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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego

w w w . p o w i a t - b e l c h a t o w s k i . p l

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego nowego roku 2019 życzy
Rada Powiatu w Bełchatowie

VI kadencja samorządu trwa

Szansa na medale dla rodzinnych firm

Po wyborach do samorządu 21 października, w listopadzie ukonstytuowała się nowa Rada Powiatu w Bełchatowie, której przewodniczy Sławomir Malinowski. Na czele władz
powiatu stanęła Dorota Pędziwiatr,
starosta bełchatowski. Radni podzielili się zadaniami, zarówno w zarządzie powiatu, jak i w komisjach.
W nowej kadencji sesje rady powiatu
są transmitowane w Internecie za
pośrednictwem serwisu You Tube (esesja Powiat Bełchatowski). Str. 8,9

Po raz dwunasty w historii samorządu
powiatowego starosta bełchatowski
ogłasza konkurs dla przedsiębiorców
„Firma na medal”. Kandydaci do tytułu
zgłaszają się sami. Mają na to czas do
15 lutego 2019 r. W kolejnej edycji konkursu pojawia się nowa kategoria. Jest
nią „lokalna firma rodzinna”. Wśród
wskaźników, które będą oceniane w tej
kategorii, są tradycje rodzinne w firmie,
czas jej funkcjonowania czy zaangażowanie pokoleń. Statuetki czekają.

Str. 5
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Mikołajki – czas miłych niespodzianek i wręczania drobnych upominków. Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski wraz z powiatową maskotką Gryfinkiem odwiedzili pacjentów oddziałów pediatrycznego i chirurgicznego w
szpitalu oraz podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Wizyta powiatowego włodarza była słodką,
dosłownie, niespodzianką dla maluchów i ich opiekunów.

Już po raz dziewiąty w historii zorganizowano na powiatowym lodowisku ogólnopolskie zawody curlingowe. Około 150 zawodniczek i zawodników z 36 drużyn przez
cztery grudniowe dni rywalizowało o puchar starosty bełchatowskiego. Dorota Pędziwiatr wręczyła go ekipie „Curlusy”. Bardzo dobre, szóste miejsce zajęła bełchatowska
drużyna „The Gentlemen”.

Powiatowy Dzień Seniora uczcili członkowie i sympatycy Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który ma siedzibę w Bełchatowie. W zorganizowaniu uroczystego spotkania dla czterdziestu
osób pomogło starostwo.

Uczniowie z Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z opiekunami rejestrowali chętne osoby do niesienia pomocy chorym na nowotwory krwi. Do rejestru zgłosiło się
trzydziestu młodych ludzi.

Kalendarium wydarzeń
6 stycznia 2019; Orszak Trzech Króli – Hasło
wydarzenia „Odnowi oblicze ziemi”, jak i elementy
inscenizacyjne, nawiązywać będą do wypowiedzi
papieża Polaka, św. Karola Wojtyły i jego pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny, od której w czerwcu
minie 40 lat. Przemarszowi wiernych ulicami Bełchatowa będą towarzyszyć oryginalne wypowie-

dzi Jana Pawła II, emitowane z głośników. Przy ul.
Kościuszki, naprzeciw pomnika JP2 stanie scena
pastuszków. Orszak ma zachęcić uczestników do
głębokiej refleksji, do wspólnego wysiłku budowania lepszego świata.
6 stycznia, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej

w Kaszewicach, godz. 16.45 – Finał I Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
13 stycznia, kościół Miłosierdzia Bożego na
Binkowie – Koncert laureatów XVIII Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Bełchatów - Boże
Narodzenie 2018
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100 LAT NIEPODLEGŁEJ
Uroczystymi koncertami, odsłonięciami pomników i obelisków, konkursami, biało-czerwonymi dekoracjami, wspólnym śpiewaniem wszystkich zwrotek polskiego hymnu, rajdami rowerowymi czy
konferencjami podkreślamy w tym roku wyjątkowy jubileusz, czyli setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Inicjatywy zrealizowane w naszym powiecie były liczne i różnorodne. Wszystkie łączyło wspomnienie radosnej daty 11 listopada 1918 r., która przyniosła Polakom upragnioną
wolność.

M

ieszkańcy, przedstawiciele władz
parlamentarnych,
samorządowych, delegacje instytucji, zakładów pracy, organizacji społecznych i politycznych, uczniowie, harcerze i kilkadziesiąt
pocztów sztandarowych wzięli udział 11
listopada w bełchatowskiej uroczystości
upamiętniającej setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jej kulminacją
było odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
11 listopada o godzinie 11.11. wystartował V Powiatowy Rowerowy Rajd Niepodległości z udziałem ponad stu osób. Rowerzyści pojechali z Bełchatowa do Kluk. Na
grobach kluckiego cmentarza wojennego
zapalili kilkaset biało-czerwonych zniczy.
Konkursem pieśni patriotycznych młodzież z ZSP nr 4 uczciła patriotyczną rocznicę. Wysokim poziomem umiejętności
wokalnych, ale także doborem poruszającego serca repertuaru, jedenastu uczniów
zachwyciło publiczność wzruszającym
koncertem. Laureatami zostali: 1. Weronika Szewczyk i Karol Stróż; 2. Weronika
Domańska; 3. Zuzanna Kościańska. Akademię w hołdzie dla wolnej Ojczyzny w II
LO przygotowywało aż trzech nauczycieli
historii, tj. Agata Bluszcz-Kiełbik, Dominik
Konieczny i Krzysztof Zobek. Oprócz wysłuchania znanych pieśni żołnierskich młodzież obejrzała prezentację multimedialną,
ukazującą trudną i długą drogę Polski do
niepodległości.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi, w partnerstwie z bełchatowskim
starostwem, zorganizował w Bełchatowie
dwudniową ogólnopolską konferencję naukową. Jej uczestnicy omówili najważniejsze okoliczności prowadzące do wolności
naszego kraju.

Galowe stroje, podniosła atmosfera, patriotyczna poezja
i wspomnienia historycznych faktów charakteryzowały
akademię w II LO.

Ponad stu uczestników V Powiatowego Rajdu Niepodległości zakończyło wyprawę pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Placu
Wolności w Bełchatowie.

Patriotyczna atmosfera zawitała także w
przededniu narodowej rocznicy na stadion
przy Sportowej podczas meczu PGE GKS
Bełchatów z Pogonią Siedlce. Na niezapomniane widowisko złożyło się odśpiewanie
hymnu przy akompaniamencie orkiestry
górniczej, rozpostarcie kilkumetrowej flagi
na trybunie rodzinnej, salwa honorowa z
granatnika, konkurs dla kibiców z wyjątkowymi nagrodami, jak flagi od Premiera RP i
albumy o historii Polski od bełchatowskiego starosty.
Nasi mieszkańcy również indywidualnie, w swoich domach, przyłączali się do
jubileuszu. Ci, którzy uwiecznili te chwile
na zdjęciach, opublikowanych na portalu
społecznościowym, mieli szansę na piękne,

Festiwal pieśni patriotycznych w ZSP nr 4 był jednocześnie
konkursową rywalizacją.

okolicznościowe albumy. Starostwo przekazało tę pamiątkę pięciu wylosowanym
osobom. 
n

Mieszkańcy, którzy z okazji Dnia Niepodległości np. udekorowali balkon, otrzymali od starostwa piękne albumy.
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CENIMY WIEDZĘ...
Wygrali kursy prawa jazdy
Od siedmiu lat młodzież szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie ma szansę powalczyć o wartościowe nagrody, w tym bezpłatny kurs prawa jazdy, biorąc udział w konkursie „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego
kierowcy”. Przedsięwzięcie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz bełchatowskiego starostwa motywuje uczniów do poznawania przepisów ruchu drogowego.

