygnięcie. Swoją
faworytkę wybierali przez kilka tygodni mieszkańcy łódzkiego mając możliwość głosowania
przez sms. Największą sympatię wzbudziła bełchatowianka Aleksandra Kupiec. O przyznaniu korony dla najpiękniejszej decydowało jury,
złożone z osób reprezentujących świat mediów,
mody i biznesu, któremu przewodniczyła Jagoda Piątek – Wlodarczyk, szefowa Agencji
Impresaryjnej Igo-Art, główny organizator konkursowej gali. Zdaniem jury tytuł Miss Polonia
WŁ 2013 należało przyznać Agacie Bryl z Konstantynowa Łódzkiego, I wicemiss – Aleksandrze Stawiak z Bełchatowa, II wicemiss Annie
Miller z Łodzi.
Dla Aleksandry Stawiak to nie była pierwsza
tego rodzaju przygoda. W ubiegłym roku zdobyła koronę najpiękniejszej studentki Politechniki
Łódzkiej, gdzie uczy się już trzy lata na Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

- Namówili mnie znajomi i współlokatorki z akademika. Postanowiłam spróbować swoich sił i sprawdzić również moją odporność na krytykę, która
w tego typu rywalizacji jest rzeczą normalną
- mówi Aleksandra. - Zajęcie drugiego miejsca
odbieram jako sukces. Udział w konkursie dał mi
większą pewność i wiarę w siebie. To było nie tylko
ciekawe doświadczenie, ale także lekcja o ludzkich
charakterach. Uśmiech i pogodne usposobienie
dziewczyn na scenie przed publicznością zamieniały się za kulisami w atmosferę rywalizacji, złośliwe komentarze i uwagi. Natomiast wiele dni
przygotowań, prób i ćwiczeń, aż po samą galę finałową, oceniam jako profesjonalne przedsięwzięcie, w którym pracował sztab ludzi. Możliwość obserwacji tej pracy, zawiązanie nowych znajomości
to wartości, które bardzo doceniam i które, mam
nadzieję, zaowocują dla mnie także w przyszłości.
Misskom ziemi bełchatowskiej i drużbickiej
dziękujemy za godne reprezentowanie powiatu bełchatowskiego. A za Aleksandrę Stawiak
trzymamy kciuki za powodzenie na castingu do
finału krajowego Miss Polonia 2013, który odbędzie się w październiku.
AZ

Biegać każdy może
I miejsce: Julia Stępnik ze
Szczercowa; II miejsce: Edyta Krzętowska z Częstochowy; III miejsce: Dorota
Retkiewicz z Bełchatowa.
Mężczyźni (10 km); wystartowało 64 zawodników; na podium wszyscy
z Bełchatowa.
I miejsce: Tomasz Owczarek;
II miejsce: Piotr Jasiński; III
miejsce: Krzysztof Sójka.

W

zawodach zorganizowanych przez Klub
Biegaczy Spartakus pod honorowym patronatem Szczepana Chrzęsta - Starosty Bełchatowskiego, uczestniczyło ponad 200 osób.
Impreza odbyła się w przedostatni weekend
czerwca na stadionie Powiatowego Centrum
Sportu. Oprócz amatorów biegania zgłosili się
także sympatycy nordic walking. Ku radości organizatorów na starcie Biegu Krasnali stanęło aż
70 maluchów. Każde dziecko otrzymało pakiet
startowy, a po ukończeniu biegu - medal. Możliwość sfotografowania się na podium była frajdą
dla małych sportowców, i jeszcze większą - dla
rodziców pociech.
Trasa biegu zasadniczego rozpoczęła się rundą honorową na bieżni. Kolejne odcinki wiodły
leśnymi duktami. Jedna pętla mierzyła 5 km.
Mężczyźni pokonali ją dwa razy, kobiety jeden
raz. W tej części zawodów wystartowało 134
uczestników, w tym 4 osoby poza konkurencją.
Klasyfikacja V Biegu Rekreacyjnego
Kobiety (5 km); wystartowało 29 zawodniczek.

