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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego
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Wesołych świąt
i szczęśliwego
nowego roku
2018!

Rok 2017 w samorządzie powiatowym

W biznesie trzeba się wyróżniać

Kończący się rok to dla samorządów,
pracujących w oparciu o roczne plany
budżetowe, także obowiązek podsumowania tego, co zostało wykonane. Samorząd powiatu bełchatowskiego skupił
swoją uwagę i środki na wielu obszarach, ale niezmiennie od kilku lat priorytetowymi są poprawa stanu dróg, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców czy
ochrona środowiska. Starosta Waldemar
Wyczachowski wymienia najważniejsze
przedsięwzięcia
Str. 3

Małe, średnie i duże firmy z powiatu
bełchatowskiego znów mogą sięgnąć po medale. Coroczny konkurs
dla przedsiębiorców, organizowany przez bełchatowskie starostwo,
odbywa się już po raz jedenasty.
Jest to szansa dla firm, by pochwaliły się swoimi osiągnięciami. Udział
w konkursie jest bezpłatny. Firmy
zgłaszają się same. Termin upływa
10 stycznia 2018. 
Str. 10

FLESZ
Przerwa w pracy starostwa
2 stycznia (wtorek) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie będzie nieczynne.
Ma to związek z przypadającym
w sobotę, 6 stycznia, Świętem Trzech
Króli. Na mocy Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć
pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto, które wypadło w dzień
wolny od pracy, inny niż niedziela.
Dniem wskazanym przez Starostę Bełchatowskiego jest właśnie 2
Około stu sześćdziesięciu wykonawców z wielu miejscowości w naszym powiecie, tj. solistów, duetów i zespołów zgłosiło się
do XVII Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania trwały dwa dni, oceniało je czteroosobowe jury, złożone z
nauczycieli ze Szkoły Muzycznej i profesjonalnych muzyków. Najczęściej prezentowano pastorałki. Na koncercie laureatów (14 I)
wystąpią najlepsi wykonawcy (ok.20).

stycznia. Za ewentualne utrudnienia

W górnicze święto starosta Waldemar Wyczachowski otrzymał od- „Wygrajmy razem” to nazwa sportowej imprezy z udziałem
znakę „Zasłużony dla KWB Bełchatów” w uznaniu za dobrą współ- osób niepełnosprawnych. W tym roku wystartowało sześćdziesięciu zawodników. Turniej od 7 lat organizują Warsztaty
pracę między samorządem powiatowym i przedsiębiorstwem.
Terapii Zajęciowej.

Tomasz Jachymek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
zapewnia, że jednostka jest dobrze przygotowana do pracy na drogach zimą. Służyć jej będzie nowa posypywarka,
a także 200 ton soli, 500 ton piasku i 890 ton mieszanki.

przepraszamy.

Kalendarium wydarzeń
31 grudnia, od godz. 22
Sylwester na Placu Narutowicza w Bełchatowie. Zabawę dla mieszkańców organizuje też
gmina Szczerców (Plac św. Floriana)
2 stycznia
Zapisy na ferie zimowe z Powiatowym Centrum Sportu dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Terminy turnusów: 29 stycznia-2lutego; 5 – 9
lutego. Zajęcia w godz. 10-14, opłata 60 zł za
turnus.
6 stycznia
VI Edycja Orszaku Trzech Króli. Orszak wyruszy
ok. godz. 12 sprzed kościoła na os. Dolnoślą-

skim i skieruje swe kroki do centrum Bełchatowa, do parafii przy ul. Kościuszki. Po drodze
zostanie zainscenizowanych kilka scen nawiązujących do Biblii, a także historii Polski.
Wydarzenie będzie transmitowane przez TVP.
Organizację wydarzenia wspiera finansowo
starostwo.
7 stycznia
Koncert kolęd w kościele parafialnym w Chabielicach. Wystąpi kapela Góralska „Ondraszki”.
Początek o godz. 16.

14 stycznia
XVII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek
(kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Binkowie).
Ogłoszenie wyników konkursu oraz koncert
laureatów. Początek po nabożeństwie ok.
godz. 17.30.
14 stycznia
XI Mistrzostwa Gminy Szczerców w Halową
piłkę nożną w ramach WOŚP (hala sportowa
przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie, godz.10)
14 stycznia
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bełchatowie
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TO JEST WAŻNE
Rok 2017 w samorządzie powiatowym
Kończący się rok to dla samorządów, pracujących w oparciu o roczne plany budżetowe, także obowiązek
podsumowania tego, co zostało wykonane. Samorząd powiatu bełchatowskiego skupił swoją uwagę i posiadane środki na wielu obszarach, ale niezmiennie od kilku lat priorytetowymi są poprawa stanu dróg,
bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, efektywna edukacja młodego pokolenia, wspieranie przedsiębiorczości, pomoc społeczna oraz działania dla ochrony środowiska. Chciałbym przedstawić najważniejsze
przedsięwzięcia podjęte przez samorząd właśnie w tych ww. dziedzinach, którymi zapisze się w historii naszego powiatu rok 2017.
DROGI. Na inwestycje drogowe i związane
z utrzymaniem dróg samorząd powiatu wydał ok. 7,5 mln zł. Najwięcej środków z powiatowej kasy pochłonął ostatni etap przebudowy drogi Kamień – Chabielice (1,75 mln
zł), kosztowne były też przebudowy, m.in.
skrzyżowania w Kamieniu (299 tys. zł), na ul.
1 Maja i Staszica w Bełchatowie (1,3 mln zł),
dwa etapy przebudowy drogi w Kurówku
Prądzewskim (477 tys. zł), II etap przebudowy drogi wraz z kanalizacją w Mazurach (399
tys. zł), odtworzenie jezdni Imielnia - Parzno
(466 tys. zł), jak też na odc. Kociszew – Drużbice (295 tys. zł) i Zawadów – Bukowa (298
tys. zł), II etap przebudowy drogi Kociszew
– Grabostów (200 tys. zł). Łączna długość
wszystkich odcinków przebudowanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg wyniosła ponad 4500 metrów. Bieżące utrzymanie dróg
i drobne remonty kosztowały ponad 550 tys.
zł. Zainwestowaliśmy też w sprzęt dla PZD
(321 tys. zł), by jednostka mogła być niezawodna. W kosztach czterech tegorocznych
inwestycji drogowych partycypowały też
samorządy gmin: Ruśca, Kleszczowa i gminy
Bełchatów.

EDUKACJA. Placówki oświatowe, zwłaszcza
szkoły zawodowe należące do samorządu
powiatowego, mają za zadanie szkolić fachowców. Dlatego stale unowocześniamy
bazę dydaktyczną wyposażając pracownie,
poszerzając ofertę kształcenia, remontując
budynki. W I LO przebudowaliśmy dach sali
gimnastycznej (147 tys. zł), w ZSP nr 3 odnowiliśmy dach jednego z sektorów (148
tys. zł), rozpoczęliśmy działania dla przebudowy szatni, sanitariatów przy basenie PCS,
także z myślą o osobach niepełnosprawnych. Kosztowną inwestycją było utworzenie nowoczesnej pracowni samochodowej
w CKP (ponad 580 tys. zł), w kilku szkołach
założyliśmy instalacje alarmowe i zmodernizowaliśmy sieć komputerową, co pozwoliło
na wdrożenie dzienników elektronicznych.
W ramach projektu unijnego wysłaliśmy kolejną grupę młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec. Uczniom klas mundurowych
w ZSP nr 3 zbudowaliśmy szkolną strzelnicę.
Pomiędzy pracowniami powstały izolacje
akustyczne. Podjęliśmy kroki do stworzenia
w Bełchatowie możliwości kształcenia się
pielęgniarek.

BEZPIECZEŃSTWO. ZDROWIE. Dobra
współpraca samorządu z jednostkami straży pożarnej i policji zaowocowała wsparciem kupna samochodu do przewozu osób
zatrzymanych (65 tys. zł) i zamontowania
w komendzie policji nowoczesnego systemu monitoringu (30 tys. zł) oraz sprzętu
elektronicznego i łączności dla strażaków
(30 tys. zł), którzy co roku otrzymują też
od nas pieniądze na sorbenty (30 tys. zł).
Pomogliśmy mieszkańcom troszczyć się
o zdrowie. Służyły temu trzy programy
bezpłatnych profilaktycznych badań (Mój
ekologiczny styl życia, Zdrowo gram-jestem
eko, badania wykrywające raka prostaty)
oraz szczepień szesnastolatek przeciwko
wirusowi HPV. Ogólnie skorzystało z tych
propozycji blisko 2 tysiące osób. Przekazaliśmy ponad 20 tys. zł organizacjom pozarządowym, które popularyzowały wśród
mieszkańców zasady ochrony zdrowia. Bełchatowskiemu szpitalowi daliśmy 200 tys. zł
na sprzęt medyczny.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Możliwości samorządu powiatowego w tym obszarze nie są
duże, mimo to podejmowaliśmy starania,
m.in. dla ułatwienia firmom nawiązywania
kontaktów biznesowych organizując II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego.
Rozdaliśmy najskuteczniejszym przedsiębiorcom statuetki „Firm na medal”. Wsparliśmy kilka inicjatyw Regionalnej Izby Gospodarczej.
Pomogliśmy nawiązać kontakty z Niemcami,
Litwą i Białorusią, które mają szansę zaowocować gospodarczymi efektami.
OCHRONA ŚRODOWISKA. O środowisko
dbamy inwestując w infrastrukturę budowlaną chroniąc poszczególne jego komponenty
i edukując mieszkańców, organizując im za
455 tys. zł ekologiczne akcje, konkursy, wyjazdy w teren. Tzw. zielonych pieniędzy mieliśmy do dyspozycji ok. 1,9 mln zł. Do gmin
trafiło 765 tys. zł. Pieniądze te pomogły wykonać m.in. oświetlenie solarne, wodociągi
i kanalizacje, termomodernizacje budynków,

