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Podsumowanie roku 2019
Minął rok 2019, który był jednocześnie
pierwszym rokiem pracy samorządu powiatowego VI kadencji. Ten czas upłynął bardzo
szybko, był intensywny pod względem ilości
i różnorodności działań, w tym inwestycji.
Największe kwoty przeznaczono na poprawę stanu dróg, rozbudowę bazy sportowej,
poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół, pomoc osobom niepełnosprawnym i ekologię. Na niektóre przedsięwzięcia
bełchatowskie starostwo pozyskało środki
z zewnątrz. 
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Firma na medal 2020
Wystartowała kolejna edycja konkursu,
organizowanego przez Starostę Bełchatowskiego, „Firma na medal”. Efektami
swoich działań przedsiębiorcy pochwalą
się sami, składając do starostwa formularz
konkursowy. Sami także decydują, w której kategorii będą oceniani. Na zgłoszenie
do konkursu mają czas do 14 lutego 2020
roku. Najlepsze w poszczególnych kategoriach „Firmy na medal” poznamy podczas
V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, które odbędzie się w kwietniu.

Str. 10

Flesz
Ważne dla właścicieli aut
Wydział Komunikacji i Dróg w bełchatowskim starostwie informuje, iż od 1
stycznia 2020 roku każdy, kto kupi lub
sprzeda pojazd, ma obowiązek w ciągu
30 dni zgłosić się do urzędu w celu zarejestrowania pojazdu, zgłoszenia jego
zbycia lub nabycia. Jeśli tego nie zrobi
we wskazanym terminie, będzie podlegał karze. Wymiar kary zależy od czasu,
który upłynął po ww. terminie 30 dni.
Jeśli przekroczenie wyniesie miesiąc,
trzeba będzie zapłacić 200 zł kary, jeśli
dwa miesiące – 400 zł, za ponad dwa
miesiące 600 zł. Wywiązanie się z obowiązku po roku to kara 1000 zł. Te regulacje, wprowadzone ustawą Prawo o ruchu drogowym, dotyczą właścicieli czy
sprzedawców pojazdów nabytych bądź
zbywanych już w nowym roku.

Jarmark Świątecznej Dobroczynności to bożonarodzeniowa tradycja w ZSP nr 1, czyli w „Energetyku”. Kilka klas przygotowało stoiska w szkolnym holu, gdzie sprzedawano ciasta, ozdoby i stroiki świąteczne, a także wróżby i szczęśliwe losy.
Zebrane pieniądze młodzież przekazała do puli, z której szkoła przygotowuje co roku paczki dla osób będących w trudnej
sytuacji życiowej.

Wśród najważniejszych patriotycznych wydarzeń minionych
tygodni z udziałem przedstawicieli władz powiatu wymienić
należy obchody 38. rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego
oraz Dzień Niepodległości.

Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestrab gościł w Zelowie. Spotkał się m.in. z członkami Stowarzyszenia Czechów w Polsce. Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski
i Sławomir Malinowski, Przewodniczący RP w Bełchatowie
przybliżyli gościowi specyfikę naszego regionu.

Kalendarium wydarzeń
11 stycznia, Dyskoteka na lodzie, powiatowe lodowisko, początek o godz. 16.
12 stycznia, XX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.
(Informacje pod tel. nr 537 580 811).
13-17 stycznia, 20-24 stycznia, Zimowe ferie z Powiatowym Centrum Sportu.
Czterogodzinne, codzienne zajęcia, po-

cząwszy od godz. 8, dla osób, które się
wcześniej zapisały.
31 stycznia, koncert noworoczny
w gminnej hali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach.
14 lutego, ostatni dzień zgłoszeń do
konkursu „Firma na medal - 2020” (szczegóły str. 10).

Przez trzy godziny kilkadziesiąt pań ćwiczyło w Powiatowym Centrum Sportu w towarzystwie profesjonalnej trenerki, oprawy muzycznej i kolorowych świateł. Wszystkie
uczestniczki maratonu fitness otrzymały dodatkowo upominki. Każda spaliła ok. 1500 kalorii ;)

20 lutego, „Dzień w Ekonomiku – pasja,
nauka ,zawód” w ZSP nr 1; start o godz.9.
W programie: interaktywne lekcje, prezentacje multimedialne, turnieje i konkursy, stoiska firm współpracujących ze
szkołą.
Styczeń-marzec, „Tworzyć każdy może”
- 4. edycja wystawy prac (rysunek, rękodzieło, malarstwo) lokalnych artystów.
Ekspozycja w filii nr 2 MiPBP, os. Dolnośląskie 204B.

https://www.facebook.com/people/Powiat-Bełchatowski
ECHO. BIULETYN POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; www.powiat-belchatowski.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez
Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawodzińska (AZ) redaktor naczelny, Marzena Rogut-Chrząszcz (MRC)
Urzędy Gmin oraz teksty autoryzowanych wywiadów oraz zastrzega sobie
Kontakt z redakcją: tel. (044) 635 86 95; e-mail: azawodzińska@powiat-belchatowski.pl
prawo do umieszczania artykułów na stronie www.powiat-belchatowski.pl.
Przygotowanie do druku i druk: db PRINT Polska, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Chrzanowska 32,
tel. 22 201 77 00
- 23000
- egzemplarzy
Nakład:

Podsumowanie roku 2019
Szanowni Państwo,
minął rok 2019, który był
jednocześnie pierwszym
rokiem pracy samorządu
powiatowego VI kadencji.
Ten czas upłynął bardzo
szybko, był intensywny
pod względem ilości i różnorodności działań. Moją
uwagę skupiłam nie tylko
na bieżących sprawach
samorządu, ale także na
wnikliwej analizie funkcjonowania starostwa i podległych mu
jednostek. Uważam bowiem, że dobrze zorganizowana praca
przekłada się na jej dobre efekty. Zależy mi, by urząd funkcjonował sprawnie i rzetelnie, z poszanowaniem prawa i troską
o dobro i lepsze życie mieszkańców powiatu.
Temu też służą inwestycje. Te, które zrealizowaliśmy w starym roku, pochłoną ok.14 mln zł, przy czym dokładną sumę
poznamy w styczniu. Największe kwoty przeznaczyliśmy na
poprawę stanu dróg, rozbudowę bazy sportowej, poszerzenie
i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół, pomoc osobom niepełnosprawnym i ekologię. Pod tym ostatnim pojęciem kryje
się wiele inwestycji w infrastrukturę budynków użyteczności
publicznej, wodociągi, oczyszczalnie ścieków w gminach,

w których powiat partycypował finansowo. My także szukaliśmy środków poza naszym budżetem. W roku 2019 udało nam
się otrzymać pomoc z kilku źródeł, m.in. Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, Funduszu
Dróg Samorządowych, PFRON, Ministerstwa Infrastruktury
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie to ok. 3,5
mln zł. Nie zapomnieliśmy o wsparciu dla policji i strażaków
czy bezpłatnych badaniach prozdrowotnych dla wszystkich.
Unowocześniamy usługi urzędu, podnosimy standardy obsługi obywateli.
Intensywny rok to także imponująca aktywność na wielu
polach naszych mieszkańców, liczona setkami inicjatyw społecznych. Z przyjemnością obejmowałam je patronatem honorowym. Była to dla mnie także możliwość bezpośredniego
kontaktu z Państwem, rozmów i wspólnego spędzania czasu,
za co serdecznie dziękuję.
Życzę Państwu, by kolejny rok był pomyślny i obfitował w radosne wydarzenia. Z perspektywy samorządu powiatowego
wiem, że to będzie niełatwy czas, ale z pewnością nie brakuje
nam zapału, sił i wiary, że sobie poradzimy. Tego też życzę naszym mieszkańcom, a przede wszystkim zdrowia, entuzjazmu
i wytrwałości na drodze do wymarzonych celów.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Ponad 5 milionów zł na drogi
Rozbudowa i przebudowa ulicy Cegielnianej, a w szczególności przebudowa mostu, to najdroższa inwestycja drogowa w 2019 roku. Kosztowała 2 250 913 zł. Na drugim miejscu pod względem kosztowności plasuje
się droga Bogdanów – Łękawa (1 334 935 zł), na trzecim budowa chodnika w Pożdżenicach (597 994 zł). Na
poprawę stanu dróg samorząd powiatu wydał w mijającym roku ok. 5,5 miliona złotych.

N

a remont Cegielnianej starostwo pozyskało 570 tys. zł dotacji z ministerialnej
Rezerwy Subwencji Ogólnej. Inwestycję
wyróżnił, poza kosztami, jeszcze archeologiczny
wątek, kiedy okazało się, że most został w okresie II wojny światowej wzmocniony grobowymi
płytami z żydowskiego cmentarza. Odkrycie
spowolniło prace, ale udało się je zakończyć
w planowanym, jesiennym terminie. W ramach
przebudowy most zyskał nowe parametry,
a droga poszerzyła się do 7 metrów. Po jej stronie północnej powstała 2,5-metrowa ścieżka rowerowa, po południowej 2 - metrowy chodnik.
Zrealizowana przebudowa drogi powiatowej w Łękawie od skrzyżowania z drogą wojewódzką kosztowała ok.1,4 mln zł i była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych (660 tys. zł). W zakresie prac
na odcinku pół kilometra znalazły się m.in. poszerzenie jezdni oraz warstw bitumicznych na
istniejącej nawierzchni, wykonanie zjazdów
wraz z przepustami, odmulenie istniejących
rowów, umocnienie dna i skarp, budowa
chodników po obu stronach jezdni.
Przebudowa drogi powiatowej w Pożdżenicach za prawie 600 tys. zł polegała zasadniczo

Nowy chodnik w Pożdżenicach mierzy prawie półtora km.

Przebudowany most na ul. Cegielnianej.

na budowie chodnika ze zjazdami i odtworzeniu przydrożnych rowów. W kosztach inwestycji partycypowały samorządy powiatu i gminy
Zelów.
Potrzebną inwestycją była budowa chodnika w Wygiełzowie za ponad 300 tys. zł.
Wykonano tutaj ściek przykrawężnikowy,
rowy i rozbudowano także kanalizację deszczową. Roboty budowlane, polegające na
odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, zrealizowano na dwóch odcinkach drogi Trakt
Puszczański – Osiny. W Parznie, w okolicy
cmentarza, odnowiono jezdnię i zbudowano chodnik.

W Kurnosie II wymieniono korytka odwodnieniowe w obrębie pięćdziesięciu zjazdów do
posesji przy drodze na odcinku 200 metrów. Samorząd planując kolejne drogowe inwestycje,
zlecił opracowanie dokumentacji projektowych
na przebudowę drogi Adamów – Ławy czy budowę ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie nawierzchni jezdni w Woli Mikorskiej. Gminie Rusiec
przekazano ok. 180 tys.zł i powierzono wykonanie
dokumentacji i budowę chodnika z kanalizacją
deszczową na odc. 235 m przy ul. Dąbrowskiego
w Ruścu oraz podobne przedsięwzięcie (projekt,
chodnik, kanalizacja, odc.295 m) w Dębach Wolskich.
n
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Podsumowani e roku 2019
Pierwsze miesiące z reformą oświaty
Rok 2019, a dokładniej mówiąc, nowy rok szkolny rozpoczęty we wrześniu, jest pierwszym po reformie
oświaty, w którym szkoły – potocznie określane jako średnie – przyjęły w swoje progi podwójną liczbę
uczniów, tj. absolwentów gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych. Dla samorządów powiatowych
było to duże wyzwanie. Powiat bełchatowski podołał zadaniu.

Miejsca w szkołach średnich powiatu znalazło blisko półtora tysiąca
pierwszoklasistów.