Triumfowali
na olimpiadzie

J

eden złoty i dwa brązowe medale zdobyli na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi - Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, tj. Patrycja Wieczorek i Mateusz
Trzeboński. Gratulacje przekazali medalistom
Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski
i Krzysztof Gajda podczas spotkania w starostwie z udziałem Łukasza Mantyka - trenera (na zdjęciu obok, pomiędzy zawodnikami)
i Artura Morawca - prezesa klubu oraz dziennikarzy. Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny otrzymał w tym roku od samorządu powiatu wsparcie na prowadzenie działalności wynoszące
25 200 zł.
Mateusz Trzeboński zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w trójskoku oraz brązowy medal
w skoku w dal, jednocześnie w obu przypadkach

W marszu Nordic Walking (5 km); wystartowało 19 kobiet.
I miejsce: Dorota Zielińska z Bełchatowa – zawodniczka K.B. Spartakus; II miejsce: Grażyna
Troniarz z Raszyna; III miejsce: Anna Święcicka
z Lgoty Wielkiej.
Marsz Nordic Walking (5 km); wystartowało
13 mężczyzn.
I miejsce: Michał Adam Osiński z Łodzi;
II miejsce: Tomasz Mejsner z Łodzi; III miejsce:
Damian Wszelaki – zawodnik K.B. Spartakus.
II Otwarte Mistrzostwa Amazonek w Nordic
Walking; wystartowało 5 pań.
I miejsce: Bożena Guzek z Bełchatowa; II miejsce: Iwona Kowlaczyk z Łodzi; III miejsce: Elżbieta Kozoń z Bełchatowa.
W ramach patronatu honorowego Starosty
Bełchatowskiego Klub Biegaczy Spartakus otrzymał dofinansowanie w wysokości 1300 zł, które
zostało przeznaczone na zakup pucharów.
Redakcja
Foto: Piotr Kania

bijąc rekord życiowy. Patrycja Wieczorek zdobyła brąz w biegu na 400 metrów przez płotki
(również osiągając rekord życiowy). Sportowcy
przyznali, że udział w zawodach był dla nich dużym wysiłkiem fizycznym i stresującym wydarzeniem. Jednak wywalczone trofea
zrekompensowały ten trud. Najbardziej cieszą ich pobite rekordy
życiowe, czym udowodnili sami
sobie sens treningów i marzeń
o sukcesie.
Starosta Szczepan Chrzęst gratulując sukcesów podziękował
zawodnikom za wspaniały występ i promocję bełchatowskiego sportu, zaś imponujące wyniki
odczytuje generalnie jako świadectwo dobrego wykorzystania bazy obiektów istniejących
w mieście i powiecie. Przy okazji
poruszony został temat budowy
przez powiat stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Czapli-

nieckiej w Bełchatowie. Inwestycja jest bardzo
kosztownym zadaniem, na które powiat poszukuje środków także poza własnym budżetem,
w tym ministerialnych.
AZ
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Wspólnie dla innych
Amazonki wiedzą, jak wygrywać

P

od patronatem Szczepana Chrzęsta – Starosty Bełchatowskiego odbyła się w Bełchatowie XI Wojewódzka Spartakiada Amazonek
z regionu łódzkiego. W zawodach rozegranych
w obiektach Powiatowego Centrum Sportu wzięło udział 48 pań (12 czteroosobowych zespołów).
Hasło, które przyświecało tegorocznej rywalizacji
to: „Każda kobieta warta jest, by być mistrzynią”.
- Spartakiada integruje Amazonki, pozwala wymienić doświadczenia i zapomnieć o chorobie –

mówi Barbara Ogrodniczak, przewodnicząca
Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonek. - Poprzez sport i dobrą zabawę mamy także
dodatkową rehabilitację. Do przedsięwzięcia przygotowywałyśmy się przez rok szukając partnerów
i sponsorów, organizując niezbędne warunki.
Wszystkim serdecznie dziękuję i z pełną satysfakcją
mogę stwierdzić, że impreza po prostu się udała!
Najwyższe miejsce na podium zajęły panie
z Bełchatowa, srebrny medal wywalczyły

Kajakiem
po Rakówce

padku w parku nad Rakówką, zabawa i integracja.
Choć rywalizacja sportowa miała równorzędne
miejsce wśród ww. celów mistrzostw, to chęć
osiągnięcia najlepszego wyniku towarzyszyła każdemu zawodnikowi. A łatwo nie było. Zdarzały się
nawet wywrotki. Na szczęście nikt nie ucierpiał,
a najlepsze wyniki zapiszą się w historii jako pierwsze rekordy.