tereny zielone, unieszkodliwianie odpadów
z azbestem.
POMOC SPOŁECZNA. Pomogliśmy m.in. samorządowi Bełchatowa kupić auto do przewozu osób niepełnosprawnych, uzyskując
72 tys. zł dotacji z PFRON. Dla organizacji pozarządowych zabezpieczyliśmy w budżecie
blisko 300 tys. zł na zadania w takich dziedzinach, jak kultura fizyczna, turystyka, kultura
i sztuka czy upowszechnianie tradycji narodowych. Kolejny rok organizowaliśmy w powiecie bezpłatną pomoc prawników.
Przez cały rok objąłem patronatem honorowym 120 wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, patriotycznym i społecznym. Są one dla mnie bardzo ważne, bowiem
pokazują aktywność i pasje mieszkańców,
służą rozwojowi naszego powiatu. Dziękuję
państwu za uczestnictwo w przedsięwzięciach samorządu powiatowego i zapraszam
do dalszej współpracy w kolejnym roku. Życzę wszystkim, by rok 2018 był jeszcze lepszy,
sprzyjający realizacji planów i marzeń, życzę
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z samorządowym pozdrowieniem
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski
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WYDARZENIA
Uwaga na skrzyżowanie w Grudnej
Jest szansa na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 480 z drogą krajową nr 74
w miejscowości Grudna w gminie Szczerców. Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski oraz Krzysztof Kamieniak, wójt gminy, spotkali się w tej sprawie z Maciejem Tomaszewskim, dyrektorem łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z

danych policji wynika, że od roku
2014 do końca września tego roku
doszło w Grudnej do 16 wypadków
i 13 kolizji, w których zginęły dwie osoby,
a 45 zostało rannych. W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu starosta
zdecydował się wspomóc działania wójta
w sprawie newralgicznej „krzyżówki”.
Pomysłem samorządowców i policji jest
zamontowanie przy skrzyżowaniu specjalnych urządzeń lub wprowadzenie
rozwiązań zwiększających uwagę kierowców.
- Dyrektorowi przypomnieliśmy o naszym apelu w sprawie podjęcia przez
GDDKiA działań, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w tym newralgicznym miejscu – mówi starosta Waldemar
Wyczachowski. - Dyrektor zapowiedział,
że skrzyżowanie zostanie przebudowane
i pojawi się tam sygnalizacja świetlna. Niestety, termin realizacji tego pomysłu nie
jest jeszcze znany. W związku z tym mają
zostać podjęte doraźne działania, by poprawić bezpieczeństwo.
Wypadki, kolizje, ranni i zabici to również
zmartwienie dla policji.
- Wiele osób podróżujących drogą wojewódzką Widawa – Szczerców wykorzystuje jej atuty w okolicach skrzyżowania
w Grudnej, czyli dobrą nawierzchnię i pro-

Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak i starosta Waldemar Wyczachowski połączyli siły, by w GDDKiA przyspieszyć działania dla
poprawy bezpieczeństwa w Grudnej.

sty odcinek, co sprzyja często mniejszej
uwadze i wjeżdżaniu na drogę krajową
bez uprzedniego zatrzymania przy znaku
„Stop!” – mówi Damian Kucner, kierownik
posterunku w Szczercowie. - Formalnie
skrzyżowanie jest oznakowane w sposób

wystarczający, lecz nie jest oznakowane
w sposób wystarczający dobry. Od momentu, kiedy działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to miejsce zostało
oznaczane jako pierwszy taki niebezpieczny punkt w tym rejonie powiatu.
n

Policja pod elektronicznym nadzorem

S

tarostwo przekaże kolejną dotację
dla bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. 30 tysięcy złotych
pozwoli na budowę systemu kontroli
w budynku komendy z elektronicznym
systemem rejestracji wejść i wyjść funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz
interesantów.
- Instalacja tego typu systemu kontroli pozwoli nam nadzorować ruch osób
na terenie komendy – mówi insp. Karol
Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji
w Bełchatowie. - Dzięki temu podwyższymy bezpieczeństwo osób przebywających
na terenie jednostki i komfort obsługi interesantów.
W tym roku, również dzięki dotacji powiatu w wysokości 65 tysięcy złotych,
policja kupi nowy samochód do konwo-
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jowania zatrzymanych. Pieniądze przekazane przez powiat stanowić będą połowę

wartości samochodu, reszta ma pochodzić
z funduszy policji. 
n

Bełchatowska policja otrzyma z budżetu powiatu na rok 2017 także 65 tys. zł na zakup samochodu do konwojowania zatrzymanych.

WYDARZENIA
Oni są najbliżej potrzebujących pomocy
Pracownicy placówek powiatowych, działających w obszarze polityki społecznej, spotkali się na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Ponad sześćdziesiąt osób odebrało z rąk starosty Waldemara
Wyczachowskiego dyplomy gratulacyjne za wzorowe pełnienie trudnej służby.

Funkcje pracowników socjalnych pełnią głównie panie. Wśród mężczyzn są najczęściej terapeuci, wychowawcy i pracownicy
techniczni. Powiatowa akademia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

D

zień Pracownika Socjalnego ma
w Polsce blisko trzydziestoletnią tradycję. W naszym powiecie świętowano go w formie uroczystej akademii po raz
pierwszy. W sali teatralnej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie spotkało się
ponad sto osób.
- Pracownicy socjalni w naszych jednostkach stanowią liczną, bo ponad dwustuosobową grupę, która z racji charakteru swojej
pracy nie jest w świetle reflektorów, natomiast jest bardzo ważna i cenna. Pracownik
socjalny to ta osoba, która bezpośrednio
pomaga drugiemu człowiekowi – zwrócił
się do uczestników gali Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Uroczystość przygotowaliśmy po raz pierwszy, ale
chciałbym, by każdego roku organizować
takie spotkania i składać państwu należny
szacunek i podziękowanie.
Wyróżniającym się pracownikom starosta wręczył dyplomy gratulacyjne.
Otrzymali je dyrektorzy i osoby piastujące
stanowiska wszystkich szczebli, poczynając od szefowych kuchni, pokojowych,
opiekunów, poprzez instruktorów terapii

zajęciowej, pielęgniarki, pracowników
technicznych i administracyjnych, a na wychowawcach i głównych księgowych kończąc. W imieniu bohaterów uroczystości
głos zabrała Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, która podziękowała organizatorom za inicjatywę i przygotowanie miłej niespodzianki.
Należy podkreślić, że z pomysłem uroczystych obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego dla placówek powiatowych
zwrócili się do starosty związki zawodowe oraz Katarzyna Woszczyk, dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Pomysł, jak widać, „chwycił”, a słowa
podziękowań i spontaniczne podczas gali
wystąpienia pracowników socjalnych potwierdziły słuszność przedsięwzięcia. Gościem specjalnym spotkania był Zbigniew
Bogusławski, przewodniczący Regionu
Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, który
zwrócił się do zebranych z wieloma ciepłymi słowami. Prezentem dla wszystkich
był recital Weroniki Pochopień i słodki poczęstunek.
n

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie pracuje 31 osób
tworzących 5 zespołów do spraw: pieczy
zastępczej, świadczeń, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, admnistracyjno-gospodarczych, finansowo-ekonomicznych. PCPR realizuje cele statutowe,
które obejmują prowadzenie działalności
w zakresie polityki społecznej, wykonuje
zadania Powiatu Bełchatowskiego, w tym
administracji rządowej w zakresie ustaw
o pomocy społecznej, o przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny,
ustawy o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Centrum Administracyjne ds. Placówek Opiekunczo-Wychowawczych zatrudnia 19 osób. Centrum sprawuje nadzór
ekonomiczny, administracyjny i organizacyjny nad Ośrodkiem Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie (OIS) i Domem
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
OIS miał w listopadzie 19 podopiecznych, jednocześnie może w nim przebywać
28 osób. Placówka zapewnia całodobową
opiekę, wyżywienie, dostęp do nauki oraz
opieki medycznej, organizuje czas wolny,
prowadzi terapie. Pracuje tutaj 11 osób.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
również jest administrowany przez Centrum. Obecnie przebywa w placówce dziewiętnaścioro dzieci. Zatrudnionych jest 11
osób.
Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach
powstał 20 lat temu. Mieszka w nim aktualnie 80 podopiecznych. Zatrudnionych
jest 61 osób. Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe
wyposażone są w meble, sprzęt radiowy
oraz instalację przywoławczą. Mieszkańcy
mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w pracowniach, np. ceramicznej,
komputerowej, muzycznej czy plastycznej.
Preferowaną formą terapii są też spacery
po pobliskim lesie oraz uczestnictwo w wycieczkach rowerowych.
Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie powstał w październiku 2001r., jest
przeznaczony dla 90 osób przewlekle somatycznie chorych. Pracuje tu 76 osób.
Marzeniem i staraniem dyrektora placówki
jest, by DPS w Bełchatowie miał renomę
miejsca, gdzie mieszkańcy mają profesjonalną opiekę każdego rodzaju.
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WYDARZENIA
Wolontariusze wierzą, że dobroć wraca
Bezinteresownie niosą pomoc, poświęcają swój wolny czas, uczą się empatii, zrozumienia, tolerancji. Mowa
o pięćdziesięciu członkach Szkolnego Klubu Wolontariusza w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie.
Z młodymi ludźmi spotkał się starosta Waldemar Wyczachowski.