S

amorząd powiatu bełchatowskiego administruje pięcioma tego rodzaju placówkami.
Ofertę dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. Zespoły szkół ponadgimnazjalnych (ZSP nr 3 im. L.Czyżewskiego,
ZSP nr 4 im. R.Traugutta) zostały przekształcone
w zespoły szkół ponadpodstawowych (ZSP nr 1,
ZSP nr 2), zasadnicze szkoły zawodowe, należące
do zespołów, przekształcono w szkoły branżowe
I stopnia dwa lata wcześniej. Od początku roku
2019 gospodarze powiatu uspokajali młodzież
i rodziców, że miejsc w powiatowych jednostkach
nie zabraknie. Z 1981 osób, pobierających do końca czerwca naukę w ostatnich klasach podstawówek i gimnazjów na terenie powiatu, w nowym

roku szkolnym 2019/20 do pierwszych klas powiatowych szkół średnich przyjęto 1441 uczniów,
utworzono dla nich 52 oddziały. Rekrutacja odbyła
się drogą elektroniczną, oddzielnie dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.
W roku szkolnym 2019/20 w jednostkach oświatowych, podlegających samorządowi powiatu
bełchatowskiego (w tym SOSW w Bełchatowie
i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie),
naukę pobiera 3210 uczniów w 142 oddziałach.
Po reformie zwiększyła się także liczba posad dla
nauczycieli. Na 434 etatach pracuje obecnie 381
osób, w 2018 roku było to odpowiednio 404 etaty
i 360 osób.
Szkoły na bieżąco uzupełniają bazę dydaktyczną. Jeszcze w 2019 roku wzbogaciły się o m.in. kilkadziesiąt komputerów, a SOSW w 3 monitory interaktywne, które służą jako tradycyjne tablice, ale
także do korzystania z Internetu, e-podręczników,
gier i zabaw. Aktywność placówek nie ogranicza
się jedynie do edukacji. Szkoły organizowały dni
otwarte, konkursy, spotkania, konferencje naukowe czy różnego rodzaju akcje charytatywne i tematyczne. Uczniowie brali w tym roku także udział
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży przy
współpracy z partnerskim powiatem Berchtesgaden, a w swoich szkołach organizowali spotkania
z różnymi gośćmi z zagranicy.

Samorząd powiatu docenił w 2019 roku pięćdziesiąt młodych osób, mieszkańców powiatu
bełchatowskiego, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Połowę tej grupy stanowią studenci,
połowę młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Na
stypendia motywacyjne przeznaczono w sumie
45 tys. zł. 
n

Dzięki nowym interaktywnym tablicom w SOSW zajęcia są ciekawsze i efektywniejsze.

Nagrodzone akademickie osiągnięcia
Dwadzieścia pięć osób, studentów z powiatu bełchatowskiego, otrzymało Stypendia Starosty Bełchatowskiego. Stypendium to jednorazowa nagroda finansowa w uznaniu za wyniki osiągnięte w roku akademickim 2018/2019. Najwyższa wyniosła 2600 zł, najniższa 600 zł. Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław to najczęstsze ośrodki akademickie, gdzie uczą się stypendyści. Dwie osoby studiują za granicą.

N

ajlepsi studenci, mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego, są każdego roku gośćmi sesji Rady Powiatu w Bełchatowie, by w obecności radnych odebrać dyplomy i gratulacje. Na stypendia przeznaczono
w 2019 roku 30 tysięcy złotych. Najwyższymi
nagrodami wyróżniono osoby z najlepszymi
wynikami w nauce. Stypendium w wysokości 2600 zł odebrał Bartłomiej Olczak, student
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na liście
nagrodzonych znaleźli się także: Tomasz
Przerywacz, Klaudia Grącka, Emilian Łyga,
Mateusz Łakomski, Natalia Kurzydlak, Izabela Szczepaniak, Agnieszka Zięba, Magdalena
Kochanowska, Szymon Pabich, Marcin Perka,
Izabela Pluskota, Mateusz Stelmach, Patrycja
Turlej, Dominika Wyczachowska, Anna Zien-

-4-

Stypendium od samorządu powiatu jest dla studentów nagrodą za naukę i motywacją do jeszcze większego wysiłku.

tarska, Joanna Godlewska, Mateusz Markiewicz, Dominika Przyłęcka, Izabela Szubert,

Jakub Urban, Natalia Włodarczyk, Przemysław Chojnacki, Amelia Kierasińska. 
n

Podsumowanie roku 2019
Atrakcyjna baza, więcej sportu i rekreacji
Nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne obiekty sportowe przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego
cieszą od września uczniów, dyrekcję i władze samorządowe powiatu. Z kolei skocznia w dal i do trójskoku, boisko
do sportów plażowych, piłkochwyt, ogrodzenie i wiele innych elementów pojawiło się w otoczeniu II LO im. J. Kochanowskiego. Pierwsza inwestycja, realizowana od 2018 r., kosztowała 2 546 490 zł, druga – 147 600 zł, w tym
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 90 000 zł. Obiekty stworzyły wiele możliwości dla aktywności
fizycznej młodych ludzi. Nowy potencjał tych miejsc ma być również wykorzystywany dla inicjatyw pozaszkolnych.

N

a tę inwestycję „Bronek” czekał od dawna,
ale było warto. Administrujący szkołę samorząd powiatu postawił na stworzenie
nowoczesnego obiektu sportowego, którego
potencjał zaspokoi znacznie więcej, niż tylko potrzeby szkoły. Lista wykonanych tutaj prac jest
bardzo długa, począwszy od rozbiórki wcześniejszych, zniszczonych obiektów, poprzez budowę
nowych i zakupy wyposażenia nowo powstałych
boisk, m.in. do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, skoczni w dal czy rzutni
do pchnięcia kulą.
- Zajęcia sportowe w tym liceum są teraz różnorodne, ale przede wszystkim bezpieczne i atrakcyjne – mówi starosta Dorota Pędziwiatr. - Obiekty
przy „Broniewskim”, dogodnie usytuowane w centrum miasta, dołączają do bogatej, już istniejącej
sportowej bazy naszego powiatu. Jesteśmy z niej
dumni i gorąco zachęcamy mieszkańców, by
z niej aktywnie korzystali.
Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej bieżni okólnej, bieżni prostej, przebudowę
boiska wielofunkcyjnego wewnątrz bieżni, przebudowę boiska wielofunkcyjnego na zewnątrz
bieżni przy szkole, dostawę i montaż nowych
urządzeń sportowych oraz lekkoatletycznych
(skocznia w dal, zeskocznia, oświetlenie, piłkochwyty). Nawierzchnia boisk i bieżni wykonana
jest z materiałów na bazie żywic poliuretanowych, które są elastyczne, mają dobre tłumienie
i trudno się ścierają. Cechą charakterystyczną
tego rozwiązania jest brak zbierania się wody na
jej powierzchni, gdyż jest ona odprowadzana
w grunt. Na wiosnę wykonawca – firma Gardenia Sport z Warszawy - przeprowadzi przegląd
terenów zielonych. Jeśli będą ubytki, musi je
uzupełnić. Przez najbliższe dwa lata firma będzie przeprowadzać zabiegi konserwujące nawierzchnię boisk.
Skocznia w dal i do trójskoku, boisko do spor-

Na wyremontowanych boiskach „Bronka” lekcje gimnastyki odbywają się od początku roku szkolnego 2019/20.

tów plażowych, piłkochwyt, ogrodzenie i wiele
innych elementów pojawiło się w otoczeniu II
Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. To
efekt przebudowy i rozbudowy kompleksu sportowego przy „Kochanowskim”.
- Głównym celem projektu było zwiększenie
poziomu aktywności fizycznej oraz sprzyjanie
tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – mówi Marek Jasiński, członek Zarządu
Powiatu w Bełchatowie. - Wiadomo, że atrakcyjne
obiekty sportowe, oferujące różnorodne możliwości ruchu, przyciągają chętnych. Spodziewamy się,
że tutaj też tak będzie.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące prace:
- wybudowanie skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz boiska do sportów plażowych,

- modernizacja i rozbudowa ogrodzenia (montaż piłkochwytu o wysokości 6 m, ogrodzenie
o wysokości ok. 2 m od frontu boiska plażowego,
montaż furtek – przejście na boisko sportów plażowych),
- modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego (m.in. wyczyszczenie i odmalowanie elewacji,
montaż zadaszenia z tworzywa sztucznego nad
wejściem do budynku, uszczelnienie przecieku
przy świetliku, udrożnienie wentylacji mechanicznej z wymianą uszkodzonych kratek),
- wymiana oświetlenia (demontaż starych lamp
i zamontowanie nowych naświetlaczy),
- doposażenie II Liceum Ogólnokształcącego
w przenośne boisko do unihokeja oraz elektroniczną tablicę wyników sportowych,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu budowy wraz z posianiem trawy.
n

Imponujące boiska przy I LO w centrum Bełchatowa oraz obiekty sportowe przy II LO oferują mieszkańcom możliwość atrakcyjnej aktywności fizycznej.
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Podsumowani e roku 2019
Wiedza bezcenna - inwestycje w edukację

Zawodów związanych z gastronomią naucza ZSP nr 2. Teorię uzupełniają regularne zajęcia praktyczne.

B

lisko 3,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego
wspierało w 2019 r. działania samorządu powiatu bełchatowskiego
w obszarze oświaty. Niektóre z dofinansowanych projektów rozpoczęły się w 2018 roku, a w mijającym były kontynuowane. Są też takie, które
będą trwać nawet do 2021 r. Całkowita wartość tych zadań wynosi ok 3,8
miliona złotych. Projekty poszerzają ofertę edukacyjną powiatowych placówek, umożliwiają podnoszenie kwalifikacji nauczycielom, wzbogacają bazę
dydaktyczną. W ostatnich tygodniach starego roku starostwo powzięło informację o otrzymaniu kolejnych „oświatowych” dotacji na sumę prawie 3
mln zł. Pieniądze pochodzą z WFOŚiGW w Łodzi oraz EFS. Podpisanie umów
i realizacja projektów zaplanowane są na nowy rok.
„Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4
w Bełchatowie” (realizacja IX 2018 r. – IX.2020 r.; całkowity koszt 818 724 zł).
Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przez 60
uczniów i 5 nauczycieli zawodu, które wpłyną na wzrost konkurencyjności
młodych ludzi na rynku pracy. Uczestnicy uczą się na dodatkowych kursach,
szkoleniach, zajęciach specjalistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków dydaktycznych. Mają też zapewniony płatny staż u przedsiębiorcy.
Zostaną zrealizowane trzy edycje kursu cukierniczego wraz z wyposażeniem
pracowni gastronomicznej, dwa kursy operatorów wózków jezdniowych
wraz z wyposażeniem pracowni logistycznej, jeden kurs „kadry i płace” wraz
z wyposażeniem pracowni dla zawodu technik ekonomista, jedno szkolenie
i zajęcia specjalistyczne z obsługi programu EWMAPA wraz z wyposażeniem
pracowni dla zawodu technik geodeta oraz kurs wizażu.
„Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych
uczniów SOSW w Bełchatowie” (X.2018 – VIII.2020; 1 186 982 zł ). Projekt

wspiera zawodowo 20 niepełnosprawnych uczniów poprzez organizację
dla nich specjalistycznych zajęć dodatkowych w nowo doposażonych
pracowniach i praktyki zawodowe. 12 nauczycieli oligofrenopedagogów podnosi kwalifikacje lub nabywa nowe kompetencje, biorąc udział
w kształceniu zawodowym szkoły specjalnej (kursy, szkolenia zawodowe,
studia podyplomowe). Rezultatem projektu będzie wzmocnienie procesu
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stworzenie warunków kształcenia zawodowego zbliżonych do rzeczywistego środowiska oraz poprawa efektywności kształcenia zawodowego. To wzmocni u podopiecznych umiejętności praktyczne, istotne przy
wchodzeniu absolwentów szkoły specjalnej na rynek pracy. W projekcie
biorą udział dwa zawody ze Szkoły Branżowej I Stopnia – kucharz i ogrodnik
oraz 10 uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy
uczniowie, oprócz odbycia obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych, biorą udział w dziesięciu rodzajach różnych zajęć dodatkowych. Na
doposażenie pracowni zawodowych w szkole w pomoce dydaktyczne zaplanowano ponad 600 tys. zł.
„Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
(IV.2019 – III.2021; 764 264 zł). Cel główny projektu to zwiększenie przez
72 uczniów oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego kompetencji zawodowych, wpływających na wzrost konkurencyjności na rynku pracy.
Młodzież uczestniczy w zajęciach specjalistycznych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków dydaktycznych oraz w stażach zawodowych
w lokalnych przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie obejmuje organizację
zajęć spawalniczych dla 36 osób z technikum mechanicznego i technikum pojazdów samochodowych oraz zawodów: mechanik, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. 12 osób ma zajęcia z grafiki komputerowej, a 24 z lutowania układów BGA. W ramach projektu zostaną
wyposażone 2 pracownie: technika mechanika i technika informatyka.
Dodatkowo nauczyciele kształcenia zawodowego przejdą szkolenie z lutowania układów BGA.
„Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia
niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie” (IX.2019 – VI.2021; 1 034 275 zł). Ta inicjatywa pomoże podnieść u 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej
kompetencji kluczowych oraz rozwinąć u 37 nauczycieli indywidualnego
podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ma
zostać osiągnięty poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym. Dzięki
projektowi poszerzy się wyposażenie pracowni. Jego wartość wyniesie na
finiszu 600 tys.zł. Podniesie się poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli
i uczniów, którzy będą uczestniczyć aż w 16 rodzajach specjalistycznych
zajęć dodatkowych. W szkoleniu nauczycieli nacisk będzie położony na
umiejętność prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie działania wzmocnią jakość kształcenia ogólnego w tej jednostce oświatowej powiatu.
n