R

zeka Rakówka w otoczeniu zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich była w czerwcu
miejscem I Bełchatowskich Mistrzostw w Kajakarstwie „Górskim” zorganizowanych przez stowarzyszenie „Akademia Pana Grześka” (partnerzy: Szkółka Pływacka „Kajtek”, Społeczna Akademia Nauk
w Bełchatowie). Starostwo Powiatowe przyłączyło
się do tego pomysłu poprzez patronat honorowy
starosty Szczepana Chrzęsta i przekazując na jego
organizację 500 zł.
Do zawodów zgłosiło się 20 uczestników, w tym 4
panie. Piknikowa, rodzinna atmosfera wśród kibicujących rodzin zawodników i emocje sportowe spowodowały, że mistrzostwa sprostały celom, jakie
zamierzyli organizatorzy: propagowanie zdrowego
stylu życia, aktywizowanie ruchowe mieszkańców,
promocja rekreacji na tzw. wolnym powietrzu
w atrakcyjnych miejscach miasta - w tym przy-

skierniewiczanki, zaś brązowy reprezentantki
Zduńskiej Woli. Spartakiada jest organizowana
od 10 lat w różnych miastach w ramach działalności klubów i stowarzyszeń zaangażowanych
w wspieranie kobiet, które chorowały na raka
piersi. W przyszłym roku panie będą rywalizować w sportowym duchu w Skierniewicach.
AZ
foto: P. Kania

Wyniki rywalizacji:
kobiety:
1 - Weronika Olczak - 2.29.01
2 - Edyta Jasińska - 2.46.13
3 - Kamila Dobrzańska - 2.55.73
4 - Katarzyna Kołatek - 3.19.24
mężczyźni:
1 - Piotr Siewiera - 2.06.32
2 - Bartosz Ciechanowski - 2.10.35
3 - Maciej Strzelczyk - 2.13.05
4 - Krzysztof Łaszczak - 2.13.82
5 - Zbigniew Strzelczyk - 2.14.08
6 - Maciej Bukowy - 2.14.36
W czasie rozgrywania zawodów trwały w mieście
uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona
Bełchatowa, którym jest Jan Paweł II.
- Jak dobrze wiemy papież był miłośnikiem kajaków
i kochał aktywność ruchową na łonie natury - mówi
Grzegorz Gryczka, szef „Akademii”. - Uważam, że
tym przedsięwzięciem udało się nam w wyjątkowy
sposób uczcić pamięć naszego wielkiego rodaka.
Będziemy w tym kierunku działać, by mistrzostwa
w kajakarstwie stały się cyklicznym wydarzeniem
w kalendarzu imprez rekreacyjno-sportowych w naszym mieście i powiecie.
AZ; Foto: Piotr Kania
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Rodzinnie, aktywnie, społecznie