Kacper Wlazło, laureat IV miejsca, odebrał nagrody z rąk Józefa Kowalskiego, właściciela szkoły AUTO-PRIMA.

S

iódma edycja konkursu cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. W etapie szkolnym wzięło udział ponad dwustu uczniów
z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu. Do etapu finałowego przystąpiło 39
uczniów, którzy rozwiązywali test jednokrotnego
wyboru, składający się z 25 pytań. Konieczna była
dogrywka, bowiem sześciu finalistów uzyskało
identyczną liczbę punktów. Dodatkowy test, zło-

żony z 10 pytań, a także pytania od komisji konkursowej pozwoliły wyłonić laureatów. Zostali
nimi:
I. Agnieszka Gwizdek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, która wygrała nieodpłatny kurs na prawo jazdy kat. B, ufundowany
przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców
EKSTERN oraz nawigację samochodową od starosty bełchatowskiego;

II. Tomasz Janich z ZSP w Kleszczowie (rabat
75% na kurs prawa jazdy kat. B, ufundowany
przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców
HYŻY oraz nagroda ufundowana przez WORD w
Piotrkowie Tryb. w postaci kamerki samochodowej);
III. Karolina Kurzyńska z I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie (50% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B, ufundowany przez właściciela
ośrodka szkolenia kierowców AUTO-PRIMA oraz
nagroda rzeczowa ufundowana przez starostę
bełchatowskiego);
IV. Kacper Wlazło z ZSP nr 3 w Bełchatowie (rabat 40% na kurs prawa jazdy kat. B w szkole dla
kierowców SYLWIA oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez starostę bełchatowskiego);
V. Zuzanna Stanisławska z ZSP nr 4 w Bełchatowie (rabat 30% na kurs prawa jazdy kat. B w
Ośrodku Szkolenia Kierowców TOP – CAR oraz
nagroda rzeczowa ufundowana przez starostę
bełchatowskiego).
Pozostali finaliści konkursu otrzymali bony o
wartości 100 zł do wykorzystania w ww. ośrodkach szkolenia kierowców. Wszyscy uczestnicy
finału obejrzeli pokaz ratownictwa medycznego
w wykonaniu Stowarzyszenia Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Bełchatowie. Ośrodki
szkolenia kierowców z Bełchatowa, zrzeszone w
Stowarzyszeniu Ośrodków Szkolenia Kierowców
i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, zaprezentowały młodzieży swoją ofertę. 
n

Sukcesy warte docenienia

N

agrody pieniężne, zwane Nagrodami Starosty Bełchatowskiego, dla artystów, sportowców i trenerów, w sumie ponad 35
tysięcy złotych przyznał Zarząd Powiatu w Bełchatowie trzydziestu mieszkańcom powiatu, którzy w
mijającym roku osiągnęli spektakularne sukcesy w
swoich dziedzinach. Kryteria przyznania takiego
wyróżnienia precyzuje regulamin. Istotnym warunkiem jest promocja powiatu bełchatowskiego
na jego terenie i poza nim.
Pula nagród dla artystów wynosi w tym roku
7500 zł. Trzy z wyróżnionych osób to muzycy,
czwarta działa w obszarze sztuki plastycznej, fotograficznej i poetyckiej. Bartłomiej Domański z
Kluk jest dyrygentem, uczestnikiem wielu projektów, m.in. „Requiem” Gabriela Faurego, „Abba
Symfonicznie” na Dniach Ursynowa w Warszawie.
Prowadzi dwa zespoły: Chór w II Liceum Ogólno-
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kształcącym oraz Orkiestrę Dętą OSP Dobrzelów.
Tomasz Orłowski to wirtuoz saksofonu, laureat
każdego konkursu, w którym brał udział. Konrad
Fiszer jest instrumentalistą, gra na flecie. Na liście
jego osiągnięć są m.in. I nagroda w konkursie International Music Competition Salzburg, wyróżnienie w Classical Concerto Competition of Royal
Conservatoire of Scotland. Mariusz Gosławski to
plastyk, fotograf, poeta i teolog, znany w Polsce artysta malujący kawą, uczestnik licznych wydarzeń
kulturalnych w Polsce, autor warsztatów artystycznych, prelekcji i wykładów. W roku 2018 brał udział
w około 50 inicjatywach artystycznych.
28 tysięcy złotych podzielono wśród sportowców i trenerów. Najwyższa nagroda wyniosła
1590 zł. najniższa 337 zł. Nagrodzeni sportowcy:
Waldemar Stawowczyk, Weronika Centka, Ida Lis,
Aleksandra Gaworska, Sebastian Link, Jacek Da-

Wśród nagrodzonych sportowców jest Aleksandra Gaworska,
mistrzyni świata 2018 w halowej sztafecie 4 x 400 kobiet.

wid, Krzysztof Brezyna, Mariusz Jurczyk, Michał
Benben, Szymon Woźniak, Marcin Marciniak, Dominik Proszak, Maja Naturalna, Kacper Wośko, Julia Grochulska, Natalia Krześlak, Karolina Stępień,
Łukasz Nowicki, Mateusz Górny, Julia Grzelewska,
Oskar Łucki, Filip Chrosta, Aniela Lis, Jakub Śniady,
Patrycja Hałubińska, Adam Patrzyk. Nagrodzeni
trenerzy: Dominik Posmyk, Radosław Kolanek, Łukasz Mantyk, Michał Benben, Michał Tybora, Stefan Piasecki. 
n

...I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Szansa na medale dla rodzinnych firm
Po raz dwunasty w historii samorządu powiatowego
starosta bełchatowski ogłasza konkurs dla przedsiębiorców „Firma na medal”. Kandydaci do tytułu zgłaszają się sami. Mają na to czas do 15 lutego 2019 r.
W kolejnej edycji konkursu pojawia się nowa kategoria. Jest nią „lokalna firma rodzinna”.