Projekty edukacyjne w szkołach samorządu powiatu dotyczą przede wszystkim zdobywania przez młodzież umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy.
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Ekopowiat 2019
W trosce o zrównoważony rozwój
Część budżetu powiatu bełchatowskiego, której przeznaczeniem są działania służące poprawie stanu środowiska naturalnego lub uwzględniające ochronę jego poszczególnych komponentów, wyniosła w roku 2019
ok. 4 mln 451 tys. zł. W tej kwocie znajduje się suma dotacji 1.771 tys. zł,
udzielona na inwestycje i tereny zielone samorządom gmin lub innym
podmiotom (OSP, wspólnoty mieszkaniowe) oraz 2.680 tys. zł na przedsięwzięcia realizowane dla jednostek powiatowych (szkoły, DPS, PCS).
Oszczędzanie ciepła, troska o powietrze (1 mln 045 tys. zł)
Najpopularniejszym w 2019 roku działaniem, służącym oszczędzaniu ciepła poprzez mniejsze zużycie paliw, była termomodernizacja budynków. To przekłada się
na mniejsze emisje do powietrza szkodliwych substancji. W Domach Pomocy Społecznej wykonano termomodernizacje dachu w DPS w Bełchatowie i stropodachu
(I etap) w DPS w Zabłotach. W Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie przebudowano węzeł cieplny, który
usprawnił ogrzewanie sali gimnastycznej.
Na liście tego rodzaju zadań gminnych,
które powiat dofinansował, znalazły się:
docieplenie stropu w GOK w Ruścu, termomodernizacje przedszkola nr 4 w Zelowie, ośrodka zdrowia w Wygiełzowie
i strażnicy OSP w Magdalenowie. Straża-

cy dodatkowo wymienili piec. Parafia pw.
Loyoli w Suchcicach zamontowała kotłownię na bazie gruntowej pompy ciepła
wraz z systemem ogrzewania. Kotłownię
w Kurnosie Drugim zmodernizowała Gmina Bełchatów.

Strażnica OSP w Magdalenowie.

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie.

Oszczędzanie prądu (1 mln 764 tys. zł)
Wymianę instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego przeprowadzono w ZSP nr 1 (etap III).
Oświetlenie solarne zamontowano także
na terenie II LO. Gminę Kluki wsparto przy
realizacji instalacji fotowoltaicznej przy
Zespole Szkół w Klukach. II etap rozbudowy i przebudowy instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji wewnętrznej
elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego przeprowadzono
w budynku PCS w Bełchatowie.

Węzeł cieplny w ZSP nr 2.

Oczyszczanie ścieków, wodociągi
(969 tys.zł)
W inwestycjach mających związek z gospodarką wodno-ściekową samorząd powiatu wsparł gminy. Najwyższą dotację
otrzymał Szczerców (322 tys. zł) na kanalizację sanitarną wraz z budową I etapu biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Osinach. Przebudowę oczyszczalni
ścieków w Zawadach zrobiła z pomocą
powiatu gmina Bełchatów, a gmina Drużbice wykonała przydomową oczyszczalnię
w budynku komunalnym w Zwierzyńcu.
Z wodociągów cieszą się natomiast mieszkańcy Dobiecina i Woli Głupickiej. Modernizacja stacji uzdatniania wody, polegająca
na montażu filtrów, poprawi jakość wody
mieszkańcom Ruśca. 
n

Oczyszczalnia ścieków w Zawadach

W

Zawadach działa już przebudowana oczyszczalnia ścieków. Samorząd powiatu dołożył do rozbudowy obiektu 270 tysięcy złotych. Korzysta
z niego blisko dwustu mieszkańców. Planowane są podłączenia kolejnych posesji. W ramach inwestycji wybudowano i zamontowano zbiornik osadu nadmiernego, pompownię,
studnię z sitem spiralnym, studnię rozprężną,
pomieszczenie dmuchaw, studzienkę pomiarową, studzienkę wodomierzową, wodociąg.
Teren został ogrodzony, drogi i chodniki na
terenie oczyszczalni utwardzono tłuczniem,

zamontowano rurociągi technologiczne i instalacje elektryczne. Efektem ekologicznym
tego zadania jest kompleksowe uporządkowanie spraw związanych z odprowadzaniem
ścieków z terenu Zawad w gminie Bełchatów.
Poprawa usług w zakresie gospodarki ściekowej dla mieszkańców przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez likwidację przydomowych,
często nieszczelnych, szamb i nielegalnych
odprowadzeń nieczystości, co w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w tej części naszego powiatu. n

Oczyszczalnia ścieków w Zawadach obsługuje blisko
dwustu mieszkańców.
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Ekopowiat 2019
Tereny zieleni dla zdrowia i estetyki
oraz posadzono 50 krzewów iglastych, 93
krzewy liściaste, 25 sztuk bylin i 10 drzew liściastych. Ten etap robót zakończono ściółkowaniem rabat czarną agrowłókniną oraz
ozdobnym żwirem. Przy bloku pojawiła się
też architektura ogrodowa, jak ławki z oparciem i kosze. Dotacja z budżetu powiatu dla
Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Dolnośląskie 317 wyniosła 33 520 zł.
Z pełni efektów tych inwestycji będzie
można korzystać dopiero wiosną, jednakże
ich estetyka już teraz cieszy mieszkańców.
Wielu z nich z zaciekawieniem obserwowało
kolejne etapy i postępy prac, ucząc się przy
tym, jak zagospodarować i użytkować miejski
skwer.
n

Zagospodarowany teren wokół DPS w Zabłotach.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląskie 317.
Teren przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie.
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D

bałość o zieleń jest w naszym powiecie standardem. Sukcesywnie zagospodarowywane są tereny przylegające do powiatowych jednostek (szkoły, DPS,
urzędy). W tym roku 320 tys. zł przeznaczono
na utworzenie skwerów zieleni przy budynkach bełchatowskiego starostwa przy ul.
Pabianickiej 17/19, Powiatowym Centrum
Sportu przy ul. Czaplinieckiej i Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, zaś 33,5 tys. zł
przekazano wspólnocie mieszkaniowej na
podobne zadanie. W miejscach „zielonych
inwestycji” użyźniono podłoże, nasadzono
krzewy i drzewa, posiano trawę, zamontowano elementy tzw. małej architektury
ogrodowej. Kolejne okresy wegetacyjne
pozwolą docenić urodę i funkcjonalność
uporządkowanych terenów. Zasadniczym
walorem ekologicznym będzie ich udział
w tworzeniu dobrego mikroklimatu.
Pięknie zagospodarowanymi terenami zielonymi wzdłuż bloku cieszą się mieszkańcy os.
Dolnośląskiego 317. Skwer z rabatami, trawnikami i małą architekturą ogrodową wykonała
wspólnota mieszkaniowa z pomocą finansową samorządu powiatu.
Zagospodarowany obszar liczy 420 metrów kwadratowych. Prawie połowę tej
powierzchni zajmują rabaty roślinne, reszta to trawniki. Lista wykonanych czynności
jest długa. Zaczęto od uporządkowania
i oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,
takich jak gruz, kamienie, patyki i śmieci. Usunięto starą darń wraz z chwastami.
Następnie teren wyrównano, wywieziono
nadmiar jałowej ziemi, a pozostałą przekopano i wzbogacono glebą żyzną. Na tak
przygotowanym podłożu wysiano trawę

Budynek główny starostwa przy ul.Pabianickiej 17/19.

Ekopowiat 2019
Jesteśmy liderem edukacji ekologicznej
Samorząd Powiatu Bełchatowskiego, wielokrotnie nagradzany prestiżowymi tytułami za edukację ekologiczną mieszkańców, w minionym roku także udowadniał, że zasługuje na wszystkie wyróżnienia (Mecenas Polskiej Ekologii, Lider
Polskiej Ekologii, Lider Edukacji Ekologicznej, Powiat Przyjazny Środowisku). Na różnorodne działania edukacyjne przeznaczono w budżecie 700 tys. zł. Adresowano je do wszystkich grup wiekowych. Były to m.in. konkursy, wyjazdy, warsztaty, badania prozdrowotne, akcje zbiórki surowców wtórnych, artykuły prasowe.

E

dukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
W roku 2019 bełchatowskie starostwo współuczestniczyło w organizacji 126 konkursów, które odbyły się głównie w szkołach na terenie
powiatu. Wzięło w nich udział ponad 6200 osób. Uczniowie wykazywali
się w nich interdyscyplinarną wiedzą o ochronie środowiska. Motywacją
do poszerzania wiadomości były nagrody, na które wydano łącznie 99
tys. zł. Przekazano je dzieciom oraz zwycięskim placówkom. Dzięki temu
do szkół trafiły laptopy, aparaty fotograficzne, sprzęt komputerowy, niszczarki do papieru, zestawy nagłośnieniowe etc.
Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy są wyjazdy do miejsc ciekawych przyrodniczo, krajobrazowo czy edukacyjnie. Takich lekcji w terenie zorganizowano ponad 50, a wzięło w nich udział półtora tysiąca
dzieci. Celem wycieczek były m.in. parki krajobrazowe w Bolimowie,
Sulejowie, ogród botaniczny i zoologiczny w Łodzi, pasieka w Lipce,
planetarium w Toruniu, „Mikrokosmos” w Ujeździe, szkółka leśna „Borowiny”, palmiarnia i eksperymentarium w Łodzi, oceanarium i zoo we
Wrocławiu.
Edukacja dorosłych
1043 dorosłych mieszkańców powiatu bełchatowskiego skorzystało z 21 wyjazdów. Wiedzę o przyrodzie, ochronie i pięknie poszerzano
w Ogrodzieńcu, Łęczycy, Skierniewicach, Toruniu, Zakopanem, Opocznie
i Kazimierzu Dolnym. W tym roku kontynuowano dwie akcje bezpłatnych
badań, tj. „Ekologiczny styl życia” (100 tys.zł) i „Zdrowo gram, jestem eko”

Miód był „bohaterem” Eko-pikniku 2019.

Wyjazdy edukacyjne są dla najmłodszych ciekawymi lekcjami o świecie przyrody.

(30 tys. zł). W pierwszej swój stan zdrowia przebadało 600 osób, w drugiej 149 uczniów. Przedsięwzięciem wyjątkowym, w którym mieszkańcy
są bardzo aktywni, jest zbiórka makulatury. W 2019 roku 3 tysiące osób
oddało jednego dnia 30 ton tego surowca, otrzymując w zamian 11500 sadzonek
drzew i krzewów. Chętnie uczestniczono w warsztatach rękodzieła z wiórków
drewna osikowego, zorganizowanych
przez starostwo. Aktywnością popisały się
tutaj panie „Amazonki” oraz drużbiczanie.
Należy wspomnieć o Eko-pikniku, imprezie otwartej dla wszystkich. W 2019 roku
festyn w centrum Bełchatowa promował
miód i jego pochodne produkty. Kilkaset
osób odwiedziło tę imprezę. 
n
Uliczny korowód podczas obchodów Dnia Ziemi.

Teatr może być ekologiczny

J

ednym ze sztandarowych działań w zakresie edukacji ekologicznej samorządu powiatu bełchatowskiego jest Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci. W 2019 zaprezentowanych zostało osiemnaście przedstawień teatralnych, które nawiązywały do ochrony środowiska, piękna przyrody i obowiązku
troszczenia się o nią. Najczęściej pojawiającym się motywem było zaśmiecanie otoczenia. Dzieci apelowały o właściwą segregację odpadów, oszczędzanie wody i prądu, korzystanie z ekologicznych środków transportu. Jury oceniało dobór repertuaru,
kostiumy, ogólny wyraz artystyczny i wartości wychowawcze spektakli. Wiele z nich było zabawnych,
z pomysłowymi przebraniami, wykonanymi z surowców wtórnych.
W kategorii wiekowej przedszkoli i klas „0” podstawówek najbardziej podobało się Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie. Drugie miejsce przyznano Integracyjnemu Przedszkolu samorządowemu nr 3 w Bełchatowie, a trzecie PS nr 1. Drugą kategorię stanowiły wszystkie pozostałe placówki,
które zgłosiły się na Festiwal. Najwyżej ocenione zostało przedstawienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie. Na podium stanęli także uczniowie SP nr 1 i SP w Wygiełzowie. Placówki odebrały nagrody
o łącznej wartości 15 tysięcy złotych (laptopy, aparaty fotograficzne, przenośne głośniki oraz zestawy
do malowania, powerbanki, nośniki pamięci). Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w spektaklach, także Głosami postaci z bajek dzieci uczą siebie i innych, jak dbać
otrzymały prezenty (książki i przybory do pisania). 
n o środowisko.
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Przedsiębiorczość
Najlepsze firmy powalczą o medale
Wystartowała kolejna edycja konkursu, organizowanego przez Starostę Bełchatowskiego, „Firma na medal”. Przedsiębiorcy sami decydują, czy chcą pochwalić się swoimi osiągnięciami. Na zgłoszenie do konkursu mają czas do 14 lutego 2020 roku.