B

lisko trzydzieści organizacji społecznych działających w naszym powiecie
spotkało się na Placu Narutowicza w Bełchatowie na II Pikniku Stowarzyszeń w jedną z lipcowych sobót. Organizacje przygotowały stoiska, gdzie
służyły przede wszystkim informacją na temat swojej działalności. Temu
niecodziennemu spotkaniu „społeczników” towarzyszył szeroki wachlarz dodatkowych atrakcji, z których odwiedzający chętnie korzystali. Na przykład:
można było skosztować domowych i tradycyjnych wypieków, przebadać
swój organizm, tzn. sprawdzić wagę ciała i ciśnienie krwi, uzyskać fachową
poradę medyczną lub prawną, poznać praktycznie najważniejsze zasady
udzielania pierwszej pomocy. Czas umilił pokaz tańca nowoczesnego i instruktaż malowania twarzy. Dla dzieci zorganizowano konkursy z nagrodami.
W tegorocznym pikniku udział wzięły następujące stowarzyszenia:
Powiatowe Porozumienie Obywatelskie, Bełchatowskie Stowarzyszenie
„Amazonki”, Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa, Stowarzyszenie Moja Wieś-Mój Dom z Kaszewic, Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska, Akademia Pana
Grześka, Klub Kibica Skra Bełchatów, Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom,
Fundacja Rozwój Lepsza Przyszłość z Dubia, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny – sekcja jeździecka, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej
84 Pułku Strzelców Poleskich, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bełchatowie, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Elektrowni Bełchatów
i Kopalni Bełchatów, Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, Załoga Rowerowa „Zgrzyt”, Fundacja „Akademia
Zdrowego Życia”, Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Gmina Bełchatów,
Klub Sportowy „Grocholice” Bełchatów, Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z Radomska, Związek Strzelecki „Strzelec”, Organizacja Społeczno – Wychowawcza, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza
Głuchowskiego, Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Bełchatowie WOPR, Centrum Nurkowe Viver, Bełchatowski Klub Nurkowy
„AQARIUS”, Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel”, Stowarzyszenie Młodych Bełchatowian “IMPULS”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, Klub Biegaczy
Spartakus, Socrates Investmen Wspólna Reprezentacja.
- W imieniu Starosty Bełchatowskiego dziękuję wszystkim organizacjom
za czynny udział w przedsięwzięciu. Pomysł wspólnej zabawy, prezentacji
i integracji spodobał się i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie zaowocuje
konkretnymi, wspólnymi działaniami dla naszych mieszkańców – mówi Monika Selerowicz - pełnomocnik starosty ds. organizacji pozarządowych.
Przypominamy, że stowarzyszenia i podmioty zainteresowane realizacją zadań publicznych o zasięgu ponadgminnym mogą składać do
30 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie projekty wniosków o dofinansowanie proponowanych przedsięwzięć w 2014 roku.
Propozycja zadania winna zawierać jego szczegółowy zakres rzeczowy,
termin i miejsce realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów, informację
o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych. Można także zgłaszać
propozycje szkoleń, którymi są Państwo zainteresowani. Więcej informacji
pod numerem telefonu 603 414 732.
Redakcja
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Z Gmin
Tour de Kaszewice

C

złonkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Moja
Wieś – Mój Dom” Inicjatywa dla Rozwoju
z Kaszewic nie próżnują. W lipcu zorganizowali II
Rodzinny Rajd Rowerowy po drogach powiatu
Bełchatowskiego. Do jego sfinalizowania mogło
dojść dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu.
Udział w Rajdzie zadeklarowali i potwierdzili
swoją obecnością miłośnicy rowerowej turystyki
z Kaszewic, Zarzecza, Trząsu i Bełchatowa. W radosnej atmosferze i – na przekór deszczowej aurze
– z pozytywnym nastawieniem wszyscy ruszyli
na trasę „wielkiej pętli”. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem przejechali całą zaplanowaną trasę,

a nawet trochę więcej, czyli razem blisko 41 km.
Odwiedzili takie miejscowości jak: Kurnos Drugi,
Poręby, Wawrzkowizna, Łękawa, Zawadów, Bukowa, Augustynów, Mazury, Grocholice, Oleśnik.
Po kilku przystankach na leśnych polanach oraz
w Wawrzkowiźnie, zmęczeni, ale szczęśliwi i radośni dotarli do Kaszewic – miejsca startu. Mimo,
że wspomnienia z tej wyprawy są jeszcze bardzo
żywe i świeże, to już z nadzieją czekamy na kolejne „toury” po naszym pięknym i przyjaznym
rowerzystom powiecie.
Błażej Lewiński

Amatorska piłka nożna w Rasach

W

dniach 27 – 28 lipca bieżącego roku odbył
się I Amatorski Turniej Piłki Nożnej 7 osobowej o Puchar Rady Gminy Drużbice pod patronatem Szczepana Chrzęsta - Starosty Bełchatowskiego. Turniej rozegrany został na boisku „Orlik”
w miejscowości Rasy. W zmaganiach sportowych
brało udział osiem drużyn z terenu gmin Drużbice
i Bełchatów.