P

restiż, promocja, możliwość pokazania swojej działalności szerszemu gronu, dołączenie do panteonu najlepszych lokalnych przedsiębiorstw i pamiątkowa szklana statuetka czekają na podmioty
gospodarcze, które odważą się sięgnąć po tytuł „Firma na medal”. Udział
w konkursie jest bezpłatny. Wysiłek, który trzeba włożyć, to wypełnienie formularza i przesłanie go do starostwa. Dane, które przedsiębiorcy
muszą przedstawić tylko do wiadomości organizatora i kapituły konkursu, to m.in. opis działalności, liczba pracowników, osiągnięcia, podjęte
inwestycje, wielkość przychodów (rząd wielkości) i ewentualnych strat
(rząd wielkości w procentach). Przekazane informacje oceniać będzie
kapituła konkursu. Stanowią ją członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie, przedstawiciele Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, Regionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego
Urzędu Pracy, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Fundacji Rozwoju Gminy
Kleszczów i Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS”.
W dotychczasowych edycjach konkursu firmy walczyły o medale w
trzech kategoriach: 1. prowadzące działalność od powyżej jednego roku
do 3 lat, 2. prowadzące działalność powyżej 3 lat i zatrudniające do 50
pracowników, 3. działające powyżej 3 lat i zatrudniające więcej niż 50
osób. Te trzy kategorie nadal obowiązują, ale w nowym regulaminie jest
jeszcze jedna - dla firm rodzinnych. Wśród wskaźników, które będą oceniane w tej kategorii, są tradycje rodzinne w firmie, czas jej funkcjonowania czy zaangażowanie pokoleń.
Wypełnione formularze konkursowe (do pobrania na oficjalnej witrynie internetowej powiatu bełchatowskiego) przedsiębiorcy powinni
przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@powiat-belchatowski.
pl do 15 lutego 2019 r. Informacje na temat przedsięwzięcia udzielane

są w Zespole ds. Promocji w bełchatowskim starostwie. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z dekoracją laureatów będzie miało postać uroczystej gali. 
n

Niedrogie auto-usługi w CKP

C

hcesz zmienić opony w samochodzie, a może potrzebujesz wymiany
oleju w silniku? Wykonanie tych elementarnych czynności można odpłatnie
zlecić pracowni samochodowej w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.
Jak zapewnia dyrektor Andrzej Jędrzejczyk,
wszystko jest wykonywane przez uczniów
pod okiem wykształconej kadry, a ceny są
konkurencyjne.
W pracowni samochodowej można wymienić opony lub całe koła, wymienić olej
w silniku, klocki hamulcowe, odpowietrzyć
układ hamulcowy, ustawić światła, sprawdzić geometrię układu jezdnego, stan amortyzatorów i układu hamulcowego, a także
odczytać błędy z komputera i zanalizować
stan spalin. Na daną usługę diagnostyczną
można umówić się telefonicznie.

Ceny przykładowych usług: wymiana koła
kompletna - 5 zł, wymiana opony 1 szt. - 10
zł, wyważanie koła 1 szt. - 5 zł, wymiana oleju
w silniku - 20 zł, wymiana opon kompletna 60 zł, wymiana klocków hamulcowych – 20
zł, ustawienie świateł – 10 zł, badanie amortyzatorów – 30 zł, badanie układu hamulcowego – 30 zł, analiza spalin – 40 zł, odczyt i
kasowanie błędów – 40 zł. Środki uzyskane
w ten sposób CKP przeznaczy na doposażenie pracowni.
Nowoczesna pracownia samochodowa
powstała w CKP w 2017 roku. Za ponad
338 tys. zł przebudowano pomieszczenia
zaplecza, kupiono profesjonalny sprzęt diagnostyczny za ponad 300 tys. zł. W pracowni
praktyczne umiejętności zdobywają uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z ZSP nr 3. 
n

Telefony do umówienia wizyty: 601 966 837; 693 169
396; 797 129 913.
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INWESTYCJE W EDUKACJĘ
Dziś o jutrze, by zawodowo dać radę
Sześćdziesięciu uczniów i pięciu nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
poszerza od września kompetencje zawodowe na kursach, szkoleniach i stażach zawodowych w firmach. Zapewnia to projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, na który bełchatowskie
starostwo otrzymało ponad 700 tysięcy złotych. Projekt potrwa do września 2020 roku.

„D

ziś o jutrze - kursy i szkolenia dla
uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w
Bełchatowie” to nazwa projektu,
w którym uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego uczestniczą w kursach zawodowych, szkoleniach, zajęciach specjalistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków dydaktycznych oraz stażach zawodowych. Dzięki temu młodzież podniesie
swoje kompetencje i poszerzy umiejętności,
a w efekcie zwiększy szansę na znalezienie
po skończeniu szkoły dobrej pracy. Branże, w których uczniowie się dokształcają, to
cukiernictwo, kadry i płace, wizaż, obsługa
wózków jezdniowych, geodezja. Uczestnicy
projektu nie płacą za udział w nim. Wypłaty
stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu, odzież robocza, ubezpieczenie NNW
na okres stażu i badania lekarskie to dodatkowe profity. Nauczycielom projekt oferuje
poznanie programu EWMAPA.
Dla dwudziestu niepełnosprawnych
uczniów bezpłatne zajęcia dodatkowe i
praktyki zawodowe z wynagrodzeniem, a dla

dwunastu oligofrenopedagogów kursy nowych kompetencji oferuje powiatowy projekt pt. „Zawodowo damy radę!”. Zrealizuje go
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bełchatowie. Uczniowie Branżowej Szkoły I
stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy nauczą się podstawowych czynności, potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, takich jak obsługa urządzeń gospodarstwa domowego, gotowanie, ogrodnictwo,
szycie na maszynie. Z pewnością zwiększą
samodzielność i lepiej odnajdą się w społeczeństwie. Ich nauczycielom projekt umożliwia rozwój zawodowy. Czekają na nich kursy, np. projektowanie ogrodów, ceramika w
edukacji i terapii, witraże. Można też podjąć
studia podyplomowe (komunikacja wizualna, projektowanie graficzne). Placówka
doposaży swoje pracownie. Koszty realizacji
dwuletniego projektu wynoszą prawie 1,2
miliona złotych. Samorząd powiatu otrzymał
na niego dofinansowanie w wysokości 1,07
mln zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

Tzw. analiza kolorystyczna to element nauki wizażu,. Tajniki
tej sztuki zgłębiają uczestniczki projektu „Dziś o jutrze”.

gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
n

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

W

iele osób otrzymuje przez telefon
zaproszenia na spotkania, badania
profilaktyczne lub pokazy zdrowego
odżywiania. Często też informuje się te osoby
o wygraniu wartościowej nagrody, mimo, iż
nie brały udziału w żadnym konkursie. Sprzedawcy wykorzystują zaufanie, zwłaszcza seniorów, i przez telefon uzyskują dane osobowe,
by wysłać zaproszenie. Po przybyciu na miejsce „goście”, a właściwie potencjalni klienci, są
nakłaniani do zakupu drogich zestawów naczyń, mat masujących, pościeli oraz urządzeń
paramedycznych, z reguły sprzedawanych po
zawyżonych cenach lub pozbawionych właściwości opisywanych w czasie prezentacji. W
niektórych przypadkach proponowana jest też
sprzedaż drogich turnusów rehabilitacyjnych
w ośrodkach medycznych. W towarzyszących
sprzedaży bezpłatnych badaniach medycz-
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nych, w rzeczywistości nie mających nic wspólnego z profesjonalną diagnostyką, handlowcy
nierzadko sugerują zły stan zdrowia uczestników pokazów.
By ustrzec się zawarcia niekorzystnej dla
nas umowy sprzedaży poza lokalem, czy też
niechcianych propozycji otrzymywanych
drogą telefoniczną, należy przede wszystkim zrezygnować z zaproszenia oraz nie
podawać swoich danych osobowych. Jeśli
natomiast podpisaliśmy taką umowę, to należy pamiętać, iż - w większości przypadków
- przysługuje nam prawo odstąpienia od niej
w terminie 14 dni. Po pierwsze należy wysłać
do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy listem poleconym, najlepiej za
potwierdzeniem odbioru, a kopię oświadczenia wraz z potwierdzeniem jego nadania
zachować. Po drugie, jeżeli otrzymamy zaku-

pioną rzecz, należy zwrócić ją do sprzedawcy
lub przekazać ją upoważnionej przez niego
osobie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od
umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz (podstawa prawna: art. 27, art. 34 ust.1 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta).
W niektórych przypadkach sprzedawcy
utrudniają konsumentom możliwość odstąpienia od umowy, np. bezpodstawnie żądając zapłaty wysokich opłat dodatkowych czy
też uniemożliwiając zwrócenie rzeczy. W tej
sytuacji po pomoc można zwrócić się do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
które znajduje się w bełchatowskim starostwie przy ul. Pabianickiej 26.
Piotr Porzeżyński
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POD PATRONATEM STAROSTY
Sztuka kulinarna młodych kucharzy