K

onkurs ma ponad dziesięcioletnią tradycję. Jego zasadniczym celem jest
wyróżnienie firm, które są dobrze zarządzane pod względem finansowym i organizacyjnym, inwestują w rozwój i kadrę,
dbają o środowisko, sięgają po środki zewnętrzne, budują profesjonalny wizerunek
i markę przedsiębiorstwa, nie boją się innowacji. Efektami swoich działań przedsiębiorcy pochwalą się sami, składając do starostwa formularz konkursowy. Sami także
decydują, w której kategorii będą oceniani.
Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach firm:
- prowadzących działalność od powyżej 1 roku do 5 lat,
- prowadzących działalność powyżej
5 lat - małe firmy zatrudniające do 50 osób,
- prowadzących działalność powyżej
5 lat - średnie firmy powyżej 50 osób,
- lokalnej firmy rodzinnej.
Zgodnie z regulaminem dana kategoria będzie rozpatrywana, jeśli wpłyną co
najmniej dwa formularze zgłoszeniowe
w danej kategorii. Prawo uczestnictwa
w konkursie przysługuje przedsiębiorcom
zarejestrowanym lub prowadzącym działalność na terenie powiatu bełchatowskiego,
z wyłączeniem spółek z większościowym
udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów
działających w sferze gospodarki komunalnej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Nie ma ograniczeń,
co do branży. Uczestnikiem rywalizacji nie
może zostać przedsiębiorca wyróżniony tytułem „Firma na medal” w ciągu ostatnich 2
lat.
Ciekawa jest kategoria firm rodzinnych,
która po raz pierwszy pojawiła się w ubiegłorocznej edycji konkursu i cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem. Rodzinny biznes będzie oceniany pod względem
takich samych wskaźników, jak firmy w pozostałych kategoriach (wskaźniki ekonomiczne, działania inwestycyjne, tworzenie
nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, innowacje i działania charytatywne). Oprócz tego kapituła konkursu
może przyznać punkty za rodzinne tradycje,
grające rolę w rozwoju firmy, budowaniu jej
pozycji na lokalnym rynku, przekazywanie
biznesu kolejnym pokoleniom etc.
Kapitułę konkursu stanowią członkowie
Zarządu Powiatu w Bełchatowie, przedstawiciele Bełchatowsko Kleszczowskiego
Parku Przemysłowo Technologicznego, Re-
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gionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego
Urzędu Pracy w Bełchatowie, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS”. Przewodniczącym kapituły
jest Starosta Bełchatowski.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest przesłanie do dnia 14 lutego 2020 r.
drogą elektroniczną na adres: mnowak@
powiat-belchatowski.pl,
wypełnionego
prawidłowo formularza zgłoszenia i klauzuli informacyjnej, podpisanych przez osoby

uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien wskazać,
które z dokumentów lub dane zawarte
w formularzu stanowią ścisłą tajemnicę
przedsiębiorstwa. Formularze należy pobrać ze strony internetowej www.powiat-belchatowski.pl/gospodarka.
Najlepsze w poszczególnych kategoriach
„Firmy na medal” poznamy podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, które odbędzie się w kwietniu 2020
roku.
n

Wydarzenia
Niespodzianki na Mikołajki
Bożonarodzeniowy, świąteczny czas wystartował 6 grudnia, w imieniny Mikołaja. Jak wszyscy wiedzą, legendarny św. Mikołaj pomagał ludziom, wspierał potrzebujących i rozdawał prezenty. Tradycja obdarowywania innych przetrwała do dziś i jest źródłem radości i uśmiechu nie tylko tych, którzy otrzymują, ale także
tych, którzy dają upominki.

T

radycją samorządu naszego powiatu
są mikołajkowe odwiedziny starosty
w placówkach opiekuńczych oraz
w oddziałach bełchatowskiego szpitala,
gdzie przebywają dzieci. Dorocie Pędziwiatr,
Staroście Bełchatowskiemu, towarzyszył Gryfinek, powiatowa maskotka. Oprócz słodyczy
starosta miała dla milusińskich małe Gryfinki,
czyli powiatowe pluszaki w „wersji mini”.
- Nie ma chyba na świecie osoby, która nie
lubiłaby prezentów. Ja lubię je otrzymywać,
a jeszcze bardziej dawać, bo to sprawia radość i ogromną satysfakcję – wyznała Dorota
Pędziwiatr.
W Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym
przebywało w grudniu siedemnaście młodych osób w wieku od 11 do 20 lat. Mimo, że

wizyta starosty i wicestarosty była zapowiedziana, podopieczni czekali na gości podekscytowani. Wysprzątane pokoje, ubrana choinka i własnoręcznie przygotowane ciasteczka
dopełniły atmosferę wyjątkowego spotkania.
Nie inaczej było w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. W placówce mieszka aktualnie
piętnaścioro dzieci w wieku od 8 do 18 lat.
Ze starostą spotkali się także wychowawcy.
Dorota Pędziwiatr przekazała najmłodszym
upominki, a pomagający staroście Gryfinek
zapraszał do przytulania i wspólnych zdjęć.
- Cieszę się, że mogliśmy choć na chwilę
sprawić dzieciom radość – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Świąteczny
czas jest okazją do spotkania z podopiecznymi i pracownikami placówek opiekuńczych

Mikołajkowa wizyta pani starosty i powiatowej maskotki
w bełchatowskim szpitalu.

Starosta Dorota Pędziwiatr odwiedziła w okresie przedświątecznym dzieci we wszystkich placówkach opiekuńczych,
prowadzonych przez samorząd powiatu.

oraz zapoznania się z bieżącą sytuacją w tych
jednostkach. To ważne, by dzieciom w tych
miejscach niczego nie brakowało. Doceniam
trud i zaangażowanie opiekunów, którzy starają się, by podopieczni także cieszyli się atmosferą i tradycjami świątecznymi.
Starosta odwiedziła także pacjentów z oddziałów chirurgii i pediatrii bełchatowskiego
szpitala. Mali pacjenci otrzymali słodkie rarytasy oraz pluszową zabawkę. 
n

Jubileusz bełchatowskiego PCK

N

ajstarsza i najpopularniejsza polska
organizacja humanitarna obchodzła
w 2019 roku stulecie działalności. Zarząd
Rejonowy PCK w Bełchatowie świętował
jubileusz 22 listopada. W obchody jubileuszu włączył się także Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Elektrowni Bełchatów. Urodzinową galę zorganizowano
w Miejskim Centrum Kultury. Jej głównym
punktem było przypomnienie historii organizacji oraz podziękowanie najaktyw-

niejszym członkom. Wyróżniono blisko
osiemdziesiąt osób, które otrzymały medale i odznaczenia, m.in. dla Zasłużonych
Dawców Krwi, Zasłużonych dla Zdrowia
Narodu, Medale 100-lecia PCK. Gośćmi
uroczystości byli m.in. Sławomir Malinowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie i Katarzyna Kleska, Sekretarz
Powiatu. Starosta wystosowała list gratulacyjny: „(…) PCK jest nie tylko stowarzyszeniem. Jego stuletnia działalność stała się dziś

także symbolem aktywnego pomagania,
empatii i wrażliwości na cierpienie i potrzeby
drugiego człowieka. Tak długo, jak w ludzki
los będą wpisane trudy i cierpienia, będą też
potrzebne takie organizacje, jak PCK i zrzeszeni w nim skromni ludzie o wielkich sercach.
Życzę Państwu sił, wytrwałości, pomyślnych
akcji oraz wdzięczności ludzi, której nie oczekujecie, tym bardziej zasługując na najwyższe uznanie i szacunek.” - napisała Dorota
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. 
n
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Wydarzenia
Pomocne praktyki
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie w ramach praktyk zawodowych odnowili jedno z pomieszczeń, w których działają seniorzy
z naszego powiatu. Praktykanci doskonalą swoje
umiejętności, a jednocześnie są autorami dobrego
uczynku.

Z

arząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
który ma swoją siedzibę przy ul.
1 Maja 45 w Bełchatowie, zwrócił
się do bełchatowskiego starostwa
z prośbą o pomoc w odnowieniu dodatkowego pomieszczenia

w siedzibie stowarzyszenia. Starosta Dorota Pędziwiatr wyraziła
zgodę, by Centrum Kształcenia
Zawodowego podjęło się tego zadania. W ciągu kilku dni zorganizowano „malarskie” przedsięwzięcie.
Dyrektor CKZ Andrzej Jędrzejczyk
uzgodnił z panią Lucyną Gorzelak,
przewodniczącą ZOR PZERiI, zakres prac, a bełchatowski market Leroy Merlin
przekazał nieodpłatnie farby. Pięciu uczniów z opiekunką Anną Matyszewską,
wyposażonych w pędzle,
drabinę i inne niezbędne
przedmioty,
wkroczyło
do akcji. Malowanie trwało dwa dni. Nową farbą
i kolorem pokryto ściany
i stolarkę drzwiową. W odświeżonym pokoju seniorzy urządzą sobie biuro.
W pomieszczeniu, w którym działali wcześniej, chcą
Podopieczni Centrum Kształcenia Zawodowego wykonali
zaaranżować pokój spoprace malarskie dla seniorów bardzo starannie i profetkań. 
n
sjonalnie.

Teresa Werner dla
seniorów
Pół tysiąca osób podziwiało w sali widowiskowej Gigantów Mocy koncert Teresy Werner, zorganizowany przez Starostę Bełchatowskiego i Prezydenta Bełchatowa. Przed występem artystki starosta Dorota
Pędziwiatr i wicestarosta Jacek Bakalarczyk złożyli
mieszkańcom miasta i powiatu życzenia z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

K

oncert popularnej artystki był dla chętnych,
którzy odebrali bezpłatną wejściówkę. Półtorej
godziny z Teresą Werner i jej
szlagierami dostarczyło ze-

branym wiele radości. Artystka zachęcała do wspólnego
śpiewania jej największych
przebojów. Były też prezenty
dla publiczności w postaci
płyt i kalendarzy. 
n

Seniorzy uwielbiają Teresę Werner. Sala w Gigantach Mocy wypełniona po brzegi.

Nowy samochód dla Policji w Zelowie

35

tysięcy złotych przekazał samorząd powiatu na zakup radiowozu dla policjantów w Zelowie. Do zakupu samochodu, wartego ponad 83 tys. zł, dołożył się także samorząd
Zelowa oraz Komenda Główna Policji. Kluczyki
do nowego auta wręczyła zelowskim policjantom Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.
- Mam nadzieję, że dzięki temu zakupowi policjanci będą mogli jeszcze szybciej reagować
na zgłoszenia mieszkańców i docierać do potrzebujących - powiedziała starosta.
***

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie ma od 27 listopada nowego szefa.
Jest nim insp. Grzegorz Czubakowski, który
wcześniej kierował jednostką w Pajęcznie.
Dotychczasowy komendant, insp. Karol
Mielczarek, zajął jego miejsce. W Miejskim
Centrum Kultury w Bełchatowie zorganizowano uroczystość przyjęcia nowego
komendanta policji i pożegnania dotychczasowego. W spotkaniu wzięli udział
funkcjonariusze z bełchatowskiej komendy
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Policjantom z Zelowa służy od listopada nowy Hyundai.

i ościennych jednostek, przedstawiciele
służb mundurowych i podmiotów współpracujących, przedstawiciele placówek
kultury oraz samorządowcy. Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski i Marek Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchato-

wie podziękowali Karolowi Mielczarkowi
za czteroletnią służbę dla mieszkańców
naszego powiatu. Inspektor Grzegorz Czubakowski, na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie pracował od
2013 roku. 
n

Razem dla innych
Współpraca ze społecznikami w 2020 r.
Zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” w nowym roku na realizowane przez społeczników zadania publiczne Rada Powiatu w Bełchatowie przeznaczyła 303 tysiące złotych.
Wspomniany dokument określa obszary życia publicznego, w których organizacje będą mogły podejmować inicjatywy z dofinansowaniem z budżetu powiatu.