W eliminacjach fazy grupowej poszczególne zespoły uzyskały następujące wyniki:
Grupa A
1. Apteka Drużbice		9 punktów
2. LZS Wola Mikorska 		4 p.
3. Zjednoczeni Józefów		4 p.
4. Gwardia Gręboszów 		0 p.
Grupa B
1. Weterani 		7 punktów
2. Wadlew 		6 p.
3. Bar 		4 p.
4. Siatkarz Drużbice 		0 p.
W drugim dniu turnieju rozegrano mecze rozstrzygające, a klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
1. LZS Wola Mikorska
2. Apteka Drużbice
3. Wadlew
4. Weterani
5. Bar
6. Zjednoczeni Józefów
7. Siatkarz Drużbice
8. Gwardia Gręboszów
Najlepszym zawodnikiem został - Piotr Wacho-

18

www.powiat-belchatowski.pl

wicz (Wadlew), najlepszym bramkarzem - Rafał
Koleciński (LZS Wola Mikorska).
Organizację turnieju sfinansowano ze środków
własnych radnych Gminy Drużbice, wpisowego
drużyn, zaś nagrody kupiono w ramach patronatu Starosty Bełchatowskiego. Każda drużyna
otrzymała puchar oraz piłkę nożną dobrej marki,
natomiast najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz turnieju otrzymali dodatkowo markowe
podkoszulki sportowe. Dekoracji dokonali starosta Szczepan Chrzęst, Jacek Walczyk - Przewodniczący Rady Gminy Drużbice oraz Bożena
Zielińska - Wójt Gminy. Celem tej inicjatywy nie
była tylko sportowa rywalizacja. Pierwszy dzień
rozgrywek zakończył się integracyjnym grillem
z udziałem wszystkich zawodników. Pogodna atmosfera, brak poważniejszych kontuzji, poczucie
pożytecznego spędzenia czasu spowodowały, że
uczestnicy turnieju chętnie powtórzą tę przygodę w następnym roku, a może jeszcze szybciej.
Jacek Walczyk

Pokonać górę
i własne słabości

A

kademia Pana Grześka wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji organizują imprezę integracyjno-sportową dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na
trudną rzeczywistość, z jaką stykają się osoby
z niepełnosprawnością i rozbudzenie powszechnej wrażliwości na problemy tej grupy społecznej. Szczepan Chrzęst – Starosta Bełchatowski
objął tę inicjatywę patronatem honorowym.
- Mamy świadomość, iż nie rozwiążemy wszystkich
problemów tych ludzi, lecz organizując akcję pokażemy, że w tej walce, walce o szczyt góry, nie będzie
przegranych i, że każdy, kto podejmuje próbę, wygra – mówi Grzegorz Gryczka, szef Akademii.
- Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością oraz
ich rodziny, by przyłączyły się, byśmy razem mogli
udowodnić, iż chcieć znaczy móc.
Wydarzeniu towarzyszy motto – słowa Jana
Pawła II: „Nie ulegajcie słabościom!(...) Jeśli widzisz, że brat Twój upada, podźwignij go, a nie
pozostaw w zagrożeniu.”
Zdobywanie Góry Kamieńśk zaplanowano
25 sierpnia br. godz. 9.00, w Piaskach 2 (droga wewnętrzna obok spółki RAMB). Imprezę
poprowadzi Witold Vito Casetti. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronach: www.akademiapanagrzeska.pl i www.far.org.pl.
Redakcja

Dożynki Gminy Bełchatów 2013

W

niedzielę 18 sierpnia od godziny 12.00
na stadionie w Emilinie mieszkańcy Gminy
Bełchatów świętować będą dożynki. Tegoroczne święto plonów rozpocznie Msza św. polowa,
a zaraz po niej nastąpi prezentacja dożynkowych
wieńców.
- Rok temu w Łękawie zwracały uwagę wszystkich
okazałe i strojne wieńce. Jestem pewien, że w tym
roku nasze sołectwa przygotują równie piękne - zapowiada Kamil Ładziak, Wójt Gminy Bełchatów.