S

zkolny Klub Wolontariusza działa od
2002 roku. Na początku z inicjatywy
uczennicy Anety Rostkowskiej podjęto całoroczną akcję dla dzieci autystycznych. Młodzież organizowała koncerty, aukcje, festyn dla mieszkańców miasta, wykład
lekarza psychiatrii, kwesty, odwiedziny wolontariuszy u dzieci autystycznych. Od kilku
lat pomaga przy licznych przedsięwzięciach
sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych czy dzieciom w Domu Dziecka,
współpracuje z organizacjami charytatywnymi. Waldemar Wyczachowski, gospodarz
powiatu, nie krył uznania dla postawy młodych ludzi. Jest to dla mnie miłym zaskoczeniem, że SKW ma tak wiele doświadczeń,
pomysłów i chęci do działania – dodał.
– To super, że możemy coś zrobić dla innych
– mówi Karolina Wojtasik, uczennica. - Możemy
inaczej spojrzeć na życie i jego problemy, zweryfikować nasze poglądy i wartości.
– Ja bardzo lubię pomagać, pracować z ludźmi,
to sprawia mi ogromną frajdę – mówi Liliana Zatorska, uczennica. - Wierzę, że dobroć wraca. n

W Szkolnym Klubie Wolontariusza w „Bronku” działa około 50 uczniów. Wielkie zaangażowanie młodzieży potwierdza ściana w szkolnej
czytelni, na której wiszą liczne podziękowania za pomoc oraz pięć grubych segregatorów, dokumentujących wieloletnią działalność.

Alkohol przyczyną krzywdzenia innych
Już po raz szósty w Bełchatowie na powiatowej konferencji pt. „Razem przeciw przemocy w rodzinie” spotkali się przedstawiciele jednostek zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. Spotkania organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Tematem tegorocznego był wpływ
nadużywania alkoholu na zjawisko przemocy w rodzinie.

W

konferencji udział wzięło kilkadziesiąt osób, pracownicy socjalni z jednostek gminnych i powiatowych,
przedstawiciele prokuratury policji, sądu.
– Na takich konferencjach poznajemy
się nawzajem po to, by później grupowo
współpracować przy skutecznym udzielaniu
pomocy danej rodzinie – mówi Janina Chojnacka z bełchatowskiego PCPR. - Niestety,
rośnie liczba procedur Niebieskiej Karty, ale
wynika to również z coraz większej świadomości społeczeństwa. Na szczęście, osoby
doznające przemocy już wiedzą, że przemoc
trzeba zgłaszać i potrafią to zrobić.
- Przemoc istniała, istnieje i istnieć będzie,
a naszą rolą jest minimalizować jej skutki
i przeciwdziałać w momencie, kiedy jeszcze
mamy wpływ na rozwój sytuacji w rodzinie
– mówi Tomasz Jędrzejczyk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. - W 2016 roku odnotowaliśmy w Bełcha-
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towie prawie dwukrotny wzrost interwencji
i wszczętych procedur Niebieskiej Karty.
Z policyjnych statystyk wynika, że zjawisko przemocy niespowodowanej alkoholem
pojawia się wśród Polaków coraz częściej.
W powiecie bełchatowskim natomiast udział
sprawców nietrzeźwych rośnie i przekracza
70 procent. Zdaniem Tomasza Jędrzejczyka tzw. „inteligentna” przemoc jest bardziej
niebezpieczna od tej „tradycyjnej”, związanej z alkoholem i rękoczynami, jest bowiem
trudna do wykrycia i udowodnienia.
– Organizujemy te spotkania od kilku lat
i będziemy je kontynuować, bowiem trudno
łudzić się, że przemoc nagle zniknie. Wierzę,
że tytuł naszej konferencji „Razem przeciw
przemocy w rodzinie” nie jet tylko hasłem, ale
naprawdę przekłada się na skuteczną pomoc
ofiarom i sprawcom – podsumowuje wydarzenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz,
n
dyrektor PCPR. 

Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz, dyrektor PCPR uważa, że
szkoleń dla osób pomagających ofiarom przemocy nigdy nie
jest za wiele. Z tego powodu konferencje są cykliczne.

WYDARZENIA
Nasza pomoc to znak,
że Polska o nich pamięta
700 kilometrów odległości, bus wyładowany po dach, łzy wzruszenia
i radości, serdeczne przyjęcie i gorące podziękowania – to wszystko towarzyszyło transportowi darów zebranych przez mieszkańców powiatu bełchatowskiego dla Polaków mieszkających w Rejonie Solecznickim
na Litwie. Dary zebrane zostały dzięki pomocy bełchatowskich firm,
przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej, Fundacji Przyjazna Planeta z Radomska, a także wielu osób prywatnych.
- Gdy dotarliśmy z darami na miejsce doszedłem do jeszcze większego przekonania,
że taką akcję należało zorganizować – mówi
Stanisław Gotkowicz, dyrektor biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Tego, co zobaczyliśmy, nie da się opisać słowami. Warunki, w których żyją biedni ludzie,
są dla nas szokujące. Wielka bieda i ludzka
bezradność, którą tam spotkaliśmy, uzasadniają potrzebę zorganizowania takiej akcji
także w kolejnych latach.
Rejon Solecznicki jest samorządem partnerskim powiatu bełchatowskiego od sierpnia 2013 roku. 80 procent spośród ok. 30
tysięcy jego mieszkańców, stanowią Polacy.
Zbiórka darów jest jednym z efektów tegorocznych kontaktów Regionalnej Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami z Solecznik.
- Wszystko, co przywozicie jest dla nas wartościowe dwojako. Potrzeby rodzin są bowiem ogromne. Wasza pomoc, to także znak,
że Polska o nas pamięta – mówi Tadeusz
Romanowski, prezes Wspólnoty Miłosierdzia
Bożego w Solecznikach na Litwie. - Nasza sytuacja pogorszyła się przed trzema laty, gdy
naszą walutę – lita, zastąpiono euro. W jeden
dzień staliśmy się ubodzy i to ubóstwo wzrasta z każdym dniem. Przed wprowadzeniem
euro pod swoją opieką mieliśmy 300 dzieci
z 80 rodzin, teraz mamy 1400 dzieci z 400 rodzin. W końcu przestaliśmy milczeć i prosimy
o pomoc rodaków z Polski. Każdego dnia zanosimy prośby do Boga o pomoc i wy przyjechaliście dzięki naszym modlitwom.
Tadeusz Romanowski przed laty był lokalnym przedsiębiorcą, zatrudniał w swojej firmie 50 osób, jednak pewnego dnia doszedł
do wniosku, że majątek, który zgromadził,
może przysłużyć się osobom potrzebującym.
Sprzedał firmę, a z zarobionych pieniędzy zaczął organizować pomoc za pośrednictwem
Wspólnoty Bożego Miłosierdzia. Opiekę organizuje dla kobiet w ciąży i noworodków,
dzieci, młodzieży, starców, osób samotnych,
chorych i niepełnosprawnych, kupując rzeczy codziennego użytku, jedzenie, ubrania,
ale też remontując domy.

Dary z powiatu bełchatowskiego zostały
przeniesione do magazynu, gdzie wolontariusze rozpakują je i posegregują odpowiednio do potrzeb rodzin. Podczas krótkiego
pobytu w Solecznikach bełchatowskiej delegacji udało się osobiście przekazać paczki
dla dwóch rodzin. Była to okazja zobaczyć
warunki, w jakich żyją.
- Te spotkania były dla mnie także osobistym,
szokującym doświadczeniem. Myślę, że wielu
mieszkańców naszego powiatu powinno zobaczyć na własne oczy, jak wygląda prawdziwa bieda, beznadzieja i brak perspektyw. To
pozwala sobie uświadomić jakimi my, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, jesteśmy
szczęściarzami i bogaczami– mówi Małgorzata
Nowak z zespołu ds. promocji starostwa.
We Wspólnocie Bożego Miłosierdzia działa
20 wolontariuszy, Każdy z nich ma pod opieką kilka rodzin.
- Co tydzień odwiedzamy naszych pod-

Dary dla litewskich rodzin, zebrane wśród firm i mieszkańców
powiatu bełchatowskiego, ważyły ponad pół tony.

opiecznych, przywozimy jedzenie z banku
żywności, a także ubrania, artykuły chemiczne i inne rzeczy codziennego użytku – mówi
Olga Kovzan, wolontariuszka. - Latem organizujemy kolonie, warsztaty kształcenia języka polskiego, wyjazdy i wycieczki. Często
podnosimy dzieci na duchu, bo czują się odrzucone i niepotrzebne, ale żyją w ciężkich
warunkach, więc wydaje im się, że są gorsze
od innych. W jednej izbie z jedną żarówką
mieszka cała, wielopokoleniowa rodzina.
Potrzebujemy waszej pamięci o nas, obcowania i uwagi. Nie zapominajcie, że na Litwie
też mieszkają Polacy.
n

Stanisław Gotkowicz, koordynujący zbiórkę darów ze strony Regionalnej Izby Gospodarczej, jest przekonany, że warto podjąć trud
zorganizowania kolejnych akcji.
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EDUKACJA
Pierwsze szlify mechaników
w nowej pracowni
Przestronne, jasne pomieszczenia przebudowane za ponad 338 tysięcy
złotych, profesjonalny sprzęt diagnostyczny za 250 tysięcy złotych – to
krótki opis pierwszej w Bełchatowie, nowoczesnej pracowni samochodowej, która od września br. funkcjonuje w pomieszczeniach Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. Technicy i mechanicy pojazdów samochodowych zdobywają tutaj praktyczne umiejętności.