K

rem z kasztanów, pierś z kaczki w sosie
pomarańczowo-imbirowym i pierogi
dyniowe z nadzieniem mięsno-warzywnym to mistrzowskie dania „jesiennej kuchni” w
konkursie pt. „I ty możesz zostać masterchefem”.
W tegorocznej edycji udział wzięło jedenaście
dwuosobowych zespołów, uczniów klas gastronomicznych Branżowej Szkoły I Stopnia i technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Bełchatowie. Młodzież sprawdziła swoje umiejętności związane z gotowaniem, radzeniem sobie
z presją czasu i kontrolującym pracę na bieżąco
okiem jurorów. Uczniowie przygotowywali wybrane przez siebie dania z użyciem jesiennych
grzybów, warzyw i owoców. W konkursowym
menu znalazły się m.in. crostini z grzybami i

polędwiczki grzybowe, papryka faszerowana i
pierogi dyniowe, szarlotka, a nawet krem z kasztanów. Warto zaznaczyć, że młodzież nie korzystała z żadnych półproduktów, ciasto na pierogi
czy makaron przygotowywała samodzielnie.
Jury oceniało organizację stanowiska pracy, stosowanie przepisów bhp, poprawność procesu
produkcji. Ważne były także smak i estetyka podania potrawy. Jak przyznała podczas ogłoszenia
werdyktu Irmina Wojciechowska, dyrektor szkoły, wybór trzech najlepszych dań nie był prosty.
Wszystkie były pyszne, apetycznie wyglądały i
pachniały. Nagrodzeni zostali: I. Ida Lis i Jakub
Papuga za krem z kasztanów, II. Kacper Dychto i
Dawid Szymczyński za pierś z kaczki; III. Katarzyna
Banasiak i Anna Gorczyca za pierogi dyniowe.  n

Laureaci otrzymali sprzęt elektryczny przydatny w kuchni,
ufundowany przez starostwo.

Nauka, pasja i zawód w jednej szkole

P

rawdziwe oblężenie przeżył ZSP nr 4 w
połowie listopada otwierając swoje drzwi
dla przyszłorocznych absolwentów szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Szkoła zorganizowała dla blisko 900 gości lekcje pokazowe, występy artystyczne, konkursy z nagrodami
i poczęstunek. Placówka stawia w swojej ofercie
na połączenie pasji, nauki i zawodu. Profesje, których zdobycie umożliwia, dają szansę na znalezienie pracy czy prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. Potwierdzili to obecni podczas
dnia otwartego absolwenci oraz przedstawiciele
firm współpracujących, gdzie młodzież odbywa
praktyki zawodowe. Gimnazjaliści zwiedzili szkol-

ne pracownie, uczestniczyli w zajęciach z kilku
przedmiotów zawodowych, rywalizowali w zabawnych konkursach oceniających predyspozycje do określonych profesji, degustowali zdrowe
przekąski, podziwiali pokazy wokalne i taneczne
oraz fryzjerskie show. Ida Lis, wielokrotna medalistka trójboju, ale przede wszystkim mistrzyni Europy i świata, to także uczennica ZSP nr 4. Sportsmenka zachęcała młodsze koleżanki i kolegów do
nauki w jej szkole. Czy gimnazjaliści i uczniowie
ósmych klas wrócą do Ekonomika, będzie wiadomo za kilka miesięcy. Jedno jest pewne, udział
w dniu otwartym w ZSP 4 był dla nich ciekawym
doświadczeniem. 
n

Gimnazjaliści czuli się w ZSP nr 4 swobodnie i radośnie.
To z pewnością ważny element dla podjęcia decyzji, którą
szkołę średnią wybrać na dalszą edukację.

Przed policją popisywali się wiedzą

U

czniowie drugich klas szkół podstawowych wzięli udział w eliminacjach powiatowych Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". W
zawodach w hali sportowej uczestniczyło 16 dwuosobowych drużyn
(chłopiec i dziewczynka). Na początku uczniowie musieli odpowiedzieć
na 15 pytań z wiedzy ogólnej, dotyczącej bezpieczeństwa m.in. w domu,
na ulicy czy w kontakcie z nieznajomym. Później do pokonania mieli
tor przeszkód, składający się m.in. z biegu wahadłowego, przewrotu w
przód czy skoku przez skrzynię. Zmagania zawodników ubarwił pokaz
pierwszej pomocy, przygotowany przez ratownika ze Stowarzyszenia
Sztab Ratownictwa. Zwycięstwo w tegorocznych eliminacjach powiatowych oraz zaszczyt reprezentowania powiatu bełchatowskiego w
finale wojewódzkim wywalczyła drużyna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie – Gracja Siut i Filip Murzyła. Zespół przygotowały panie Ewa Czechowska i Patrycja Piórkowska. Mimo, że na etapie
wojewódzkim w Łodzi nasza reprezentacja nie „załapała się” na premiowane tylko trzy pierwsze miejsca, rywalizacja z dwudziestoma jeden
innymi drużynami z całego województwa była dla dzieci sukcesem
i wielkim, niezapomnianym przeżyciem.
n

W „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa” biorą udział uczniowie drugich klas szkół
podstawowych.
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NASZ SAMORZĄD
VI kadencja wystartowała
21 października mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, podobnie jak miliony Polaków, skierowali swe
kroki do wyborczych urn, by spośród setek kandydatów wybrać radnych gmin, powiatu oraz sejmiku
wojewódzkiego. Decydowali także o wójtach gmin, prezydencie Bełchatowa i burmistrzu Zelowa. Po
dniu 16 listopada, w którym oficjalnie zakończył pracę samorząd poprzedniej kadencji, na wszystkich
szczeblach samorządu ukonstytuowały się nowe władze. 21 listopada 2018r. Dorocie Pędziwiatr radni
powierzyli funkcję starosty bełchatowskiego, natomiast Sławomir Malinowski został przewodniczącym
Rady Powiatu w Bełchatowie.