– To niezwykle ważne, by tradycja dziękczynienia za
plony i zarazem trud rolników pozostawała wciąż
żywa. Ufam, że razem z mieszkańcami oddamy
hołd tym wszystkim, dzięki którym nie brakuje chleba na naszych stołach.
Tegorocznym Dożynkom Gminy Bełchatów
towarzyszyć będzie wiele imprez. Dla dzieci,
młodzieży i dorosłych zorganizowane zostaną
konkursy o tematyce ekologicznej, w których będzie można zdobyć szereg atrakcyjnych nagród.
Ponad 20 sołectw zaprezentuje swoje stoiska

Krótko z Kleszczowa
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów zdobyła Grand Prix – najważniejszą nagrodę 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr
Dętych w Inowrocławiu. Jury oceniało koncert oraz pokaz musztry paradnej.

z potrawami lokalnymi. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.
Gwiazdami wieczoru będą Wilki i LondonBeat.
Oprócz nich na scenie zaprezentują się także folklorystyczne zespoły z gminy Bełchatów („Kurnosianki i „Moderato”), przedstawiciele sceny rockowej „Centrala 57” oraz zespół „Dzikie Jabłka”, który
zagra afrykańskie rytmy. Mieszkańców z pewnością ucieszy ponadgodzinna biesiada śląska.
Całodniową imprezę zakończy zabawa z DJ-em.
			
UG Bełchatów

Sławomir Chojnowski
wójtem gminy Kleszczów

7

lipca odbyły się przedterminowe wybory
wójta gminy Kleszczów. Z 3956 wyborców
uprawnionych do głosowania lokale wyborcze, działające w trzech obwodach głosowania
(w Kleszczowie, Łękińsku i Żłobnicy), odwiedziło
prawie 70 proc. uprawnionych. Spośród czworga kandydatów, ubiegających się o stanowisko
wójta gminy Kleszczów, najwięcej głosów uzyskali: Sławomir Chojnowski (66,39 proc.) oraz
Renata Skalska (26,05 proc.). Wybory zostały
więc rozstrzygnięte w pierwszej turze.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie realizuje projekt, dzięki
któremu 10 mieszkańców gminy korzystających dotąd z pomocy społecznej
zdobędzie nowe umiejętności zawodowe. Szkolenia realizowane z unijnym
dofinansowaniem mają pomóc im w znalezieniu stałej pracy.
• Prawie 500 uczniów oraz studentów z gminy Kleszczów skorzysta z wakacyjnych pobytów na obozach. Znaczące dofinansowanie do tych wyjazdów
zapewnił samorząd gminy z tegorocznego budżetu.
• Dwanaście posesji rywalizuje w corocznym konkursie na najschludniejszą
posesję gminy Kleszczów. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Dożynek Powiatowych w Łękińsku.

17 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kleszczów, podczas
której wójt Sławomir Chojnowski złożył ślubowanie.

JS

JS

Siedziba GOK w przebudowie

T

rwa zaplanowana na 14 miesięcy przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie. Jest to jedna z największych inwestycji, które w tym roku prowadzone są na
terenie gminy. Najważniejsze z zakresu realizowanych robót to:
- podwyższenie sali widowiskowej,
- montaż nowych okien i drzwi,
- wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu,

- termomodernizacja budynku,
- montaż nowych instalacji wewnętrznych i posadzek.
Przebudowana sala widowiskowa na 240
miejsc wyposażona będzie w specjalny system
składanych foteli. Scena o powierzchni ponad
50 m kw. zostanie wyposażona w „technikę”,
wykorzystywaną zarówno przy organizowaniu
koncertów muzycznych, jak i przedstawień teatralnych.
Jerzy Strachocki (JS)
UG Kleszczów
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