H

istoria powstania pracowni sięga roku
ubiegłego. Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 zwrócił się
wówczas do Zarządu Powiatu o zgodę na
utworzenie nowego kierunku kształcenia dla
techników pojazdów samochodowych. Podjęcie działań dla stworzenia w CKP pracowni
samochodowej współgrało z tą inicjatywą.
-Pomysł okazał się trafiony. W obecnym
roku szkolnym mamy pół klasy w zawodzie
technik pojazdów samochodowych, a od
wielu lat kształcimy także mechaników pojazdów samochodowych – mówi Piotr Mielczarek, dyrektor ZSP nr 3. - Pracownia robi
wrażenie. Jest z pewnością dodatkową motywacją naszych uczniów w wyborze drogi
kształcenia i kariery zawodowej w dziedzinie
motoryzacji. Sam chętnie tu będę zaglądał
po pracy, by czegoś ciekawego się nauczyć.
- Ta pracownia to spełnienie moich zawodowych marzeń i ogromny powód do
dumy – mówi Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie. - CKP istnieje już 20 lat, a w tych
pomieszczeniach był jedynie magazyn sta-

rego sprzętu. Teraz mamy tu 180 metrów
kwadratowych pracowni z nowoczesnym
wyposażeniem, z szatniami i zapleczem.
Opiekunowie sali podjęli podyplomowe studia, by dokształcić się w tej dziedzinie.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski uważa, że warto i należy inwestować
w szkolnictwo zawodowe, które pomoże
młodym ludziom w zdobyciu fachu poszukiwanego na rynku pracy.
- Taką pracownią możemy śmiało pochwalić się nawet na terenie województwa
łódzkiego – mówi Waldemar Wyczachowski. - Dzięki pieniądzom z budżetu powiatu
oraz wsparciu gminy Kleszczów (100 tys. zł) ,
za które korzystając z okazji serdecznie dziękuję, udało się stworzyć od podstaw profesjonalne i doskonale wyposażone miejsce
do zdobywania przez młodzież kwalifikacji
i doświadczenia.
Bełchatów plasuje się na drugim miejscu
w Polsce pod względem ilości samochodów
przypadających na mieszkańca, dlatego
kształcenie w kierunku technik pojazdów samochodowych ma przyszłość i absolwenci

Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor CKP i starosta Waldemar Wyczachowski uważają, że szkolnictwo zawodowe w dziedzinie motoryzacji
ma przyszłość i należy w nie inwestować.
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Pracownia w CKP jest wyposażona w sprzęt, jaki można
spotkać w profesjonalnych warsztatach samochodowych.

bez problemu znajdą pracą w firmach związanych z branżą samochodową lub z powodzeniem będą prowadzić własne warsztaty
samochodowe. Warto wspomnieć, że dodatkowo uczniom tego kierunku szkoła sfinansuje kurs nauki jazdy na kategorię „B”. Absolwent szkoły będzie przygotowany do m.in.
organizowania obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych, oceny stanu technicznego
pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności
oraz sposobów napraw, ich wykonywania
i kontrolowania jakości napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży
pojazdów samochodowych oraz artykułów
motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych, kierowania pojazdami
samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Bełchatowie ma wieloletnie doświadczenie
w kształceniu uczniów w pokrewnych zawodach branży mechanicznej: ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik.
Technicy pojazdów samochodowych będą
dobrze przygotowani do podjęcia pracy, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu
zdobywają wiele umiejętności w szkole (pracownia rysunku technicznego oraz pracownia
budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych), jak również w Centrum Kształcenia
Praktycznego, które dysponuje pracownią
obróbki ręcznej i maszynowej, pracownią
metrologii technicznej, pracownią montażu
i obsługi maszyn i urządzeń. Na etapie realizacji jest pracownia diagnostyki samochodowej,
a do końca 2018 roku doposażona zostanie
pracownia mechatroniki samochodowej. n

EDUKACJA
Olimpijczyków przepis na sukces
Z uczniami szkół ponadgimnazjalnych spotkali się legendarny kolarz Zenon Jaskuła, wicemistrz olimpijski
i wicemistrz świata w wyścigu drużynowym, trzeci kolarz Tour de France (1993) oraz biathlonista Tomasz
Sikora, srebrny medalista olimpijski, indywidualny mistrz i wicemistrz świata, 6-krotny mistrz Europy i zarazem 13-krotny medalista mistrzostw Europy. Olimpijczycy opowiedzieli o swojej karierze i zachęcali do
aktywności sportowej.
- Sport wzmacnia charakter i motywuje
do jeszcze większej pracy nad sobą - mówi
Tomasz Sikora. - Dzięki uprawianiu sportu
spotkałem na swojej drodze bardzo wielu
ciekawych ludzi, zwiedziłem pół świata, była
to dla mnie szkoła życia.
- Przede wszystkim liczył się upór, chęć
zwycięstwa i sukcesu – mówi Zenon Jaskuła. - Pamiętam również Bełchatów z tamtych
lat, ponieważ brałem udział w wyścigach
kolarskich o Wielką Nagrodę Bełchatowa. Tu
zawsze była dobra atmosfera dla sportu. Jestem przekonany, że macie tutaj dobre warunki do jego uprawiania.
W czasie spotkania z zawodnikami można
było zobaczyć sportowy karabinek, z jakiego
strzelał Tomasz Sikora oraz podziwiać wyczynowe rowery kolarskie, zarówno te wykonane
w najnowszych technologiach, jak i te z czasów zwycięstw Zenona Jaskuły. Zawodnicy
zachęcali do ruszania się wskazując niezliczone wartości, jakie daje sport. Podkreślali, że tężyzna fizyczna i troska o zdrowie to jedno, ale
ważny jest także hart ducha i niezrażanie się
niepowodzeniami, uparte dążenie do wyznaczonego celu. Takie cechy pozwalają osiągać
sukcesy nie tylko w sporcie.
n

Olimpijczycy Tomasz Sikora i Zenon Jaskuła spędzili w ZSP nr 3 dwie godziny opowiadając o swoich wyczynach i zachęcając
uczniów do sportu, jako sposobu na życie, zdrowie i spełnianie marzeń.

W „Kilińskim” na 70. urodzinach
Uliczny przemarsz, nabożeństwo, pokazy i występy artystyczne, słodki poczęstunek i bieg charytatywny
uświetniły obchody 70. jubileuszu powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zelowie. Szkoła szczyci się różnorodnymi kierunkami kształcenia zawodowego, dobrym wyposażeniem pracowni, ambitnymi absolwentami.

P

Uczestnicy biegu charytatywnego dla Wiktorka obiegli szkolne
boisko 70 razy, by uczcić okrągłe urodziny ZSP w Zelowie.

opularny ,,Kiliński” to najstarsza szkoła
kształcenia zawodowego w powiecie bełchatowskim, która wpisuje się
również w historię i tradycje Zelowa. Podczas głównej uroczystości jubileuszowej,
zorganizowanej w październiku, pojawili
się dawni i obecni dyrektorzy, pracownicy
szkoły, nauczyciele, absolwenci, uczniowie,
a także pracodawcy oraz sponsorzy, z którymi współpracuje szkoła. Swoje świętowanie
szkolna społeczność zaznaczyła w Zelowie
przemarszem przez miasto i wspólnym
z mieszkańcami nabożeństwem. Urodzinową galę uświetniły występy wokalne, pokaz
kowalstwa artystycznego, wystawa szkolnych kronik i możliwość zwiedzania sal i pra-

cowni szkolnych, pokazujących potencjał
jubilatki.
Jubileusz zapisze się w historii jeszcze jednym
wydarzeniem, którym był bieg charytatywny ,,70
kółek na 70-lecie Kilińskiego”. Pieniądze zebrane
wśród uczestników przekazano rodzicom chorego Wiktorka, synka absolwentki szkoły. Sygnał
do startu dali Karol Orymus, przewodniczący
Rady Powiatu w Bełchatowie i Grażyna Frontczak, dyrektor szkoły. Jako pierwszy uczestnik
biegu ruszył Wiktorek z rodzicami, a tuż za nimi
Grzegorz Gryczka, wicestarosta, liczna reprezentacja BIEGING TEAM Zelów oraz mnóstwo osób
chcących pomóc. Ogółem do biegu włączyło się
ponad 100 osób w różnym wieku. Na mecie czekała na biegaczy ciepła grochówka.
n
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GOSPODARKA
W biznesie trzeba się wyróżniać
Małe, średnie i duże firmy z powiatu bełchatowskiego znów mogą sięgnąć po medale. Coroczny konkurs dla przedsiębiorców, organizowany
przez bełchatowskie starostwo, odbywa się już
po raz jedenasty. Jest to szansa dla firm, by pochwaliły się swoimi osiągnięciami.