N

a liście obszarów czy kierunków działań
jest aż dwadzieścia pozycji, począwszy od pomocy społecznej rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przez
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i w wieku emerytalnym, upowszechnianie
tradycji narodowych, ochronę i promocję
zdrowia po działania na rzecz najmłodszych
mieszkańców, wspieranie aktywności fizycznej,
organizację wolontariatu, działania dla ekologii
czy ochrony wolności i praw człowieka. Otrzymanie dofinansowania będzie także zależało
od takich czynników jak wiarygodność danej organizacji pozarządowej, udowodniona
efektywność i skuteczność jej wcześniejszych
działań, rekomendacje od współpracujących
podmiotów oraz nowatorstwo metod i posiadane zasoby. W ostatnich dniach grudnia
2019 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację
zadań publicznych. Nabór wniosków będzie
się odbywał - po raz pierwszy w historii – drogą
elektroniczną w ramach serwisu Witkac.pl. Zarząd Powiatu w Bełchatowie podpisał umowę
o współpracy z tym podmiotem w sierpniu br.

Radni Rady Powiatu w Bełchatowie co roku ustalają program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nowe rozwiązanie powinno ułatwić organizacjom aplikowanie o dotację.
„Program” przewiduje do podziału 303 tys.
zł, ale ta suma może ulec zwiększeniu w zależności od możliwości finansowych samorządu
powiatu bełchatowskiego. Kwota na zadania

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zostanie określona w odrębnej
uchwale rady powiatu po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o wysokości środków na
rok 2020. 
n

OSP na służbie od stu lat
Siedemdziesiąt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działa w powiecie bełchatowskim. Najwięcej w gminach Zelów (17) i Bełchatów (14). Te najdłużej funkcjonujące liczą już sto lat, a nawet więcej. Sędziwym, ale
i dostojnym wiekiem – 101 lat, pochwaliła się w tym roku OSP Bocianicha (gm. Zelów).

J

ednostka OSP w Bocianisze została powołana do życia w marcu 1918 roku. Pierwszym
prezesem był Józef Zajączkowski, a pierwszym naczelnikiem Antoni Chrzanowski. To pod
ich kierownictwem organizowała się brać strażacka, która gasiła pożary, a jesienią 1918 roku
dokonywała rozbrajania wojsk niemieckich w Łobudzicach. Obecnie jednostka przeżywa okres
odradzania się po kliku latach zastoju. Jubileusz
obchodzono z tradycyjną strażacką pompą, czyli
defiladą, wyróżnieniami, podziękowaniami i zabawą dla wszystkich. Była to też okazja do podsumowań czy wspomnień oraz snucia planów.
W uroczystości uczestniczył Sławomir Malinowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie,
który w imieniu samorządu powiatu pogratulował
strażakom jubileuszu i życzył owocnej aktywności
dla mieszkańców.
Siedemdziesiąt jednostek OSP w powiecie bełchatowskim to powód do dumy. Najwięcej, bo
17 funkcjonuje w gminie Zelów, 14 – w gminie
Bełchatów, od 5 do 8 – w pozostałych gminach.

Liczba wszystkich członków wynosi ponad 2800.
Zdecydowaną większością są mężczyźni (2200).
W drużynach młodzieżowych działa około dwustu osób. Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą
w życiu lokalnych „małych ojczyzn”, nierzadko organizując dla mieszkańców różne przedsięwzięcia
(pikniki, festyny, konkursy, pokazy, szkolenia, zawody sportowe, zabawy taneczne). Nie wszyscy biorą
udział w akcjach ratowniczych. Czynnych pod tym
względem strażaków jest blisko siedmiuset, a 17
jednostek należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do października 2019 r. ochotnicy byli wzywani ponad 1200 razy, w tym do ponad
300 pożarów. Prawie wszystkie (66) jednostki mają
strażnice, których są właścicielami, dzierżawcami
lub użyczającymi. Imponująca jest także liczba samochodów, którymi jednostki dysponują. Wśród
ponad dziewięćdziesięciu pojazdów 18 to ciężkie
samochody ratowniczo-gaśnicze, 32 – średnie
i 41- lekkie. Strażacy posiadają także motopompy,
zestawy ratownictwa technicznego i medycznego, piły do drewna i betonu oraz środki ochrony

indywidualnej (hełmy, kombinezony, buty, kominiarki, czujniki bezruchu etc.).
n

Kilka jednostek OSP w naszym powiecie działa od ponad stu lat.
Jubileusze są okazją do wyróżnień najaktywniejszych strażaków.
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Razem dla innych
Ukłony dla pracowników socjalnych
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dwudziestu ośmiu pracowników placówek powiatowych zostało wyróżnionych nagrodami. Podczas zorganizowanej przez starostwo uroczystości nagrodzeni odebrali dyplomy uznania.

Podczas uroczystej gali Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr podziękowała za trudną pracę pracownikom socjalnym z jednostek powiatowych.

W

spotkaniu z udziałem pracowników
placówek i komórek powiatowych,
działających w obszarze pomocy
społecznej, wzięło udział ponad sto trzydzieści
osób. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr
i Sławomir Malinowski, przewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie podziękowali im za
trudną pracę i niesienie pomocy mieszkańcom
powiatu bełchatowskiego. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dyrektorzy poszczególnych
placówek nagrodzili osoby, które wyróżniły się
zaangażowaniem i szczególnymi osiągnięciami
zawodowymi.
Centrum Administracyjne do Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
sprawuje
nadzór ekonomiczny, administracyjny i organizacyjny nad Ośrodkiem Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie i Domem Dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej. Obecnie zatrudnia 16
osób. Ośrodek interwencyjno - socjalizacyjny zapewnia aktualnie 19 podopiecznym całodobową opiekę, wyżywienie, dostęp do nauki
oraz opieki medycznej. Na terenie placówki
organizuje się działalność rekreacyjną, turystyczną i sportową. Prowadzona jest również terapia
zajęciowa oraz pedagogiczna. Wszystko po to,
by pomóc czy umożliwić dzieciom powrót do
rodziny naturalnej. W Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej zatrudnionych jest 11 osób na
ośmiu etatach. Placówka zyskała jesienią świeży wygląd dzięki pomalowaniu pomieszczeń,
wymianie mebli i wykładzin, remoncie łazienek. Naprawiono solary, zaopatrujące budynek
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w ekologiczne ciepło. Nagrodami za wzorowe
pełnienie trudnej służby pracownika socjalnego i niesienie pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego wyróżniono: Agnieszkę
Gudajczyk, Sylwię Mikulską, Annę Dudkiewicz
i Agnieszkę Korycką.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie wykonuje zadania Powiatu, w tym administracji rządowej, w zakresie
ustaw o pomocy społecznej, o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W bieżącym roku PCPR realizuje dwa projekty. „W rodzinie jest moc” adresowany jest do
rodzin zastępczych, wspiera jej członków na
wielu płaszczyznach wzmacniając ich potencjał i rozwijając nowe umiejętności, niezbędne
w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Drugi projekt to „Centrum Usług Społecznych
dla Powiatu Bełchatowskiego”. Jego celem jest
szerokie wsparcie osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych. W ramach tej inicjatywy
PCPR prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W PCPR pracują 34 osoby. Wyróżnienia otrzymały: Emilia Świderek, Monika Dobrakowska, Anna Szewczyk, Marta Rychlik, Anna
Frukacz, Karolina Telążka
W Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przebywa 92 podopiecznych. W tym roku
odświeżono ściany w pokojach oraz wyremontowano dach. Dzięki zaangażowaniu pracowników, aktywni są także sami podopieczni DPS

w Bełchatowie. Można ich spotkać na wielu imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym
czy ekologicznym, odbywających się na terenie
miasta, a także poza jego granicami. Dyplomy
i gratulacje z rąk Doroty Pędziwiatr, Starosty
Bełchatowskiego, za wzorowe pełnienie trudnej służby pracownika socjalnego i niesienie
pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego otrzymały panie: Renata Janaszewska,
Agnieszka Kuśmierek, Monika Lipińska, Małgorzata Ławska, Dorota Owczarek, Monika Sałuda,
Izabela Śmigielska, Angelika Wlaźlik, Małgorzata
Zielińska.
Motto, które wita czytelników strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, brzmi: „Powinnością każdego człowieka
jest żyć po ludzku”. By słowa te stały się rzeczywistością, pracownicy DPS wkładają wiele wysiłku i zaangażowania w codzienne wypełnianie
obowiązków. Osoby nagrodzone to panie: Anna
Balcerek, Ewa Gral, Danuta Kostrzewa, Elżbieta
Kowalska, Iwona Maksymowicz, Jolanta Rolnik,
Monika Selerowicz, Barbara Zięba i Róża Zochniak.
Spotkanie pracowników socjalnych w eleganckiej sali hotelu „Sport” miało także artystyczną oprawę w wykonaniu utalentowanych bełchatowian. Przeboje m.in. grup Bajm i Maanam
czy Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy,
a nawet Zenka Martyniuka, zaśpiewali Anna
Serafińska i Paweł Bauer z zespołem „Bezpieczny
weekend”, laureaci programu TVP 2 „Szansa na
sukces”.
n

Bezpieczeństwo
Walczyli o darmowy kurs prawa jazdy
Dwudziestu czterech uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu bełchatowskiego wzięło udział w finale konkursu „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy”. Zwyciężczyni Małgorzata Kowalczyk
z „Bronka” wygrała kurs prawa jazdy i wideorejestrator. Konkurs organizują wspólnie od 7 lat starostwo
i szkoły nauki jazdy.

F

inaliści to laureaci eliminacji szkolnych, w których wzięło udział blisko
stu siedemdziesięciu uczniów. Stawka
konkursu jest wysoka, ponieważ pięć osób
z najlepszymi wynikami otrzymuje w nagrodę bonifikatę na kurs prawa jazdy, zależną od zajętego miejsca (od 30% do 100%).
Młodzież zmierzyła się z testem wiedzy,
w którym musiała rozwiązać 25 niełatwych
pytań. Dotyczyły one głównie przepisów
o ruchu drogowym, ale także elementów
związanych z budową pojazdów czy techniką samochodową. Zbigniew Hyży, prezes
Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, współorganizator konkursu, ocenił
poziom tegorocznych uczestników jako
wysoki. Na pięciostopniowym podium znaleźli się: 1. Małgorzata Kowalczyk ( I LO), 2.
Robert Wójtowicz (I LO), 3. Martyna Kąkalec
(I LO), 4. Paweł Pyjor (II LO), 5. Adrian Rejnicz
(ZSP nr 1).
W dekoracji laureatów uczestniczyli Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Marek
Jasiński, członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie. Starosta pogratulowała uczniom
wiedzy i pocieszyła tych, którzy mieli mniej

Konkurs, w którym można wygrać bezpłatny kurs prawa jazdy, motywuje młodzież do zgłębiania przepisów o ruchu drogowym.

szczęścia, że prawdziwy kurs na prawo jazdy
będzie dla nich z pewnością dużo łatwiejszy.
Najlepsza uczennica wygrała wideorejestrator, ufundowany przez bełchatowskie starostwo oraz kurs prawa jazdy. Warto dodać, że
wszyscy finaliści otrzymali po 100 zł zniżki na

szkolenie młodych kierowców, które ufundowały autoszkoły: Ekstern, Auto Prima, Autoszkoła Hyży, Top Car i Szkoła Jazdy „Sylwia”.
Elementem finału był także pokaz udzielania
pomocy przedmedycznej oraz symulatora
dachowania.
n

Zagrożenia bez tajemnic

II

LO im. J. Kochanowskiego zorganizowało tzw. Tydzień Bezpieczeństwa, podczas
którego zaznajamiano uczniów ze współczesnymi zagrożeniami w różnych dziedzinach życia. Młodzież uczyła się, jak je rozpoznać i jak sobie
z nimi radzić. Wiedzę przekazywali fachowcy i specjaliści. Wśród nich znaleźli się także żołnierze, którzy zachęcali do zawodowej służby wojskowej, dla
której bezpieczeństwo jest podstawowym hasłem
i celem. Młodzież usłyszała o bezpieczeństwie
w rejonie misji stabilizacyjnych, ewakuacji rannych
z pola walki i podstawowym sprzęcie polskiego
żołnierza. Przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie rozmawiali z uczniami o profilaktyce cyberzagrożeń i bezpieczeństwie cyfrowym, natomiast funkcjonariuszka Straży Miejskiej
przeprowadziła zajęcia nt. środków odurzających,
takich jak alkohol czy narkotyki, uwzględniając
aspekty prawne używania tych substancji. O zasadach bezpiecznego poruszania się po lesie mówili
pracownicy Nadleśnictwa Bełchatów. Lekcje na
basenie nauczyły uczniów właściwego reagowania na zagrożenia w wodzie. Trener z Siłowni &
Fitness PALESTRA przeprowadził z dziewczętami
krótki kurs samoobrony. Podsumowaniem Tygo-

dnia Bezpieczeństwa był spektakl „Ostatnia impreza”, dotyczący szkodliwego wpływu używek na organizm młodego człowieka, przygotowany przez
uczniów „Kochanowskiego”.
***