P

o złożeniu ślubowania przez nowo
wybranych radnych, przystąpiono do
wyborów przewodniczącego Rady
Powiatu oraz Starosty Bełchatowskiego. Za
kandydaturą Sławomira Malinowskiego na
przewodniczącego rady zagłosowało 20 radnych, trzy głosy były wstrzymujące się. Dorota Pędziwiatr została nowym starostą i za jej
kandydaturą również głosowało 20 radnych.
Dwa głosy były przeciw, jeden wstrzymujący
się. Oboje byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami na ww. stanowiska. Głosowania były
tajne.
W pierwszym komentarzu po wyborze
starosta elekt podkreśliła, że cieszy ją zde-

cydowana większość radnych, która zaufała
jej osobie. Daje to także nadzieję, że i trzech
pozostałych radnych uda się przekonać do
współpracy z Dorotą Pędziwiatr. - Porozumienia koalicyjne są istotne, ale tak naprawdę ważniejsze jest co innego. Ważny
jest człowiek, który dla mnie liczy się przede
wszystkim – powiedziała nowo wybrana starosta. Przewodniczący Sławomir Malinowski
dziękując radnym za liczne poparcie dla jego
kandydatury ocenił, że wynik głosowania to
także dowód na obecność w samorządowym gremium dużego potencjału koncyliacji i dobrej współpracy na rzecz powiatu.
Podczas sesji 4 grudnia wybrano z kolei

wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Bełchatowie. Zgłoszono dwóch kandydatów.
Na Krzysztofa Rybaka głosowało 13 radnych.
Natomiast 14 głosów zdobyła druga wiceprzewodnicząca, Renata Skalska. Następne
głosowania wyłoniły członków zarządu powiatu. Jacek Bakalarczyk został nowym wicestarostą bełchatowskim. Za jego kandydaturą głosowało 14 radnych, przeciwko było 7 (1
głos był nieważny, w głosowaniu brało udział
22 radnych). W zarządzie powiatu zasiądą
także Marek Jasiński jako członek etatowy
(15 głosów za, 7 przeciw), Radosław Herudziński (14 głosów za, 8 przeciw) oraz Leszek
Maciaszczyk (13 głosów za, 9 przeciw).
n

Rada Powiatu w Bełchatowie powierzyła kierowanie powiatem Dorocie Pędziwiatr.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski 2014-2018 życzył następczyni
owocnej i spokojnej pracy.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego powiatu
i jej mieszkańców” – tak ślubowali radni 21 listopada.

Sesje rady powiatu są transmitowane w Internecie za pośrednictwem serwisu You
Tube (e-Sesja Powiat Bełchatowski).

Wszystkie głosowania w wyborach personalnych są tajne poprzez wrzucanie kart do urny.
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NASZ SAMORZĄD
Ukonstytuowały się również składy komisji stałych rady.
Komisja Rewizyjna: Joanna Guc (przewodnicząca), Zofia Szumigaj-Grochocka,
Marek Chrzanowski, Jarosław Janaszewski.

Dorota Pędziwiatr – starosta bełchatowski

Jacek Bakalarczyk – wicestarosta

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Marek Chrzanowski (przewodniczący), Jacek Bakalarczyk, Radosław Herudziński, Waldemar Wyczachowski, Włodzimierz
Kula, Krzysztof Rybak.
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska: Zofia Szumigaj-Grochocka
(przewodnicząca), Jolanta Pawlikowska,
Adam Baryła, Sławomir Malinowski, Marek Jasiński, Jacek Zatorski, Jarosław Janaszewski.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Małgorzata Filipek (przewodnicząca), Dorota
Pędziwiatr, Radosław Herudziński, Renata
Skalska, Lidia Szymańska.

Prezydium RP: (od lewej) Sławomir Malinowski – przewodniczący, Renata Skalska – wiceprzewodnicząca, Krzysztof Rybak - wiceprzewodniczący

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego: Bogdan Stolarczyk (przewodniczący), Małgorzata Filipek, Leszek Maciaszczyk, Jacek Zatorski, Joanna Guc, Marek
Jasiński, Krzysztof Jewgiejuk.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej: Jolanta Pawlikowska (przewodnicząca), Tadeusz Dobrzański, Leszek
Maciaszczyk, Renata Skalska, Włodzimierz
Kula, Lidia Szymańska.

Członkowie Zarządu Powiatu w Bełchatowie: (od lewej) Marek Jasiński, Leszek Maciaszczyk, Radosław Herudziński

Radni głosują za pośrednictwem specjalnych urządzeń, a
widzowie na bieżąco znają wyniki głosowań.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Krzysztof Jewgiejuk (przewodniczący), Marek
Chrzanowski, Zofia Szumigaj-Grochocka.

Nowi radni otrzymali od starosty świąteczne upominki …

… oraz albumy o odzyskaniu przez Polskę
niepodległości.

W skład Rady Powiatu w Bełchatowie VI kadencji samorządu wchodzą: Jacek Bakalarczyk, Adam Baryła, Marek Chrzanowski, Tadeusz
Dobrzański, Małgorzata Filipek, Krzysztof Gajda, Joanna Guc, Radosław Herudziński, Jarosław Janaszewski, Marek Jasiński, Krzysztof Jewgiejuk, Włodzimierz Kula, Leszek Maciaszczyk, Sławomir Malinowski, Jolanta Pawlikowska, Dorota Pędziwiatr, Krzysztof Rybak, Renata Skalska,
Bogdan Stolarczyk, Zofia Szumigaj-Grochocka, Lidia Szymańska, Waldemar Wyczachowski, Jacek Zatorski.
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EKOPOWIAT
Bardziej zielono na Żołnierzy POW 5 i 11
Wspólnota Mieszkaniowa na os.
Żołnierzy POW 11 w Bełchatowie
jest beneficjentem ekologicznej
dotacji, którą samorząd powiatu
przekazał na wykonanie skweru
i urządzenie terenu zieleni w sąsiedztwie bloku mieszkalnego.
Z pełni dobrodziejstw, jakie daje
realizacja tego przedsięwzięcia, mieszkańcy zaczną korzystać już wiosną przyszłego roku.
Estetyczny i zielony skwer już
dziś pięknie wkomponowuje się
w krajobraz osiedla.

K

rzewy, iglaki i rabaty pojawiły się
jesienią przy bloku na os. Żołnierzy
POW 11 w Bełchatowie. Samorząd
powiatu przekazał Wspólnocie Mieszkaniowej 15 tysięcy złotych na tę ekologiczną inicjatywę. Jej realizacja zaczęła się od
uporządkowania i oczyszczenia terenu z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych,
takich jak gruz, kamienie, patyki i śmieci.
Usunięto także starą darń z chwastami.
Teren wyrównano, a nadmiar jałowej ziemi wywieziono. Gleba została przekopana
na głębokości 20 cm. Zgodnie ze sztuką
ogrodniczą skład chemiczny i właściwości
mechaniczne gleby zostały polepszone
dzięki nawiezieniu, a następnie rozplanto-

Mieszkańcy bloku na os. Żołnierzy POW 5 będą już wiosną
odpoczywać na nowych ławeczkach.