G

łównym celem konkursu „Firma na medal” jest promocja działalności gospodarczej, opartej na sprawnym zarządzaniu, innowacjach technologicznych, otwartej na
osoby niepełnosprawne, troszczącej się o środowisko naturalne,
korzystającej z nowoczesnych metod promocji i korzystającej
z funduszy zewnętrznych. Krótko mówiąc, konkurs ma pokazać
odważnych i nowoczesnych przedsiębiorców, zasługujących na
pochwałę i naśladownictwo.
- Od dziesięciu lat zachęcamy firmy, by zgłaszały się do tego
konkursu, bo jest to dla nich także promocja – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. - Prężnie działający
przedsiębiorcy w powiecie to integralna część ogólnej kondycji
regionu, oddziałująca na poziom życia mieszkańców. Dlatego
też zależy mi na budowaniu i rozwijaniu pozytywnego klimatu
dla działalności gospodarczej. Każda „Firma na medal” zasługuje
na uznanie i podziękowanie za swój wkład w rozwój powiatu.
Jest to nasz konkurs dla naszych firm.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach, dzielących firmy na działające od roku do 3 lat i funkcjonujące dłużej
z podziałem na liczebność załogi: do 50 pracowników i powyżej.
Firmy zgłaszają się same. Należy opisać swoją działalność, wypełniając specjalny formularz i przesyłając go drogą elektroniczną do starostwa do 10 stycznia 2018 r.
O werdykcie zdecyduje kapituła konkursu, składająca się
z przedstawicieli świata biznesu oraz instytucji wspierających
działalność gospodarczą. Bywa, że oprócz grand prix w poszczególnych kategoriach, przyznawane są także nagrody specjalne
za szczególne osiągnięcia lub wyróżniające się działania, ważne
dla mieszkańców powiatu. Najlepsze firmy poznamy na III Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego w marcu przyszłego roku.
n

Dobry rok w RIG 

www.rigbelchatow.bai.pl

Szkolenia, spotkania gospodarcze, wyjazdy rekreacyjne i kulturalne oraz akcje charytatywne podsumowują
działalność Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie. Izba skupia blisko osiemdziesięciu przedsiębiorców.
Podstawowym zadaniem RIG jest integracja środowiska przedsiębiorców powiatu
bełchatowskiego.
W mijającym roku organizacja podjęła
szereg inicjatyw, które ułatwiały firmom
dostęp do informacji, ale także budowały
płaszczyznę do nawiązywania wzajemnych kontaktów i biznesowych kontraktów.
Izba współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk, czego owocem było szkolenie
dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz udział w konferencjach np.
„Wielowymiarowe ryzyka nowoczesności
– terroryzm”. Efektem współpracy z Łódzką
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Okręgową Izbą Budownictwa był wyjazd
przedsiębiorców do Solecznik na Litwie
i rewizyta Litwinów w Bełchatowie. RIG
umożliwiła również bezpośrednie rozmowy z władzami Wolnej Strefy Ekonomicznej
w Brześciu na Białorusi, gdzie nasi przedsiębiorcy mają szansę inwestować. Dużym zainteresowaniem firm cieszyły się szkolenia
organizowane wspólnie z Urzędem Skarbowym w Bełchatowie czy ZUS i Państwową
Inspekcją Pracy. Były też warsztaty na temat wykorzystania narzędzi internetowych
w promowaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej.

- Mieliśmy znakomitą okazję do dyskusji
o przepisach podatkowych na spotkaniu
z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Finansów – przypomina Stanisław Gotkowicz, Dyrektor Biura RIG. - Odpowiadamy także na inne potrzeby przedsiębiorców organizując wyjazdy np. do teatru,
Sandomierza, Zamościa czy na wspólne żeglowanie. Dużym sukcesem zakończyła się
zbiórka darów dla litewskich rodzin.
Aktualnie RIG przygotowuje się do kolejnego forum gospodarczego, które organizuje wspólnie ze starostwem. Izba zaprasza do
współpracy chętnych przedsiębiorców.  n

GOSPODARKA
Nagrodzone firmy z przyszłością
Najpierw znaleźli pomysł, potem założyli własną firmę, a na jej rozkręcenie dostali wsparcie finansowe
z urzędu pracy. Opłacało się, i to podwójnie. Ci, którzy wzięli udział w konkursie „Moja firma, moja przyszłość”, pochwalili się swoimi osiągnięciami, wizją rozwoju i dostali nagrody.

P

owiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie już dziesiąty raz zorganizował konkurs dla beneficjentów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zasady rywalizacji są proste.
Osoby, które prowadzą własne firmy i korzystały z pomocy finansowej „pośredniaka” opisują swoje biznesowe działania. Komisja
z dyrektorem PUP na czele ocenia te prace i decyduje o werdykcie. 30 listopada odbyła się uroczystość podsumowania konkursu "Moja firma, moja przyszłość" z udziałem wszystkich uczestników. Laureatom gratulowali i nagrody wręczyli poseł Dariusz
Kubiak i Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, patron
konkursu.
I miejsce zajął Marcin Owczarek, który prowadzi firmę remontowo- budowlaną. Sylwia Skóra, która zdobyła w konkursie II
miejsce, założyła Akademię Twórczego Rozwoju Bystrzak. Kinga
Siekierska (III miejsce) zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Przyznano tez wyróżnienia: Piotr Brożyński prowadzi
firmę brukarską, Monika Kulejewska - studio urody, natomiast
Paulina Trojanowska ma firmę księgowo – kadrową.
Konkurs ma zachęcać przedsiębiorców do aktywności w promowaniu działalności firm i budowania ich prestiżu. Jest to
jednocześnie promocja samego „pośredniaka”, który dysponuje
licznymi formami wsparcia dla biznesmenów. Instrumenty te
aktywizują rynek pracy i pomagają zmniejszać bezrobocie. n

Z dotacji „pośredniaka” na założenie własnej działalności gospodarczej korzystają głównie młodzi
przedsiębiorcy. W roku jest to średnio około 150 osób.

O klinice w Dubiu usłyszała cała Polska
Ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu, dr n. med. Sławomir Wolniak, został nagrodzony statuetką popularnego magazynu „VIP". Jest to wyraz uznania za jego działania na polu ochrony zdrowia. Bełchatowski lekarz
dołączył do zaszczytnego grona uznanych osobistości, m.in. przedsiębiorców, menadżerów ochrony zdrowia, samorządowców, aktorów, piosenkarzy, wyróżniających się nietuzinkowymi osiągnięciami w swoich
zawodowych dziedzinach.

K

ierowana przez doktora Wolniaka Klinika Wolmed działa 14 lat. W placówce
pomoc uzyskało już kilkanaście tysięcy pacjentów, osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, seksu,
a także cierpiących na depresję, zaburzenia
adaptacyjne i wypalenie zawodowe. Klinika
cieszy się renomą wśród ośrodków z tego
sektora medycznego, a doktor Sławomir
Wolniak uznaniem pacjentów.
- To dla mnie ogromne wyróżnienie, a jako
lekarzowi daje mi satysfakcję i motywację do
dalszej pracy dla pacjentów i popularyzacji ochrony zdrowia psychicznego – mówi
dr Sławomir Wolniak. - Teraz ciąży na mnie
jeszcze większa odpowiedzialność i presja,
by być jeszcze lepszym, ale nie boję się tego
wyzwania.
Sukces dra Wolniaka, piastującego jednocześnie funkcję wiceprezesa w Regionalnej

Izbie Gospodarczej w Bełchatowie, cieszy
także kolegów przedsiębiorców.
- Docenienie działalności Sławomira Wolniaka przez znane czasopismo jest nagrodą
za trudną pracę – mówi Stanisław Gotkowicz, Dyrektor Biura RIG. - Ochrona zdrowia
jest specyficznym obszarem dla działalności gospodarczej. Nasz kolega jest nie tylko
dobrym lekarzem, ale także menadżerem
i przedsiębiorcą, który realizuje wciąż nowe
wizje i pomysły. Gratulujemy sukcesów i życzymy następnych.
Klinika Wolmed może się pochwalić „Laurem Pacjenta” przyznanym w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego i również statuetką magazynu „VIP". Ordynator
kliniki podkreśla, że na jego sukces składa
się oddana praca całego zespołu Wolmedu,
jego poświęcenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. 
n

Doktor Sławomir Wolniak uważa, że jego ogólnopolski sukces
jest zasługą całej załogi Kliniki Wolmed.
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POD PATRONATEM STAROSTY
Starość to złoto, które posrebrzało
Radosna atmosfera, poczęstunek i wesoła zabawa towarzyszyły uczestnikom spotkania z okazji Powiatowego Dnia Seniora. W zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
święcie uczestniczyło 40 osób. Spotkał się z nimi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, który
jako patron honorowy, wsparł tę inicjatywę finansowo.