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bełchatowie zorganizowała na początku
grudnia konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień”.
Wzięło w niej udział sto osób, w tym nauczyciele,
pedagodzy oraz psycholodzy z naszego powiatu.
Głównym prelegentem Karina Stasiak, certyfikowany terapeuta uzależnień, wieloletni praktyk.
Omówiła ona uwarunkowania psychiczne oraz
neurobiologiczne mechanizmów uzależnień,
wpływ środowiska rodzinnego, w tym brak więzi, osamotnienie, zaburzone relacje czy też brak
autorytetów. Wskazała sposoby leczenia i terapii
osób uzależnionych. Przedstawiciele Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie przedstawili procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz wyniki
ankiet nt. spożywania alkoholu przez młodzież.
Odbyły się też zajęcia szkoleniowo-warsztatowe
dla uczestników, którzy mieli do wyboru jeden
z trzech: „Równowaga psychiczna podstawą pra-

Symulator dachowania pojawia się przy szkołach średnich
w powiecie bardzo często. Ta pewnego rodzaju atrakcja, to
przede wszystkim pomoc dydaktyczna i wychowawcza.

widłowego rozwoju”, „Dziecko w kryzysie” oraz
„Profilaktyka cyberprzemocy w świetle nowych
zagrożeń”.
n
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Na sportowo
Sukcesy zawodników i trenerów docenione
Trzydziestu jeden zawodników
i sześciu trenerów zostało nagrodzonych przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie za wysokie
osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej w 2019 r.
Laureaci spotkali się na uroczystej gali podsumowującej rok
sportowych sukcesów.

W

arunkiem przyznania tegorocznych nagród pieniężnych oraz
wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe było spełnienie jednocześnie
trzech kryteriów: 1) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym (w tym osób
niepełnosprawnych) w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe, organizujące dane współzawodnictwo;
2) reprezentacja jednego z klubów sportowych, działających na terenie powiatu
lub klubu czy związku sportowego spoza
powiatu i odnoszenie sukcesów promując
powiat; 3) godna reprezentacja Powiatu
Bełchatowskiego. Na nagrody z budżetu
powiatu przeznaczono 28 tysięcy złotych.
Kwotę tę podzielono wśród nagrodzonych
zawodników i trenerów. Najwyższa nagroda
wyniosła 1500 zł, najniższa 300 zł.

Nagrody pieniężne za sportowe sukcesy, które w 2019 roku przyniosły chlubę naszemu powiatowi, zostały rozdane sportowcom i trenerom.

Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy:
Waldemar Stawowczyk, Weronika Centka,
Ida Lis, Julia Wengrzyńska, Aniela Lis, Karolina Stępień, Krzysztof Brezyna, Mariusz
Sobolewski, Piotr Niźnik, Szymon Woźniak, Jakub Bracki, Marika Dybalak, Maja
Naturalna, Dawid Tatara, Julia Grochulska,
Martyna Mielczarek, Wiktor Dąbrówka,
Laura Komar, Mateusz Górny, Zuzanna

Mielczarek, Oskar Łucki, Filip Kazimierczak,
Klaudiusz Matyja, Filip Chrosta, Mateusz
Kaczmarek, Amelia Zochniak, Maria Kołodziejczuk, Maja Matyśkiewicz, Agnieszka
Szpocińska, Adam Patrzyk oraz Julia Grzelewska.
Nagrodzeni trenerzy: Łukasz Mantyk, Michał Tybora, Stefan Piasecki, Andrzej Olczyk,
Zbigniew Maruszak, Marek Sękowski.
n

Najlepsi na świecie przyj(a)dą
do Bełchatowa

Powiat bełchatowski
curlingiem stoi

Samorządy powiatu bełchatowskiego, miasta Bełchatowa, ONWF (World Original Nordic Walking
Federation) i Klub Sportowy NWPL (Nordic Walking
Polska) chcą wspólnie zorganizować Mistrzostwa
Świata Nordic Walking Bełchatów 2020. W tej sprawie został podpisany na początku listopada list intencyjny.

Ponad 30 drużyn, w tym również z zagranicy, przyjechało
do Bełchatowa, by walczyć o Puchar Starosty Bełchatowskiego w Ogólnopolskim Turnieju Curlingowym, organizowanym przez PCS. Impreza odbyła się w ostatnich
dniach listopada i miała już dziesiątą edycję. Główne trofeum zgarnęła „Wataha” z Katowic.

I

mpreza zorganizowana zostanie
w dniach 20-21 czerwca 2020 r
na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie i terenach leśnych przyległych do PCS.
Planuje się, że w zawodach weźmie udział do 700 osób. Do startu
uprawnieni będą wszyscy chętni,
amatorzy i profesjonaliści. Wystarczy
zgłosić udział w poszczególnych
dystansach: 5, 10, 21 km. - Chcemy
stworzyć najbardziej spektakularne
wydarzenie roku - podkreśla Marcin Szulc ze Stowarzyszania Nordic
Walking Poland. - Organizacja tak
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dużej imprezy nie jest łatwa, ale
zaangażowanie wszystkich stron,
duże doświadczenie, odpowiednie
zaplecze, m.in. sportowe, jest najlepszym gwarantem, że wszystko
będzie na najwyższym poziomie.
Marko Kantaneva z ONWF podczas
telekonferencji bezpośrednio z Finlandii, towarzyszącej podpisaniu
listu intencyjnego, zadeklarował
wsparcie dla przedsięwzięcia. Zauważył, że powiat bełchatowski
ma dobre warunki dla organizacji
tej imprezy oraz wielu sympatyków
nordic walking.
n

Z

magania curlerów z Polski,
w tym z partnerskiego powiatu myślenickiego oraz gości
ze Słowacji, trwały cztery dni. Najlepsi
okazali się zawodnicy z drużyny o nazwie „Wataha” z Katowic. Drugie miejsce zajęła drużyna KS Juniorzy z Warszowic, a trzecie miejsce przypadło
zespołowi KKC Mistral z Krakowa. Tuż
za podium uplasowała się drużyna
„The Gentlemen” z Bełchatowa.
***

Wielkim sukcesem zakończył się
występ bełchatowian w curlingowych mistrzostwach Polski, zorganizowanych w listopadzie w Łodzi.
Jeśli tej drużynie poszczęści się wiosną w Kanadzie,
o bełchatowskim curlingu usłyszy cały świat.

Andrzej Jędrzejczyk, Tomasz Kijanka
i Tomasz Dyderski ze wsparciem
Krzysztofa Kowalskiego z Warszawy wygrali te zawody w kategorii
seniorów 50+. Zawodnicy grają na
co dzień w II Ogólnopolskiej Lidze
Curlingu i w Łódzkiej Lidze Regionalnej. Wiosną 2020 roku panowie
będą reprezentować nasz kraj na mistrzostwach świata, które odbędą się
w Kanadzie. 
n

Na zdrowie
Sport i zabawa, czyli olimpijska integracja
Niepełnosprawni uczniowie oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z powiatu bełchatowskiego byli uczestnikami III Olimpiady
w Konkurencjach Nieolimpijskich. Celem nie była sportowa rywalizacja, ale wspólna zabawa, oparta na współpracy, wzajemnej pomocy
oraz zrozumieniu i akceptacji.

U

czestnikami tegorocznego przedsięwzięcia byli uczniowie podstawówek
nr 1 i nr 8 z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie i SP w Szczercowie, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie oraz uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Bełchatowie i WTZ w Dąbrowie Rusieckiej Stowarzyszenia „Kuźnia życzliwości”. Imprezę rozpoczął
wspólny występ podopiecznych WTZ oraz
chóru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Szczercowie. Zmagania sportowe poprzedziła rozgrzewka. W trakcie imprezy był czas
na sportowe wyzwania, ale także na słodki poczęstunek, który pozwolił uzupełnić utracone
kalorie. Zwieńczeniem olimpiady była dyskotekowa zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale oraz puchary. W imieniu stowarzyszenia „Kuźnia życzliwości” oraz
wszystkich niepełnosprawnych uczestników
i ich opiekunów gromkimi brawami podziękowano dyrekcji, wolontariuszom oraz nauczy-

III Olimpiada w Konkurencjach Nieolimpijskich odbyła się
w Szczercowie.

cielom ZSP w Szczercowie za zaangażowanie,
serdeczność i bezinteresowną pomoc.
n

Nowa sala, nowe możliwości
W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bełchatowie oddano do użytku salę do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Będą korzystać z niej dzieci ze znaczną niepełnosprawnością.

P

racownia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW została
wyposażona dzięki pomocy spółki
PGE GiEK, która przekazała 20 tys. zł. Zadanie wsparła również Fundacja Pomagamy
Dzieciakom Ziemi Łódzkiej kwotą 2 tys. zł.
Na wyposażenie sali składają się m.in. meble, wykładzina podłogowa, stolik przyłóżkowy, komputer wraz z oprogramowaniem
oraz sprzęt specjalistyczny: stół do masażu,
fotel do masażu, łóżko rehabilitacyjne z materacem piankowym, materace próżniowe,

materac przeciwodleżynowy, a także inne,
drobne pomoce dydaktyczne. Sprzęt i pomoce poprawią komfort pobytu na zajęciach ich uczestnikom i pomogą w ich
rewalidacji, czyli osiąganiu lepszej sprawności.
Uruchomienie sali było ważnym wydarzeniem w SOSW, w którym uczestniczyli m.in.
starosta Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk, radna Małgorzata Filipek,
Agnieszka Wysocka z PGE GiEK S.A., Jadwiga
Tumidajewicz, prezes Fundacji Pomagamy

Z nowej sali rewalidacyjnej w SOSW korzysta obecnie ośmiu
niepełnosprawnych uczniów.

Dzieciakom Ziemi Łódzkiej, przedstawiciele
rodziców i nauczyciele placówki. 
n

Zakochani w zdrowiu
V Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców w II LO, koordynowane
przez Zarząd Rejonowy PCK w Bełchatowie, zachęcały młodzież do aktywności dla zdrowia własnego i pomagania innym.

P

ełnoletni uczniowie mogli oddać
krew, a także zarejestrować się jako
potencjalni dawcy szpiku. Niezbędną
wiedzę medyczną przekazał lekarz z Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku Uniwersytetu Medycznego. Panie ze stowarzyszenia
„Amazonki” poprowadziły zajęcia o profilaktyce raka piersi, a ratownik medyczny
przypomniał uczniom zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej i opowiedział o swojej pracy. W sali gimnastycznej nauczyciele wychowania fizycznego
przygotowali Jarmark Sportowy Krwiodawców, podczas którego w różnych dyscyplinach rywalizowały drużyny z sześciu szkół

powiatu bełchatowskiego. Jedną z konkurencji było udzielanie pierwszej pomocy.
Ponadto uczniowie zmierzyli się z testem
wiedzy o krwiodawstwie, który najlepiej
napisali reprezentanci ZSP nr 1 w Bełchatowie.
Drugi dzień Jarmarku poświęcony był
problematyce HIV i AIDS. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną, wysłuchała
prelekcji Ireny Stasiak z PCK w Bełchatowie. Zespół teatralny „Nostalgia”, z udziałem
uczniów „Kochanowskiego”, zaprezentował
spektakl profilaktyczny „Ostatnia impreza”,
mówiący o tragicznych skutkach zażywania
alkoholu i narkotyków. Obejrzała go też Jo-

Do oddawania krwi uczniowie „Kochanowskiego” podeszli
odważnie i z entuzjazmem.

anna Samburska z bełchatowskiego Sanepidu, która przekazała szkole materiały profilaktyczne. 
n
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Kulturalnie
Kulturalna duma powiatu
Mają talent, zapał, odwagę. Występują, tworzą, rozwijają siebie i innych. Wzbogacają życie kulturalne w powiecie i promują go, nie tylko
w kraju. Wyjątkowi twórcy, animatorzy, artyści i działacze w dziedzinie kultury są co roku nagradzani przez samorząd powiatu bełchatowskiego w uznaniu za wysokie osiągnięcia. Pula nagród w 2019 roku
wyniosła 13 tysięcy złotych.