Z okien bloku przy Żołnierzy POW 11 wygląda się teraz z
prawdziwą przyjemnością.

waniu dodatkowych 10 metrów sześciennych żyznej ziemi. Kolejne prace wiązały
się z roślinami. Rosnące tutaj drzewa zostały fachowo przycięte. Ponad 80 krzewów
liściastych, rosnących wzdłuż opaski bloku,
przesadzono w inne miejsce. Dosadzono
do nich kolejnych sto dwadzieścia, liściastych oraz iglastych gatunków.
Teren o powierzchni 90 m2 wyściółkowano czarną agrowłókniną. Aż 10 ton ozdobnego żwiru nadało terenowi elegancji i estetyki.
Na 16m2 urośnie wiosną trawa. Trawnik i rabaty zostały ogrodzone ogrodowymi barierkami.
Już dziś mieszkańcy reagują na widok nowego skweru zachwytem „wow!”, ale to nie ten efekt

jest najważniejszy. Liczy się tzw. efekt ekologiczny, czyli:
- poprawa stanu środowiska naturalnego i przyrodniczego na obszarze miejskim,
- zwiększenie potencjału biocenotycznego rekultywowanego terenu,
- wzbogacenie szaty roślinnej,
- poprawa walorów estetycznych, mikroklimatycznych i krajobrazowo-przyrodniczych w wysokiej zabudowie mieszkalnej,
- edukacja w zakresie właściwego zagospodarowania i użytkowania terenu zielonego.
Należy dodać, że podobnego przedsięwzięcia
podjęła się także Wspólnota Mieszkaniowa os.
Żołnierzy POW 5. „Zielona dotacja” z budżetu powiatu wyniosła 26,5 tys. zł. 
n

Termomodernizacje zmniejszają smog

T

ermomodernizacje są zadaniami, które samorząd powiatu realizuje samodzielnie lub wspiera inne podmioty, wydatkując
tzw. „zielone pieniądze”. W tym roku w powiatowym portfelu
zabezpieczono na takie działania ponad 900 tys. zł. Wśród beneficjentów dotacji ekologicznych jest gmina Rusiec. Gmina podjęła
się termomodernizacji budynku hydroforni w Ruścu oraz budynku
Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej. Pomoc z powiatu wyniesie ponad 80 tysięcy złotych.
Zewnętrzne ściany budynku hydroforni w Ruścu zostały docieplone warstwą styropianu o łącznej powierzchni prawie 170 m2. Na ocieplenie nałożono tynk i farbę. Cztery drewniane, wysłużone okna zostały zamienione na
szczelne z PCV. Dom Nauczyciela w Woli Wiązowej również zyskał warstwę
styropianu na zewnętrznych ścianach. Są one dodatkowo otynkowane i pomalowane. Efekty wymienionych prac będą odczuwalne przez gminę już
w obecnym sezonie grzewczym. Zarządcy ocieplonych budynków zużyją
mniej opału i energii elektrycznej na ogrzewanie. To oznacza, że do powietrza
zostanie wyemitowanych mniej szkodliwych substancji. Efekt ekonomiczny jest bezdyskusyjny i również istotny. Ewentualny smog? Już bez dużego
udziału wymienionych obiektów.
Wymiany ponad siedmiuset sztuk okien i drzwi w lokalach komunalnych
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podjął się samorząd miasta z udziałem pieniędzy z powiatowego portfela
(300 tys. zł). Efektem ekologicznym tej inwestycji jest zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie ilości zapotrzebowania na energię cieplną w okresie grzewczym, spadek zużycia surowców energetycznych, redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
n

Dzięki termomodernizacji Dom Nauczyciela w Woli Wiązowej jest cieplejszy i bardziej estetyczny.

EKOPOWIAT
Teatr też może być ekologiczny
Od ośmiu lat bełchatowskie starostwo organizuje Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci, w którym najmłodsi wystawiają przedstawienia teatralne o tematyce ochrony środowiska. Grand Prix tegorocznego przedsięwzięcia zdobyła Szkoła Podstawowa nr 9 w Bełchatowie za spektakl pt. „Leśni bohaterowie”. W ciągu dwóch
dni festiwalowych (28 i 29 listopada) dzieci zaprezentowały w sumie szesnaście przedstawień, w których
chwaliły piękno przyrody i zachęcały do dbania o środowisko.

D

o tegorocznego Festiwalu Ekologicznej
Twórczości Dzieci zgłosiło się dziesięć
przedszkoli i sześć szkół podstawowych, głównie z Bełchatowa, ale także z Zelowa, Dobrzelowa, Domiechowic, Janowa, Łobudzic i Lubca. Każda placówka przygotowała
przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej. Każda wykonała i przywiozła z sobą
do auli ZSP nr 3 (tu odbywały się przesłuchania) dekoracje, rekwizyty i kostiumy. Wszystko
wykonane z recyklingowych materiałów, ale
nie brakowało także przedmiotów typowo
domowych, jak np. wanna czy bujany fotel,
niezbędnych dla autentyczności spektaklu. W
niektórych placówkach, jak np. w PS nr 5, zaangażowano w to przedsięwzięcie aż trzy pokolenia: dzieci, rodziców i dziadków. Było warto,
bowiem na laureatów czekały wartościowe
nagrody o łącznej wartości 10 tys. zł, m.in.: laptop, drukarka, kino domowe, projektor.

„Bajka o złotej rybce z Wisły i rybaku”, w wykonaniu dzieci z PS nr 1 uczyła szacunku dla wody.

"Pora skończyć z tym gadaniem, czas już
wziąć się za działanie!
Pierwsza grupa super-dzieci posprzątała z
Wisły śmieci.
Druga wywiesiła zarządzenia: zakaz w Wiśle
jest śmiecenia!
Szanuj wodę póki czas, bo bez wody nie ma
nas."

było trudne. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie błysnęli talentem scenicznym, swobodą i wręcz radością z udziału
w przedstawieniu pt. „Leśni bohaterowie”. To
najbardziej urzekło jury. Opiekunka uczniów
Małgorzata Korczak, odbierając w nagrodę
cenny projektor, przyznała, że spełniło się jej i
młodzieży marzenie o tym urządzeniu. Cieszyły się także inne placówki.

„Podtopolanie” zaprezentowali bajkę o rzece
Wiśle, która przez zaśmiecenie straciła w swym
nurcie wszystkie ryby. Decyzja dzieci była jedna: posprzątać i wezwać wszystkich do szanowania wody.:

Jury oceniało nie tylko repertuar i jego wartości edukacyjne, ale także kostiumy, rekwizyty
i umiejętności artystyczne młodych aktorów.
W komisji konkursowej pracowały panie z
Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie:
Mariola Biegańska i Monika Bartłomiejczyk
oraz Magdalena Luba i Sylwia Poteralska z
wydziału ochrony środowiska w starostwie.
Wydanie werdyktu w sprawie Grand Prix nie

Wśród przedszkoli nagrodzone zostały: I.
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Bełchatowie; 2. Przedszkole Samorządowe nr 8 w
Bełchatowie; 3. Przedszkole Samorządowe nr
1 w Zelowie, natomiast najlepsze szkoły podstawowe to: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie; 2. Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie i 3. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Bełchatowie. 
n

Spektakl pt. „Leśni bohaterowie” z SP nr 9 zdobył Grand
Prix.

Każda placówka wykonała samodzielnie teatralne dekoracje.

Zasłużone nagrody zachęcają maluchy do ekologicznej
edukacji.