D

zień Seniora ma w roku kilka odsłon:
1 października jako Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako
Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Święto zorga-

nizowane przez bełchatowski Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
miało miejsce 16 listopada. Spotkanie, objęte
patronatem honorowym starosty bełchatowskiego, było okazją do wspólnego pobycia ra-

Seniorzy czekają co roku na swoje święto, jako okazję do wyjścia z domu i spotkania nowych znajomych oraz spędzenia czasu
w miłej atmosferze.

zem w radosnej atmosferze. Starosta Waldemar
Wyczachowski podziękował seniorom za ich
otwartą i zawsze przyjazną postawę, a przede
wszystkim gotowość do dzielenia się życiową
mądrością i doświadczeniem. Życzył zdrowia,
jako wartości największej i ponadczasowej,
a Lucynie Gorzelak, przewodniczącej zarządu,
pogratulował aktywności na rzecz seniorów.
Organizacja skupia obecnie blisko 200 członków, głównie mieszkańców miasta, ale także
innych gmin z powiatu.
Święto stało się okazją do wspólnej zabawy
przy muzyce i poczęstunku. Wśród 40 uczestników spotkania wiele osób było po raz pierwszy
na takiej uroczystości. Jak mówi Lucyna Gorzelak,
mimo trudów przygotowania świątecznego wieczorku, warto jest go podejmować. Seniorzy czekają na ten dzień i okazję, by„wyjść do ludzi”. Przewodnicząca już planuje kolejne przedsięwzięcie.
Będzie nim karnawałowe spotkanie w styczniu.
Nie ukrywa, że jeśli znajdą się instytucje czy osoby chętne wspomóc taki pomysł, więcej osób
starszych mogłoby wziąć w nim udział.
n

Gotowali potrawy po mistrzowsku

K

onkurs „I ty możesz zostać masterchefem” odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
i uświetnił obchody Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Zgłosiło się 10 drużyn
dwuosobowych z pierwszej i drugiej klasy
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz drugiej i trzeciej klasy Branżowej
Szkoły I stopnia nr 2. Uczniowie mieli za
zadanie w ciągu dwóch godzin ugotować
według autorskiego pomysłu potrawę
związaną z aktualną porą roku. Wśród przygotowanych dań znalazły się przystawki,
drugie dania i desery. Po upływie wyznaczonego czasu komisja konkursowa oceniała
potrawy biorąc pod uwagę organizację stanowiska pracy, stosowanie przepisów BHP,
poprawność pod względem technologicznym procesu produkcji potrawy, estetykę jej
podania i smak.
I miejsce zajęły Natalia Gołuch i Sandra Prorok z kl. 2g za dynię piżmową faszerowaną
kurczakiem, pieczarkami i papryką. Na II miejscu uplasowali się Jakub Papuga i Ida Lis z tej
samej klasy, którzy przygotowali polędwicę
wieprzową z karmelizowanym jabłkiem w so-
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Zawody gastronomiczne są coraz popularniejsze wśród młodych ludzi, także za sprawą lubianych programów telewizyjnych, ale
przede wszystkim w związku z możliwościami znalezienia pracy.

sie własnym. Na III miejsce zasłużyły Magdalena Rymarz i Małgorzata Włodarczyk z kl.
2fk, uczennice Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie, za muszle z owocowo-orzechowym
nadzieniem, zapieczone w śliwkowym sosie.
Zwycięzcom gratulował sukcesów Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. Staro-

sta, jako patron honorowy wydarzenia, ufundował także nagrody w postaci sprzętu AGD.
Organizatorami konkursu byli Łódzka Wojewódzka Komenda OHP wraz z jednostkami
OHP w Bełchatowie, ZSP nr 4 w Bełchatowie
i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Bełchatowie.
n

POD PATRONATEM STAROSTY
Amelka dziękuje Wam za pionizator
Ponad sześć ton nakrętek, za które firma utylizacyjna zapłaciła 5 tys. zł, do tego zebrane podczas charytatywnego turnieju piłki nożnej 2,7 tys. zł oraz dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3,2
tys. zł pozwoliły kupić sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnej Amelki z Bełchatowa. W Centrum Kształcenia Praktycznego, które koordynowało zbiórkę nakrętek, uroczyście przekazano go dziewczynce.
- Mamy sukces, udało się kupić pionizator
dla Amelki! – oświadczył wyraźnie wzruszony
Andrzej Jędrzejczyk, dyrektor CKP. - Nakrętki
zbierali mieszkańcy naszego powiatu, od
maluchów przez młodzież aż do seniorów.
Wspólnie dokonaliśmy rzeczy niezwykłej
i pomogliśmy choremu dziecku.
Za zakup urządzenia podziękowali rodzice
Amelki. Hubert Fronc, tata dziewczynki przyznał, że pionizator ułatwi córce rehabilitację
i codzienne życie. Z wygodnego i bezpiecznego „fotela” zadowolona była sama Amelka, która żywiołowo wyrażała swoją radość,
a w podziękowaniu zaśpiewała piosenkę.
Zbiórka dla Amelki to już druga edycja akcji koordynowana przez bełchatowskie Centrum Kształcenia Praktycznego. Wcześniej
zebrano ponad 3 tony nakrętek dla Mateusza Więcława. Za pieniądze z ich sprzedaży
kupiono matę z hydromasażem i inhalacją.
Obecnie trwa trzecia akcja zbiórki nakrętek,
tym razem dla Patrycji Oszczyk. Patrycja jest
wychowanką Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Bełchatowie. Ma 17
lat, uwielbia tańczyć, zbiera lalki i, jak mówi
jej mama Agnieszka, jest zawsze uśmiechnięta. Dziewczyna cierpi na zanik mięśni,

Pionizator pomoże Amelce w rehabilitacji oraz wielu codziennych czynnościach. Uśmiech dziewczynki to najpiękniejsze podziękowanie dla osób, który włączyły się w zbieranie nakrętek.

ma niedowład lewostronny. Jedną z metod
rehabilitacji jest jazda na rowerze stacjonarnym. Zbiórka nakrętek ma pomóc w sfinansowaniu jego zakupu.
- Akcja zbiórki nakrętek jest wspaniała, cieszę się że po raz trzeci pomagamy dziecku
z naszego ośrodka – mówi Małgorzata Stemplewska, dyrektor SOSW. - Patrycja jest wy-

jątkową nastolatką, jak najbardziej zasługuje
na pomoc i wsparcie ludzi. Mama Patrycji
ogromnie wspiera chorą córkę, a jednocześnie bardzo rzadko prosi o pomoc.
Plastikowe nakrętki można dostarczać do
Centrum Kształcenia Praktycznego lub do
bełchatowskiego starostwa (kontakt z rzecznikiem prasowym).
n

Czego można się nauczyć od J. Piłsudskiego?
Przez dwa dni trwała w Bełchatowie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu,
zorganizowana przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Honorowym patronatem objął ją Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Starosta bełchatowski także wsparł organizację tego wydarzenia.

W

ykłady i prelekcje wygłosili historycy m.in. z takich uczelni jak Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Konferencja o Marszałku Piłsudskim odbyła się w Rezydencji
Dwór Polski.

w Kielcach, KUL, Polska Akademia Nauk i
UMCS.
- Konferencja służyła popularyzacji wiedzy o postaci Naczelnika Państwa w 150.
rocznicę jego urodzin - mówi Dariusz Rogut, dyrektor IPN w Łodzi, główny organizator przedsięwzięcia. - O Józefie Piłsudskim
wiemy dużo, ale wciąż odkrywamy nowe
treści związane z jego osobą i polityką. Dla
przykładu profesor Mariusz Wołos odnalazł
w USA nieznane dotąd materiały źródłowe,
które traktują o marszałku. Historycy z wielkim pietyzmem układają kolejne elementy
życia, a głównie działań Józefa Piłsudskiego,
które określały jego politykę wewnętrzną
i zagraniczną.
Konferencji przysłuchiwali się bełchatowscy nauczyciele, samorządowcy, społecznicy

i uczniowie. Zdaniem Dariusza Roguta audytorium wyniosło z wykładów nie tylko ciekawe informacje.
- Spotkanie z ekspertami, fachowcami
w swojej dziedzinie, zawsze działa motywująco i inspirująco – mówi dyrektor D.
Rogut. - Wierzę, ze udało się nam zaszczepić, zwłaszcza wśród młodzieży, także wartość, której hołdował Józef Piłsudski. Jest
to szacunek dla państwa, do jego historii
i tradycji.
Ogólnopolskie konferencje o tematyce historycznej już są planowane na kolejne lata.
Będą dotyczyły setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, walk o granice
II RP, wojny polsko-bolszdewickiej. Niewykluczone, że ich miejscem będzie także powiat
bełchatowski. 
n
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RAZEM DLA INNYCH
Namalowali życie po wypadku ku przestrodze
Od września do grudnia Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
w Szczercowie realizowało kampanię społeczną pod hasłem „Niepełnosprawny – inny, ale taki sam”.
Trzecia edycja przedsięwzięcia poświęcona była bezpieczeństwu. Jej adresatami byli przede wszystkim
młodzi ludzie.