N

agrody przyznawano w trzech kategoriach. „Twórca – Osobowość
Roku” jest adresowana do miesz-

kańców powiatu, którzy mogli pochwalić
się sukcesami w twórczości artystycznej
(tanecznej, muzycznej, plastycznej, ma-

Laureaci nagród kulturalnych powiatu spotkali się na uroczystej gali.

larskiej, teatralnej, fotograficznej, literackiej i filmowej) zajmując wysokie miejsca
w konkursach, festiwalach, przeglądach
o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Na liście nagrodzonych znaleźli się
wokaliści, tancerze, artyści grafiki i plastyki: Władysław Gągała, Pola Gągała, Dominika Góra, Szymon Strąkowski, Weronika
Karolczyk, Dominik Woźniak, Mariusz Gosławski, Konrad Fiszer, Tomasz Orłowski,
Zespół „Mała Avista”, Anna Serafińska i Paweł Bauer.
Kategoria „Animator Kultury” wskazuje
osoby, które upowszechniają m.in. czytelnictwo, muzealnictwo, taniec, film, fotografię czy malarstwo, edukują młode pokolenie, aktywnie uczestniczą w ważnych
dla powiatu wydarzeniach kulturalnych.
Nagrodzeni animatorzy to: Paweł Bauer,
Mateusz Cieślak, Gminna Orkiestra Dęta
OSP Dobrzelów, Ewa i Ireneusz Kępowie.
Nagroda w kategorii „Ochrona Kultury” ,
przyznawana w szczególności za wysokie
osiągnięcia na rzecz ochrony kultury, popularyzacji i dokumentowania zabytków
oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Zarząd Powiatu
w Bełchatowie wyróżnił Mariana Wójcika i Janusza Stasiaka. Panu Marianowi
przyznano także nagrodę specjalną pt.
„Kulturalny Gryf Powiatu”. Jej laureat to
działacz społeczny, który od 25 lat dokumentuje historię i dokonania kulturalne
w powiecie, autor artykułów i wystaw fotograficznych, filatelistycznych i przyrodniczych.
n

Biblioteka odkrywa literackie talenty

„K

siążka na medal” i „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” to tytuły konkursów, zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie, w których brali
udział uczniowie z prawie trzydziestu szkół w powiecie. Zgłoszono
ponad sto prac. Jury oceniało m.in. treść, stylistykę, oryginalność
dzieł. Utwory mogły zajmować maksymalnie do trzech stron maszynopisu. W pierwszej rywalizacji, w kategorii wiekowej 13-15 lat,
główną nagrodę przyznano Krzysztofowi Bieńkowskiemu z Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie za recenzję książki pt.
„Metro 2033” D. Glukhovskiego. Drugie miejsce zajęła Karolina Sujka
(I LO w Bełchatowie), a trzecie Liwia Wojtala (II LO); wyróżniono Wiktorię Czarzasty (ZSP nr 1), Malwinę Hoszowską (SP nr 2 w Zelowie),
Wiktorię Majchrowską (I LO). Natasza Malik z ZSP w Kleszczowie wygrała w kategorii 16-18 lat za recenzję „Wściekłego psa” W.Tochmana.
Kolejne miejsca zajęły Sylwia Próba (ZSP nr 1) i Joanna Kowalska (II
LO); wyróżniono Izabelę Luter (ZSP w Szczercowie), Karolinę Kratę
(ZSP w Szczercowie), Huberta Pierzchałę (I LO). „Bajka o tchórzliwym
Jasiu i jego siostrze”, napisana przez Antoniego Golińskiego (SP
Szczerców), zwyciężyła w drugim konkursie. Na podium znaleźli się
również Damian Schabowicz i Michał Flaszka, obaj z Zespołu Szkol-
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no-Przedszkolnego w Ruścu. Wyróżnienia przyznano Marii Stasiak
(SP nr 8), Oliwii Morzyńskiej (SP nr 3), Zofii Kuc (SP w Kleszczowie).
Laureatów nagrodzono atrakcyjnymi książkami i suwenirami.
n

W konkursach literackich wzięli udział uczniowie z prawie trzydziestu szkół z powiatu bełchatowskiego.

Kulturalnie
Wieczór z orkiestrą

G

minna Orkiestra Dęta OSP Dobrzelów wystąpiła wspólnie
z Gminnymi Nutkami w Szkole Podstawowej w Domiechowicach. Koncert poświęcono zasadniczo Stanisławowi Moniuszko z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego, polskiego kompozytora. W imieniu Starosty Bełchatowskiego, patrona
honorowego tej inicjatywy, gościem wydarzenia był wicestarosta Jacek Bakalarczyk. Publiczności przypomniano życiorys artysty oraz najpopularniejsze dzieła. Jednakże występ nie zawierał
tylko moniuszkowskich wątków. „Wieczór z orkiestrą” rozpoczęto
„Pieśnią Wieczorną”. Zabrzmiały też „Prząśniczka” i „Kozak”. Krótką
zapowiedzią o gotowości bojowej orkiestra rozpoczęła „Lekką
Kawalerię” Franza von Suppe. Następnie zaprezentowano I i II
część suity na orkiestrę wojskową Gustava Holsta. Występ zakończył utwór „Bugler’s Holiday” Leroya Andersona na trzy trąbki solo. Solistami byli Aleksandra Opłotny, Jarosław Bakalarczyk
oraz Agnieszka Pisarek, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi.
Koncert prowadził Bartłomiej Domański, kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej. Swój program zaprezentowały także dzieci
z zespołu Gminne Nutki, przygotowane przez Ewę Kępę. Niespodzianką dla publiczności był również występ Pawła Bauera,
który zaśpiewał Biały Krzyż. Owacje na stojąco oraz dwukrotnie
zagrany bis to dowody na sukces całego przedsięwzięcia.  n „Wieczór z orkiestrą” w Domiechowicach poświęcony był twórczości Stanisława Moniuszki.

Jubileusz szkoły muzycznej
35-lecie istnienia świętowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Bełchatowie. Z tej okazji w sali widowiskowej Gigantów Mocy odbył
się koncert jubileuszowy. Wystąpili uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele placówki.

P

aństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bełchatowie, mająca swa siedzibę na Placu Wolności 20, jest
publiczną szkołą muzyczną, prowadzoną
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie. Dzieci uczą
się tutaj gry na instrumentach oraz zdobywają muzyczną wiedzę teoretyczną.
Zajęcia z instrumentu prowadzone są indywidualnie przez wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną. Podopieczni mogą kontynuować naukę w szkołach artystycznych
II stopnia. Kształcenie w PSM prowadzone
jest w dwóch cyklach: sześcioletnim (dzieci 7-10 lat) - fortepian, skrzypce, gitara,

akordeon, flet, klarnet, saksofon oraz czteroletnim (dzieci w wieku 8-16 lat) - gitara,
akordeon, flet, klarnet, saksofon. Uczniowie często popisują się swoimi osiągnięciami organizując mini koncerty w szkole.
Są też dumą miasta i regionu, występując poza ich granicami. Tylko w tym roku
podopieczni bełchatowskiej PSM zdobyli
blisko trzydzieści różnych nagród na konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o randze od regionalnej po międzynarodową.
Zapisy do placówki organizowane są
każdego roku wiosną (marzec-maj). Na
początku czerwca odbywa się badanie

Jubileuszową galę PSM uświetniły występy uczniów.

przydatności kandydatów. Polega to na
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 
n

W „Kochanowskim” lubią historię

U

czniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie wzięli udział w konkursie
„Wawel w Piotrkowie. Jagielloński ośrodek
władzy 1388-1567. Jubileusz 500-lecia Zamku Królewskiego w Piotrkowie”. Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło
Naukowe Historyków „KLIO” we współpracy
z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskie-

go w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. O zwycięstwo rywalizowała młodzież
z całego regionu piotrkowskiego. Na pięć
punktowanych miejsc najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie II LO, zajmując wszystkie
miejsca na podium. I miejsce – Kamil Ludwiczak z klasy 3a, II miejsce – Iza Górna z klasy
3a, III miejsce – Kacper Leśniewski z klasy 2a.
Młodzież przygotowała do konkursu Agata
Bluszcz-Kiełbik, nauczyciel historii. 
n

Trzy stopnie podium w finale historycznego konkursu należało
do uczniów z Bełchatowa.
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Rozm aitości
Mistrzowskie gotowanie z dynią w tle

K

onkurs kulinarny „I ty możesz zostać masterchefem” to dla młodzieży szansa na
popisanie się talentem i umiejętnościami
w kuchni. Dziesięć dwuosobowych zespołów
zgłosiło się do siódmej edycji tego przedsięwzięcia, organizowanego przez Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 2, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Ochotniczy Hufiec Pracy
w Bełchatowie. Wzorowany na popularnych
programach telewizyjnych o gotowaniu konkurs
ma na celu rozwijanie kulinarnych pasji uczniów,
którzy kształcą się w kierunku gastronomicznym.
Młodzież musi wykazać się nie tylko kreatywnością, ale również znajomością technik obróbki
żywności, zasad sanitarnych i bhp w kuchni.
Uczestnicy konkursu przygotowali m.in. grillowanego kurczaka na sałacie rzymskiej z ananasem i sosem winegret, kopytka dyniowe w sosie grzybowym z kurczakiem oraz pieczonego
kurczaka z dynią. Bezkonkurencyjna okazała się
noga z kaczki w sosie pomarańczowym z puree
dyniowym w towarzystwie sałatki z granata, serwowana przez Natalię Krawczyk i Karolinę Kłysik.
Drugie miejsce zajęły Kinga Samborska i Katarzy-

Uczestnicy kulinarnej rywalizacji muszą dbać nie tylko o smak potraw, ale także inne „kuchenne” aspekty, jak technologia obróbki
żywności, zasady higieny, porządek na stanowisku pracy..

na Cieślak za mięsno-warzywną tartę, a trzecie
Oliwia Jaworska i Filip Dominikowski za zrazy
w sosie z prawdziwków z kopytkami dyniowymi
i chipsami bekonowymi. Starostwo kupiło lau-

reatom 2.i 3. miejsca nagrody o łącznej wartości
400 zł. Wydarzenie, pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, było elementem obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 
n

Wyśpiewana szansa na
sukces

B

Za powodzenie bełchatowian w w „Szansie na sukces” trzymał kciuki co najmniej cały powiat
bełchatowski.

ełchatowianie Anna Serafińska i Paweł Bauer promowali nasz region,
ale przede wszystkim swój talent wokalny, w listopadowej i grudniowej edycji telewizyjnego programu „Szansa na sukces”. Paweł zaśpiewał
przebój Zenka Martyniuka „Przez twe oczy zielone”. Anna zmierzyła się z piosenką „Pocałuj noc” grupy Varius Manx i została wyróżniona. Młodzi artyści nie
są amatorami w występach na scenie z mikrofonem. Paweł Bauer jest wokalistą, animatorem kultury i czasu wolnego, czasem określa siebie showmanem.
W 2011 roku brał udział w I edycji programu telewizyjnego „Bitwa na Głosy",
w którym śpiewał w drużynie Michała Wiśniewskiego.
Anna Serafińska śpiewa, pisze teksty i muzykę, dwa razy wystąpiła w programie „Szansa na sukces”. Jest finalistką i laureatką wielu festiwali krajowych
i międzynarodowych, frontmanką rodzimego zespołu Hazard. Współpracuje
z producentem muzycznym Mateuszem Badurą, z którym promuje najnowszy utwór „Najwyższy czas ". Artyści wystąpili na zaproszenie starosty Doroty
Pędziwiatr na gali z okazji Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Towarzyszyła im grupa muzyków „Bezpieczny weekend”. 
n

Między nami wolontariuszami

I

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie odwiedzili wolontariusze Fundacji Euroweek. Rozmowy i wspólne zajęcia, prowadzone
w języku angielskim, były okazją do szlifowania języka oraz wzajemnego poznania kultury, geografii czy historii państw, z których pochodzili niecodzienni goście.
Avdul Hoxhaj z Włoch oraz Adda Zerfi z Algierii opowiadali o życiu, kulturze oraz
historii swoich krajów. Nie zabrakło również zabawnych gier językowych oraz ćwiczeń z odgrywaniem ról. Biorąc pod uwagę fakt, że spotkania były prowadzone
w języku angielskim, była to okazja, aby przetestować swoją wiedzę z tego języka
oraz poszerzyć znajomość geografii czy historii. Goście z łatwością przełamywali
lody i bariery językowe. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem ich otwartości, charyzmy, uprzejmości i pogody ducha. Dwie uczennice „Kochanowskiego” zapewniły
wolontariuszom nocleg oraz wyżywienie w swoich rodzinnych domach. 
n Kontakty międzynarodowe uczniów w naszych szkołach stają się coraz częstsze.
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Z gmin
VIII Świąteczny Bieg w Ruścu
Ponad trzysta osób wzięło udział w VIII Świątecznym Biegu w Ruścu pod patronatem Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr. Imprezie towarzyszył cel charytatywny, jakim była zbiórka pieniędzy na leczenie
Patryka, czternastoletniego chłopca z Bełchatowa, cierpiącego na ostrą białaczkę.
zostaną przeznaczone na leczenie Patryka.
Zawodników klasyfikowano w czterech
kategoriach. Spośród pań najlepiej pobiegła Barbara Noga (czas 00:29:32), najszybszym mężczyzną był Mateusz Pawełczyk
(czas 00:25:37). Najlepszym wynikiem wśród
mieszkanek Ruśca pochwaliła się Agnieszka
Drzazga Koch (czas 00:38:16), a wśród mężn
czyzn Tomasz Maliszak (czas 00:31:53).