W napiętym kalendarzu przedszkolnych czy
szkolnych imprez przygotowanie się do ekologicznego festiwalu wymagało kilku tygodni.
- Poszukaliśmy tematycznego utworu, a potem wybraliśmy aktorów. Znamy nasze dzieci
i ich uzdolnienia sceniczne, więc przydział
ról nie sprawił kłopotów. Kostiumy wykonały samodzielnie panie wychowawczynie –
wspomina Izabela Czaja, dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 1 im. „Pod topolą” w Bełchatowie.
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NA ZDROWIE
Postęp cywilizacji sprzyja uzależnieniom
Lekarze specjaliści, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, sędziowie i policjanci, w sumie sto sześćdziesiąt
osób wzięło udział jesienią w ogólnopolskiej konferencji psychiatrycznej, organizowanej od 13 lat przez
klinikę Wolmed. Tegoroczną poświęcono zaburzeniom w ciele i psychice u osób uzależnionych. Bardzo ciekawy był wykład o wpływie obecnej cywilizacji na osobowość przyszłych nałogowców. Konferencji patronował starosta bełchatowski.

Konferencje o zdrowiu psychicznym, organizowane w Bełchatowie przez klinikę Wolmed, cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie tylko lokalnych specjalistów.

C

zy cywilizacja wpływa na rozwój i cechy uzależnienia? Takie pytanie postawiła Karina Stasiak, specjalista terapii
uzależnień w klinice Wolmed. Jednoznaczną
odpowiedź twierdzącą poparła obszernym
referatem i zbiorem doświadczeń z wieloletniej pracy z pacjentami. Ryzyko uzależnień,
związane z postępem cywilizacji, jest realne

i znane każdemu. Czyha na nas w cyberprzestrzeni, smartfonach, grach komputerowych. Są to czynniki, które wpływają na
naszą psychikę i zdolności interpersonalne,
a wręcz wytwarzają osobowość przyszłego
nałogowca.
- Wirtualne relacje nie dają umiejętności
przenoszenia ich na rzeczywistość – mówi

Karina Stasiak. - Nie czujemy empatii, nie
potrafimy rozpoznać uczuć u innych. Łatwo
przekraczamy granice nie zauważając, że komuś zrobiliśmy przykrość. Bierze się to stąd, iż
w cyberprzestrzeni nie widać, że ktoś stał się
smutny lub w jego oczach pojawiły się łzy.
Problem dotyczy przede wszystkim młodego pokolenia. Cywilizacyjne zabawki i gadżety
osłabiają kreatywność intelektualną. Nie ułatwiają też myślenia przyczynowo-skutkowego. Młodzi ludzie nie czują potrzeby wglądu
w siebie i również zgłębiania wiedzy. Wykazują się raczej powierzchownymi informacjami,
popartymi autorytetami ludzi modnych, a
niekoniecznie mądrych.
W programie konferencji znalazł się również
punkt o najbardziej „popularnych” uzależnieniach w ujęciu całego świata. Okazuje się, że
najwięcej mieszkańców naszej planety cierpi
na pracoholizm, nieco mniej na uzależnienie
od nikotyny. Na kolejnych miejscach są alkoholicy, narkomani i lekomani. Miłym akcentem podczas wydarzenia było wyróżnienie
kilku pracowników Wolmedu z okazji 15-lecia firmy. Dr Sławomir Wolniak podziękował
ciepłymi słowami swojej żonie Joannie, która
była pomysłodawczynią utworzenia prywatnej kliniki psychiatrycznej. 
n

Młodzi interesują się krwiodawstwem
Sportowa rywalizacja, wykłady, akcja oddawania krwi, pokazy i konkursy złożyły się na Jesienne Spotkania
Młodych Krwiodawców w Kleszczowie. Impreza miała czwartą edycję.

J

esienne Spotkania Młodych Krwiodawców (JSMK) adresowane są przede
wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli z terenu powiatu bełchatowskiego. Uczestników gościł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie i kompleks rekreacyjno-sportowy
SOLPARK. Główną ideą przedsięwzięcia jest
popularyzacja honorowego krwiodawstwa
i zagadnień związanych z ochroną zdrowia.
W tym roku poruszono m.in. tematykę raka
piersi, AIDS i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież uczestniczy w szkoleniach i wykładach, bierze udział
w zawodach sportowych. Do tegorocznej
rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn, dla
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których puchary ufundował bełchatowski
starosta. Najlepiej spisała się reprezentacja
II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Zmaganiom sportowym towarzyszyła
akcja oddawania krwi. Zebrano blisko 17 litrów. Dwadzieścia trzy osoby zgłosiły się do
rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego. JSMK odbyły się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, ja
też jubileuszu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. Z tej okazji Marek Kaczmarczyk, honorowy dawca krwi, otrzymał medal „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Beatę
Wysmułek wyróżniono Odznaką Honorową
PCK. 
n

Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać umiejętność
udzielania pierwszej pomocy.

Z GMIN
Expressem przez Gminę Kleszczów

B

ardzo wysoka frekwencja w wyborach. Spośród 72 osób, kandydujących do Rady Gminy Kleszczów,
mandaty radnych na nową kadencję uzyskali: Katarzyna Biegała (przewodnicząca
RGK), Tadeusz Kuśmierek (wiceprzewodniczący RGK), Dariusz Bujacz, Halina Gurazda,
Kamil Jarząbek, Paweł Karasiński, Arkadiusz
Kowalczyk, Konrad Krawczykowski, Ryszard

Nowoczesne, przestronne przedszkole czeka na sto pięćdziesięcioro maluchów.

Kruszyński, Adam Książek, Ewa Michalczyk,
Joanna Muskała, Beata Podawca-Kordowska, Violetta Zawadzka oraz Andrzej Zięba. Urzędujący wójt Sławomir Chojnowski wszedł do drugiej tury rywalizując z
czwórką konkurentów. O jego zwycięstwie
przesądziło poparcie udzielone przez 61
proc. głosujących. W obydwu turach odnotowano bardzo wysoką frekwencję. 21
października na wybory poszło 77,4 proc.
uprawnionych, zaś 4 listopada - 71,3 proc.
Inwestycja ważna dla przyszłości
Kleszczowa. Ważnym wydarzeniem tegorocznej jesieni w gminie Kleszczów było
otwarcie nowej, wspólnej siedziby przedszkola i żłobka. Placówkę, zbudowaną na
ponad hektarowej działce w centrum jednorodzinnego osiedla „Zacisze” i w pobliżu
zabudowanego wielorodzinnymi blokami
osiedla „Łuszczanowice”, obejrzało podczas
dnia otwartego kilkuset mieszkańców. W
przestronnych salach przedszkola może
przebywać 150 dzieci. Żłobek zacznie działać od 2019 roku, dysponuje miejscami dla
50 maluchów. Wójt Sławomir Chojnowski otwierając placówkę podkreślał, że dla

W nowej kadencji samorządu na czele władz gminy Kleszczów stoją (od lewej): wiceprzewodniczący rady gminy
Tadeusz Kuśmierek, przewodnicząca Katarzyna Biegała
oraz wójt Sławomir Chojnowski.

gminy jest to wydarzenie historyczne. - Liczę na to, że dzieci, które w tych wnętrzach,
a także na zagospodarowanych terenach
wokół przedszkola, będą spędzać kilka
pierwszych lat swego życia, będą wspominać to miejsce jako szczególne i ukochane.

n

Nowa kadencja w Gminie Szczerców

S

esją rady gminy 20 listopada rozpoczęła się nowa kadencja samorządu
Gminy Szczerców. Jej pierwszą część
prowadził radny senior Czesław Osiewała.
–Jest to dla mnie wielkie przeżycie, do którego, zdaniem koleżanek i kolegów, przygotowałem się na piątkę z plusem – podsumowywał to doświadczenie wzruszony

Czesław Osiewała. Przewodniczącą Rady
Gminy Szczerców została Barbara Szczepanik. Jej kandydatura uzyskała poparcie
wszystkich radnych. Stanowisko wiceprzewodniczącego sprawował będzie Wojciech
Pacholak. W obecnej kadencji pełni on też
funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu.