D

Podsumowanie i dekoracja laureatów konkursu odbyły się
w Bełchatowie. Dzieci otrzymały nagrody oraz dyplomy.

ziałania w ramach kampanii społecznej skierowano w pierwszej
kolejności do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych. W ramach ogłoszonych konkursów uczniowie
mieli za zadanie wykonać prace plastyczne oraz plakaty pod hasłem „Niepełnosprawny inny, ale taki sam. Życie po wypadku”.
- To temat trudny, który pomógł zrozumieć, że niepełnosprawność powstaje nie
tylko z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych
lub w wyniku choroby, ale może być „nabyta” wskutek np. wypadku – mówi Andrzej
Klimas, szef „Kuźni życzliwości”. - W pracach
konkursowych najczęściej pojawiającym
się motywem był wózek inwalidzki, po-

byt w szpitalu, niemożność uczestniczenia
w sportowej aktywności .
W kampanię włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.
Laureaci konkursu plastycznego „Niepełnosprawny – inny, ale taki sam. Życie
po wypadku” uczniowie klas 1-3 podstawówek: Hubert Zatorski i Natalia Zatorska
, Natalia Balcerzak i Oliwia Kopertowska;
klasy 4-7: Jakub Kaczmarek, Nina Lasota,
Jakub Kłucjasz oraz Zuzanna Gurazda,
Sebastian Przywojski, Adrian Chojnacki,
Tobiasz Przywojski, Kinga Kuliberda; gimnazja: Weronika Wojtaszewska, Aleksandra Świtoń, Klaudia Brzeszczyńska, Patrycja Stępień; szkoły ponadgimnazjalne:
Klara Cieślak; Klaudia Hahurska. 
n

Olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich
Drużyny z udziałem uczniów niepełnosprawnych, reprezentujące placówki szkolno-wychowawcze
z powiatu, pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie stowarzyszenia „Kuźnia życzliwości” do udziału w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych, nazwanych „Olimpiadą w konkurencjach nieolimpijskich”.
Impreza miała za zadanie nie tylko bawić, ale integrować, kształtować postawę otwartą na pomoc
i współpracę, budować poczucie przynależności do grupy.

O

limpiadę rozpoczęła rozgrzewka w tanecznych rytmach. Następnie przyszła pora na różnorodne konkurencje,

w których każdy, bez wyjątku, odnosił swoje
osobiste zwycięstwo.
- Najważniejsze w naszych igrzyskach jest nie

Głównym celem nietypowej olimpiady była aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych.
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zwyciężać, ale wziąć w nich udział – mówi Andrzej Klimas z „Kuźni życzliwości”. - W życiu osób
niepełnosprawnych wyzwania podejmuje się
codziennie i często są to zwykłe czynności, które wymagają pokonywania własnych słabości.
To są małe, ale znaczące zwycięstwa, które budują wiarę w swoje siły, pomagają łatwiej żyć.
Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie bełchatowskich podstawówek nr 1 i nr 8, SP im.
ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Bełchatowie oraz podopieczni stowarzyszenia „Kuźnia życzliwości”.
Był czas na sportowe wyzwania i na uzupełnienie utraconych kalorii podczas poczęstunku. Wspólnej zabawie i tańcom towarzyszył
zespół muzyczny z ZSP w Szczercowie „Sonia
i Przyjaciele”. Dla zawodników przygotowano też medale, specjalnie zaprojektowane na
„Olimpiadę w konkurencjach nieolimpijskich”
oraz upominki. 
n

RAZEM DLA INNYCH
Miłe i przydatne prezenty od św. Mikołaja

Z

e specjalistycznej, nowej pracowni
do terapii EEG Biofeedback korzystają podopieczni Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie.
Uroczystość otwarcia sali odbyła się w Mikołajki, dzień tradycyjnego obdarowywania
prezentami.
Sala do terapii EEG Biofeedback to wyjątkowe miejsce, w którym pracują nauczyciele
ze swoimi podopiecznymi. Najważniejszym
jest jej specjalistyczne wyposażenie. Elektrody, podczepione do głowy osoby diagnozowanej, pozwalają na czytanie z wykresu na
ekranie monitora, czy badane dziecko jest
skupione na danej grze czy nie. Biofeedback
jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu. Otwarciu sali towarzyszyło
gwarne, mikołajkowe spotkanie z udziałem
gości. Wychowankowie SOSW przygotowali
wiersze, piosenki i wspólne zabawy z publicznością. Tego dnia placówka wzbogaciła
się w drobny sprzęt sportowy, kupiony przez
starostwo.
n

Krótkie pogawędki ze starostą w roli św. Mikołaja oraz upominki pozwoliły małym pacjentom bełchatowskiego szpitala zapomnieć
na chwilę o chorobie.

A przytulenie do Gryfinka to dla niektórych
dzieciaków forma szybkiej terapii.
n

D

Aparatura EEG Biofeedback pozwala na obserwację aktywności
mózgu. Uzyskana informacja jest pomocna m.in. w zminimalizowaniu dysfunkcji mózgu. Terapeuci SOSW wykorzystają to do
pracy z dziećmi autystycznymi.

P

***

zieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie uczestniczyły w świątecznym spotkaniu z udziałem
Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Miejscem wydarzenia były Łazienki Królewskie.
Dla małych gości przygotowano szereg
atrakcji, głównie interaktywnych gier i zabaw. Był też pokaz iluzjonisty, upominki i wizyta św. Mikołaja. Małżonka Prezydenta RP
życzyła dzieciom, by odważnie odkrywały
swoje talenty i wierzyły we własne siły.
Wyjazd do Warszawy zorganizowała Lidia
Szymańska, dyrektor Centrum Administracyjnego do spraw Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie.

Pani dyrektor dziękuje za każdą pomoc ze
strony firm, urzędów i osób prywatnych,
a jednocześnie prosi, by akcje pomocy konsultować wcześniej z Centrum.
- Zdarzają się też sytuacje, że komunikaty
na temat zbiórki dla podopiecznych powiatowych placówek, delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą - mówi Lidia Szymańska.
- Zbierający alarmują o trudnych warunkach
w jakich rzekomo mieszkają dzieci. Być może
w zamyśle taki komunikat ma poruszyć serca ewentualnych darczyńców, ale nas stawia
w kłopotliwej sytuacji, bo to nie jest prawda.
Samorząd powiatu na utrzymanie każdego z wychowanków przeznacza ponad 4
tysiące złotych miesięcznie. Placówki opiekuńcze zapewniają dobre warunki bytowe.
Organizowane są wyjazdy, wycieczki, w tym
zimowiska i kolonie letnie, wiele atrakcyjnych zajęć w wolnym czasie po szkole.  n

***

owiatowa maskotka – Gryfinek, wcielił się w rolę świętego Mikołaja i wraz
z Waldemarem Wyczachowskim, starostą bełchatowskim, odwiedził małych
pacjentów oddziału chirurgii dziecięcej
i oddziału pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, częstując słodkościami.
- Widać, że takie odwiedziny i drobny upominek sprawiają dzieciom radość i choć na
chwilę pozwalają oderwać się od szpitalnej
rzeczywistości i choroby – mówi Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski. -

Spotkanie z Pierwszą Damą było dla dzieci i ich opiekunów wyjątkowym przeżyciem.
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SPORTOWY POWIAT
Grali w piłkę nożną z papieską pasją
Stu pięćdziesięciu zawodników, dwadzieścia amatorskich i podwórkowych drużyn oraz prawie czterdzieści
meczów - takie liczby podsumowują turniej piłki nożnej „Strzel gola dla Karola”, zorganizowany przez bełchatowskich księży sercanów. Przedsięwzięcie odbyło się po raz piąty dla upamiętnienia postaci papieża
Jana Pawła II, św. Karola Wojtyły, znanego również z zamiłowania do sportu.

R

ozgrywki przebiegły w dwóch kategoriach wiekowych: 1) dla chłopców szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych
oraz 2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i starszej młodzieży do 26 lat. Rekrutacja trwała ponad dwa tygodnie. O wysokim
poziomie sportowym tegorocznego turnieju
świadczy choćby duża liczba remisów, aż 11
wśród 36 meczów.
W młodszej kategorii seria rzutów karnych
zdecydowała o zwycięstwie zespołu Gucci Gang, który wyprzedził CSK Orlikowców
i Piłkarzy Adiego. Królem strzelców został
Kacper Sionkowski (9 goli), a najlepszym
bramkarzem Jakub Motyl. Tytuł najlepszego
zawodnika otrzymał Bartek Rygała. W drugiej kategorii, po raz pierwszy w historii
rozgrywek „Strzel gola dla Karola”, zespół
bronił mistrzowskiego tytułu z poprzedniej edycji. Króliki, o nich mowa, pokonały
najstarszą w całej stawce drużynę Weekendowców. Z kolei w tzw. „małym finale” FC

Jak mówi ks. Sławomir Kuśmierz, koordynator turnieju, największą jego wartością jest integracja młodych ludzi, duch sportowej
walki oraz idee Karola Wojtyły.

Pączki zdominowały zespół Kek. Najwięcej,
bo 11 goli, dla św. Jana Pawła II strzelił Kacper Wojtczyk, za to najpilniej swojej bramki strzegł jego brat Krystian Wojtczyk. Za
najlepszego zawodnika uznano Damiana
Siewierę. To coraz bardziej rozpoznawal-

ne w regionie bełchatowskim wydarzenie
sportowe zorganizowali księża sercanie z Parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie we
współpracy z Ruchem Sercańskiej Młodzieży
oraz stowarzyszeniem „Bełchatowianie dla
Narodu”.
n

Sto lat dla GKS Bełchatów!
Filmową prezentacją dorobku, medalami dla zasłużonych osób, plebiscytem na najlepszych zawodników
i trenera, muzycznym koncertem i gigantycznym tortem GKS „Bełchatów” S.A. uświetnił obchody 40-lecia
powstania sportowego klubu. W urodzinowej gali uczestniczyło ponad 400 gości. Jej organizację wsparł
patronatem honorowym starosta bełchatowski.