Charytatywnej idei biegu towarzyszyła rywalizacja sportowa. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, najszybsi stanęli na podium.

N

a starcie biegu zgłosili się biegacze z
całej Polski. Przygotowano dla nich
około 7-kilometrową trasę. Mocno
dopingowali ich m.in. starosta Dorota Pędziwiatr, wicestarosta Jacek Bakalarczyk,
wójt Ruśca Damian Szczytowski i Bogdan
Stolarczyk, radny naszego powiatu. Go-

ściem specjalnym imprezy był Rafał Patyra,
znany dziennikarz telewizyjny i komentator
sportowy. Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie „Aktywni w Gminie Rusiec".
Akcję wsparli także bełchatowscy Spartakusi i Lodowate Babeczki - Morsy Bełchatów.
Zebrano ponad 3 tysiące złotych. Pieniądze

Na VIII Świąteczny Bieg w Ruścu zgłosiło się ponad 300 osób.

Ekspressem przez Gminę Kleszczów
Kleszczów utworzył Solidarnościowy Fundusz

17

grudnia Rada Gminy Kleszczów
uchwaliła budżet na rok 2020.
Podczas tej sesji przyjęto również
uchwałę w sprawie wyrażenia intencji udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, która umożliwi realizację projektu
wspierania gmin sąsiednich oraz tych jednostek samorządu terytorialnego (JST), które
nie sąsiadują z gminą Kleszczów, a wchodzą
w skład powiatu bełchatowskiego.
- Na tę pomoc będziemy przeznaczać tyle, ile wynosi ¼ kwoty płaconego przez Gminę Kleszczów
„Janosikowego” - informuje wójt Sławomir Chojnowski. - W oparciu o ustalony wzór każda z uprawnionych do wsparcia JST (jest ich 12) będzie mogła
obliczyć konkretną kwotę i wpisać ją do swojego
budżetu, przeznaczając pieniądze na realizację
wybranej inwestycji. Ten pomocowy projekt nazwaliśmy „Solidarnościowym Funduszem Rozwoju
Lokalnego”. Kryteria udzielania wsparcia zostały ja-

sno określone. Dla bezpośrednich sąsiadów gminy,
którzy w największym stopniu odczuwają uciążliwości związane z działającymi na terenie gminy
Kleszczów elektrownią oraz kopalnią, kwota udzielonego wsparcia będzie 2 razy wyższa niż pomoc,
jaką otrzymają pozostałe gminy z powiatu bełchatowskiego (w tym również miasto Bełchatów) oraz
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
„Janosikowe Plus”- taką roboczą nazwę zyskał
kleszczowski projekt - będzie obliczane na podstawie kwoty „Janosikowego”, do jakiej zapłacenia
Ministerstwo Finansów zobowiązało Gminę Kleszczów w kolejnym roku. Suma „Solidarnościowego
Funduszu Rozwoju Lokalnego” w 2020 roku, zabezpieczona w kleszczowskim budżecie, wynosi
12.721.500 zł.

Inwestycje w toku
- Trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Łękińsku. Konieczność jej powiększenia to wynik

dynamicznego rozwoju miejscowości, należących do obwodu tej szkoły, a także efekt wprowadzonej reformy edukacji. Dobudowywana
część szkoły zajmie ponad 900 m kw. powierzchni. Do użytku zostanie przekazana w lutym 2021
roku.
- W ramach przebudowy i modernizacji najstarszego w gminie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w Łękińsku zostały zainstalowane nowe
pompy głębinowe, odnowione zbiorniki wody,
a także wymienione wszystkie instalacje wewnętrzne w budynku, mieszczącym stację filtrów.
Stary ciąg technologiczny, służący do uzdatniania
wody zostanie zastąpiony nowymi urządzeniami.
- Nową inwestycją mieszkaniową w gminie
Kleszczów jest budowa dwóch budynków, z których każdy pomieści cztery mieszkania socjalne.
Budynki powstają w Kleszczowie przy ul. Tulipanowej i mają być przekazane do użytku w sierpniu
2021 r.
n
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Z gmin
Przebudowa dróg Nowy Świat – Ludwików
i Zdzieszulice Dolne – Kielchinów w 2020 r.
To świetna informacja, nie tylko dla mieszkańców
Gminy Bełchatów, ale i całego powiatu. W 2020 roku
rozpocznie się przebudowa odcinka prowadzącego z Nowego Światu przez Ludwików aż do granic
Bełchatowa oraz drogi łączącej Zdzieszulice Dolne z Kielchinowem. Oba zadania będą kosztowały
nieco ponad 3,308 mln zł, a zajmie się nimi P. U.H.
„DOMAX” Arkadiusz Mika. Połowę kosztów pokryje
Fundusz Dróg Samorządowych.

L

iczący 600 metrów odcinek drogi ze Zdzieszulic Dolnych do
Kielchinowa, będzie remontowany już wiosną, a prace zakończą
się najpóźniej w czerwcu. Na przebudowanym odcinku pojawi
się nowa asfaltowa nakładka. Ta część inwestycji będzie kosztować
ok. 491 tys. zł. Gdy tylko drogowcy uporają się z robotami na tej drodze, ruszy przebudowa odcinka Nowy Świat – Ludwików za ok. 2,817
mln zł.
- Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się pozyskać rządowe
dofinansowanie na realizację tak ważnej inwestycji – mówi Konrad
Koc, Wójt Gminy Bełchatów. Jak zaznacza, przebudowa tego odcinka była jednym z punktów jego programu wyborczego. - Mimo
trudnej sytuacji finansowej udało nam się zaoszczędzić i zabezpieczyć pieniądze na realizację tego ważnego przedsięwzięcia.
Na przebudowę drogi Nowy Świat – Ludwików od lat czekali nie
tylko mieszkańcy obu tych miejscowości, ale też kierowcy z całego
powiatu. Odcinkiem tym można szybko przedostać się z drogi krajowej nr 74 na drogę wojewódzką 484 i dalej w kierunku kopalni i elektrowni bądź „gierkówki”. Inwestycja, którą w 2020 roku rozpocznie
gmina Bełchatów, obejmie odcinek o długości 1,4 km. Na całości (od
dawnej stacji benzynowej w Nowym Świecie aż do granic miasta)
położona zostanie nowa nakładka asfaltowa, a jezdnia będzie miała

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc i właściciel PUH Domax Arkadiusz Mika, podpisali umowę
na przebudowę dwóch gminnych dróg.

szerokość 5,5 metra. Wybudowany zostanie także ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 metra, a po drugiej stronie jezdni pojawi się
pobocze z tłucznia.
- Dla zminimalizowania uciążliwości w ruchu inwestycję podzielimy na dwa etapy – tłumaczy wójt Konrad Koc. - W 2020 roku wykonamy pierwszy, liczący 700 metrów, odcinek od dawnej stacji
benzynowej w kierunku Ludwikowa. Po zakończeniu robót na tym
„zachodnim” odcinku rozpocznie się drugi etap. Będzie to przebudowa liczącego 726 metrów „wschodniego” odcinka, tego w stronę
granic miasta.
Cała inwestycja może potrwać do maja 2021 roku. 
n

Nie marnuj, podziel się jedzeniem!
W Szczercowie uruchomiono pierwszą w powiecie bełchatowskim społeczną lodówkę. Każdy może włożyć do niej te artykuły spożywcze, których ma w nadmiarze. Z zawartości lodówki skorzystają wszyscy
potrzebujący.

S

połeczna lodówka w Szczercowie to trzecie takie urządzenie w regionie łódzkim
– gmina dała się wyprzedzić tylko przez
duże miasta - Łódź i Piotrków Trybunalski.
- Samorząd gminy Szczerców w pełni po-

Społeczna lodówka w Szczercowie już działa. Żywność oraz
inne artykuły trafiają do potrzebujących.
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piera inicjatywy, które nawet w małym stopniu rozwiązują problem marnowania jedzenia
– mówił podczas inauguracji tego charytatywnego przedsięwzięcia wójt Krzysztof Kamieniak. – Nasza lodówka, zgodnie z jej ideą, jest
ogólnodostępna, wspomoże osoby potrzebujące, o niższym statusie materialnym oraz
dodatkowo zaktywizuje mieszkańców i przedsiębiorców, bo przecież to właśnie my zadbać
musimy o jej regularne zaopatrzenie.
Do opieki nad społeczną lodówką wójt
Krzysztof Kamieniak wskazał Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pomysł przywiozła do
Szczercowa jedna z radnych, zaaprobowała
go Komisja Zdrowia Rady Gminy. „Lodówka”
ma swoją genezę na Dolnym Śląsku, gdzie
wrocławska fundacja „Weź pomóż” działa pro-

społecznie i charytatywnie. Uruchomiono już
40 lodówek w całej Polsce, a liczba kolejnych
będzie się stale zwiększać.
- „Weź pomóż” jest partnerem i dobrym duchem całej akcji – tłumaczy Anna Krawczyńska, dyrektor GOPS w Szczercowie. – Otrzymaliśmy od niej nie tylko lodówkę, ale też szereg
podpowiedzi jak działać, by efekt trafiał do jak
największej grupy osób.
Właścicieli
sklepów,
przedsiębiorców
i mieszkańców gminy Szczerców serdecznie
zachęcamy do zaopatrywania społecznej lodówki w żywność. Osobom potrzebującym,
zwłaszcza w okresie zimowym, przyda się także odzież czy środki czystości. Artykuły można
przekazywać do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczercowie, ul. 3 Maja 6. 
n

Informator
ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24
Centrum Kształcenia Zawodowego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel. 731 31 10 fax 731 31 30

Powiatowe Centrum Sportu
tel. 733 01 70, 733 01 72

Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25

ul. Czapliniecka 66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 05 45,
fax 633 06 42
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)
ul. Pabianicka 17/19
Centrala 635 86 00, fax 635 86 17
Sekretariat 635 86 01
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 47
Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
635 86 50
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
Zespół ds. Kadr 635 86 10
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 733 65 32
Biuro Rady Powiatu 635 86 53

Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59

Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych 633 16 81
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81
Bursa Szkolna 632 12 52

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel. 43 676 60 11 fax 43 676 62 90
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel. 631 80 50 fax 631 80 79
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel. 634 10 00 fax 634 13 41

Powiatowa Administracja Zespolona
KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 82 10
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 15
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, tel. 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53
Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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

TELEFONY ALARMOWE
z komórkowych i stacjonarnych 112
pogotowie ratunkowe 999
straż pożarna 998
policja 997

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel. 632 94 04, fax 631 40 46
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
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 95
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83

ul. Pabianicka 26
Wydział Komunikacji i Dróg
635 86 77, 733 65 31, 635 86 26
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04
Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

ZSP nr 1 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56
ZSP nr 2 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel/fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Urzędy gmin

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych
733 66 08

Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

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

ZAŁATW SPRAWĘ
W URZĘDZIE
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
pracuje w dni powszednie od godz.
7.30 do godz. 15.30, we wtorki do godz.
18.00. Wykaz poszczególnych wydziałów i numerów pokoi znajduje się na
tablicy w holu na parterze urzędu. Informacje są również udzielane w punkcie
obsługi (parter).

Druki i formularze do poszczególnych
spraw są dostępne na oficjalnej stronie
internetowej powiatu bełchatowskiego
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka
Dla mieszkańca/Druki do pobrania lub
BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.

Termin wizyty w wydziale komunikacji można uzgodnić poprzez specjalną aplikację na stronie www powiatu.
O załatwieniu sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em, jeśli mają
takie życzenie.
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