Prężnie rozpoczęła pracę nowa Rada Gminy Szczerców. Gminą ponownie pokieruje przez kolejnych 5 lat wójt Krzysztof
Kamieniak.

W obecności radnych i gości uroczyste
ślubowanie złożył Krzysztof Kamieniak, po
raz drugi wybrany na wójta. Gmina Szczerców była jedyną w powiecie bełchatowskim, gdzie o wyborze wójta zdecydowała
pierwsza tura. Frekwencja wyborcza była
również jedną z najwyższych. –Dziękuję
nie tylko za głosy na mnie, ale i na radnych,
którzy do wyborów poszli ze mną w jednej
drużynie – mówił Krzysztof Kamieniak.–
Taka decyzja gwarantuje płynną pracę
rady i pomoże zrealizować wszystkie zamierzenia, które obiecaliśmy mieszkańcom
w kampanii wyborczej.
29 listopada szczercowscy radni obradowali ponownie. Tym razem zajęto się
przede wszystkim kwestiami budżetowymi. Trwają przymiarki do określenia dochodów i wydatków, jakie przyniesie 2019
rok. Przewodniczący Komisji Budżetu W.
Pacholak zapowiedział, że rada będzie szukać oszczędności: - Rosną wydatki i rosną
też oczekiwania, a to nie zawsze da się pogodzić. Musimy się temu przyjrzeć i podjąć
decyzje, które ochronią gminną kasę i nie
obciążą mieszkańców.

n
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Z ŻYCIA GMIN
Nowi gospodarze Gminy Bełchatów

K

Konrad Koc, nowy wójt Gminy Bełchatów.

onrad Koc jest od 23 listopada nowym
wójtem Gminy Bełchatów. Ukonstytuowanej także tego dnia Radzie Gminy
Bełchatów przewodniczy Krzysztof Polak
oraz wiceprzewodniczący Paweł Lesiak i Marzena Polak. Mandat radnego sprawują ponadto: Szczepan Frączkowski, Rafał Furczyński, Przemysław Gołąb, Grażyna Kałużna, Piotr
Kotas, Jacek Ludwiczak, Rafał Marek, Zygmunt Paradecki, Bogumiła Robak, Wojciech
Rzepecki i Monika Sadura. Radni podzielili się
już zadaniami ustalając skład sześciu komisji
stałych RGB i jej przewodniczących: K. Rewizyjna - Piotr Kotas, K.Skarg i Wniosków - Rafał
Marek, K.Budżetu i Programu Gospodarczego - Rafał Furczyński, K. Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych - Paweł Lesiak, K. Oświaty - Marzena Polak, K. Rolnictwa,
Handlu i Usług - Bogumiła Robak. Ustawowy
skład rady nie jest jeszcze pełny. W związku z
rezygnacją z mandatu radnego wójta Konrada Koca, wybory uzupełniające odbędą się w

okręgu Domiechowice, Emilin i Zalesna. Termin nie został jeszcze wyznaczony.
Decyzją wójta stanowisko Sekretarza Gminy
objęła Małgorzata Filipek, od wielu lat związana z pracą w samorządzie, m.in. w bełchatowskim starostwie pełniła kierownicze funkcje.
Obecnie nowa sekretarz zasiada również w
n
Radzie Powiatu.

W prezydium Rady Gminy Bełchatów pracują Krzysztof
Polak – przewodniczący oraz Paweł Lesiak i Marzena Polak
– wiceprzewodniczący.

Igrzyska mieszkańców

P

onad stu zawodników wystartowało w
kolejnej edycji Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Gminy Bełchatów.
Przez dwa dni w Łękawie i Kurnosie Drugim rywalizowano w konkurencjach indywidualnych
(tenis stołowy, warcaby, szachy, biegi przełajowe, rzut lotką, przeciąganie liny, podnoszenie odważnika, wielobój sprawnościowy) oraz
zbierano punkty do klasyfikacji drużynowej.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i nagrody.
Wśród ogniw LZS najlepszą drużną okazała się
z kolei Łękawa, która wyprzedziła Mazury oraz
Postękalice. Puchary wręczał i gratulował sukcesów wójt Konrad Koc. - Bardzo lubię sport, sam
kiedyś uprawiałem tenis ziemny. Z pewnością
inicjatywy służące integracji i aktywności mieszkańców naszej gminy Bełchatów będę chętnie
wspierał. 
n

Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów, podczas dekoracji
najlepszych zawodników na sportowych igrzyskach
mieszkańców.

"Warsztatówka" z Dąbrowy Rusieckiej
Wyjątkowe wydawnictwo od wyjątkowej redakcji, czyli kwartalnik pt. "Warsztatówka", powstaje w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości placówka przeprowadziła ciekawą akcję. Sto egzemplarzy gazetki wysłano do stu innych WTZ w kraju. Uczestnicy WTZ w taki sposób uczcili patriotyczny jubileusz, ale liczą także na nawiązanie kontaktów.

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie
Rusieckiej, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, uruchomiony
został kilkanaście dni po tym, jak Prezydent Andrzej Duda podczas Zgromadzenia Narodowego
wygłosił orędzie inaugurujące obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę.
W roku jubileuszu podejmowane są różnorodne działania upamiętniające 100 lat niepodległości
naszej ojczyzny. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Dąbrowie Rusieckiej wspólnie podjęto decyzję o
włączeniu się w uroczyste obchody jubileuszu.

- 14 -

Współpraca uczestników i terapeutów poszczególnych pracowni WTZ zaowocowała
okolicznościowym wydaniem „Warsztatówki”,
kwartalnej gazetki. Następnie wybrano sto
warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej
Polski. Podopieczni wspólnie z terapeutami
udali się do Urzędu Pocztowego w Ruścu,
gdzie nadali wcześniej przygotowane przesyłki.
Zarówno uczestnicy, jak i kadra Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, mają
nadzieję, że ta niecodzienna forma obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez

Polskę nie tylko zyska uznanie adresatów, ale
również zaowocuje nawiązaniem nowych
kontaktów, a może podjęciem współpracy. n

Praca nad biuletynem wymagała skupienia i zaangażowania wszystkich członków zespołu redakcyjnego.

Życzenia nadesłane od gmin,
które w roku 2018 współpracowały przy wydawaniu biuletynu „Echo”.
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