W „Jedenastce 40-lecia” znaleźli się ulubieńcy kibiców.

M

ocnym otwarciem uroczystości był
hymn górniczego klubu „Mień się,
GieKSo mień”, wykonany „na żywo”
przez jego autora, grupę „Messalina” , występującą niemal w takim składzie, jak przed
dekadą, kiedy świętowano wicemistrzostwo
Polski. Hymn wspierała głośno swoim śpiewem cała sala. Historię herbu i kolejnych
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sezonów, największe sukcesy, w tym fragmenty meczów i zdjęcia pierwszej drużyny,
zaprezentowano publiczności w filmie pt.
„Duma brunatnej stolicy”. Następnie przyszła pora na odznaczenia przyznane przez
Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki ZPN oraz
Okręgowy ZPN w Piotrkowie Trybunalskim.
Ponad pięćdziesiąt odznaczeń otrzymali byli
lub obecni, wieloletni pracownicy, współpracownicy, trenerzy, piłkarze i przyjaciele klubu.
Okolicznościowymi statuetkami wyróżniono
instytucje wspierające GKS „Bełchatów” S.A.
Otrzymała ją także grupa Cheerleaders Bełchatów, która ubarwia mecze i wydarzenia
związane z klubem. Dziewczęta dały krótki
pokaz swoich tanecznych możliwości.
Emocjonującym momentem było ogłoszenie wyników plebiscytu na „Jedenastkę
i trenera 40-lecia”. Jego zwycięzcami zostali:
Aleksander Ptak, Grzegorz Fonfara, Sylwester Szkudlarek, Edward Cecot, Jacek Popek,
Tomasz Wróbel, Jacek Berensztajn, Patryk Ra-

chwał, Łukasz Garguła, Radosław Matusiak,
Dawid Nowak oraz Orest Lenczyk. Przedstawiciele „Torfiorzy”, Rafał Motylski i Grażyna
Bykowska wręczyli wybrańcom kibiców pamiątkowe grafiki.
Poczęstunek tortem i toast za dobrą
przyszłość jubilata rozpoczął nieoficjalną
część urodzinowej uroczystości. W kuluarach sali teatralnej bełchatowskich Gigantów Mocy wspominano z rozrzewnieniem
minione cztery dekady klubu, ale i z nadzieją rozmawiano o przyszłości. Gala w zaproponowanej odsłonie odbyła się dzięki
wsparciu posła na Sejm RP Dariusza Kubiaka, Waldemara Wyczachowskiego, starosty
bełchatowskiego, prezydenta Bełchatowa
i Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Partnerem wydarzenia byli także Elbest
sp. z o.o. i Trans Ochrona s.c. Organizatorami gali byli GKS „Bełchatów” S.A. oraz Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów
„Torfiorze”. 
n

SPORTOWY POWIAT
Mistrzowie są wśród nas
Bełchatowianin Filip Mielczarek to najlepszy pływak wśród strażaków na świecie. Z kolei Wiktor Blada z Wolicy to aktualny Mistrz Polski Młodzików w strzelectwie sportowym. Na spotkanie w starostwie z gospodarzem powiatu Filip przyniósł worek medali, a Wiktor pistolet pneumatyczny, którym wystrzelał tytuł mistrza.

F

ilip Mielczarek jest strażakiem, studiuje
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. W mistrzostwach świata strażaków i policjantów, które odbyły się
w tym roku w Los Angeles, zdobył dwa złote
medale, srebro i brąz. To największe sukcesy
wychowanka EKS Skry Bełchatów i Omegi
Kleszczów.
– Te wszystkie medale zdobyłem w czasie trzech lat studiów startując na różnego
rodzaju zawodach – mówi Filip Mielczarek. Najcenniejsze są dla mnie jednak tegoroczne
medale, przywiezione z USA. Mam też 10-cio
krotny tytuł Mistrza Polski Strażaków w pływaniu, siedmiokrotnie byłem drugi i dwukrotnie trzeci. Myślę, że do końca studiów
coś jeszcze uda mi się dołożyć do tej kolekcji.
Filip Mielczarek w Los Angeles sięgnął po
złote medale na 100 m stylem grzbietowym
i 1500 kraulem. Do tego dorzucił srebro na
50 m stylem dowolnym i brąz w sztafecie
4x50 m. Z kolei Wiktor Blada z Wolicy koło
Kleszczowa należy do Okręgowego Klubu
Strzelectwa Sportowego „Dziesiątka”. Ma dopiero 15 lat, ale już sporo sukcesów. Podczas
rozgrywanych w tym roku w Zielonej Górze
Mistrzostw Polski Młodzików w strzelectwie
chłopak zdobył złoty medal.
– Wywalczyłem ten tytuł w konkurencji pistolet pneumatyczny z wynikiem 278 punktów – mówi Wiktor Blada. - W konkurencji
tej startowało 35 zawodników z klubów

Spotkania starosty z osobami, które osiągnęły spektakularne sukcesy, służą podziękowaniu za promocję powiatu i ambitną
postawę, nastawioną na realizację marzeń.

z całego kraju. Podczas Międzynarodowych
Mistrzostw w Strzelaniu Pneumatycznym
„BALTIC CUP 2017" zdobyłem dwa złote medale. W pierwszym starcie wystrzelałem 278
punktów, natomiast w drugim ustanowiłem
swój rekord życiowy - 281 punktów.
Wiktor otrzymał od starosty profesjonalne
buty potrzebne w strzelectwie, a Filip ucieszył się z profesjonalnego zestawu do słuchania muzyki pod wodą.

– Dla mnie to przywilej, ale także przyjemność i zaszczyt, że mogę poznać bliżej
młodych ludzi, którzy tak ambitnie realizują swoje marzenia – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Przekazanymi upominkami chcę podkreślić,
że doceniam zdobyte przez sportowców
trofea, ale jeszcze bardziej ich trud i determinację, bez których ich sukcesy nie byłyby
możliwe.
n

Sportowa duma powiatu
Dwudziestu trzech zawodników i siedmiu trenerów zostało nagrodzonych przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej w 2017 r. Wyróżnieniami doceniono
dwunastu zawodników.

N

a nagrody samorząd powiatu przeznaczył 28 tys. zł. Kwotę tę podzielono
wśród zawodników i trenerów. Najwyższa nagroda wyniosła 1.750 zł, najniższa
350 zł. Warunkiem przyznania tegorocznych
nagród było spełnienie jednocześnie trzech
kryteriów: 1) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach
reprezentowanych przez Polskie Związki
Sportowe organizujące dane współzawodnictwo, 2) reprezentacja jednego z klubów
sportowych działających na terenie powiatu bełchatowskiego lub klubu czy związku

sportowego spoza powiatu i odnoszenie
sukcesów promując powiat bełchatowski,3)
popularyzowanie sportu na terenie powiatu.
Pieniądze przekazano nagrodzonym na konta bankowe. Uroczystość wręczenia dyplomów gratulacyjnych odbędzie się w nowym
roku.
Nagrodzeni sportowcy:

Aleksandra Gaworska, Waldemar Stawowczyk, Marta Mysur, Alina Stasiak, Ida Lis, Filip
Chrosta, Szymon Woźniak, Krystian Gortat,
Magdalena Kulbat, Maja Matyśkiewicz, Kacper Wośko, Aleksandra Dawidziak, Karolina
Stępień, Julia Grzelewska, Filip Kazimierczak,

Adam Patrzyk, Daniel Stępień, Joanna Osowska, Zuzanna Maciejewska, Natalia Krześlak,
Patrycja Hałubińska, Mateusz Wojtasik, Mateusz Pawlak.
Nagrodzeni trenerzy:

Łukasz Mantyk, Andrzej Olczyk, Michał
Benben, Michał Tybora, Stefan Piasecki, Wiktor Karnawalski, Janusz Włastowski.
Wyróżnieni sportowcy:

Dominik Proszak, Piotr Drygowski, Igor Jasiński, Nikola Niepsuj, Jakub Rzepecki, Piotr
Klimczyk, Wiktor Majda, Krystian Michalski,
Norbert Kubik, Maja Naturalna, Anna Olczyk,
Oskar Łucki.
n
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EKOLOGIA
Dzieci w roli aktorów i obrońców przyrody

A

ż 365 uczestników zgłosiło się do
udziału w kolejnej edycji Festiwalu
Ekologicznej Twórczości Dzieci 2017,
którego organizatorem było Starostwo
Powiatowe w Bełchatowie. Przesłuchania
trwały aż dwa dni, 29 i 30 listopada. W konkursie uczestniczyło dwanaście przedszkoli
i dziesięć szkół podstawowych. Uczniowie
zaprezentowali przedstawienia teatralne
zawierające treści ekologiczne. Spektakle
oceniane były w następujących kategoriach:
przedszkola i klasy „0” oraz szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Grand Prix
wywalczyła Szkoła Podstawowa w Kleszczowie z przedstawieniem „Kap, kap, kap, zmieniam świat”.
- Urzekła nas gra aktorska dzieci, które recytowały teksty głośno i dobitnie, ponadto
pięknie tańczyły – mówi Anna Kurzydlak
z Referatu ds. edukacji ekologicznej w starostwie, członek jury. - Treść i przekaz przedstawienia także wyróżniały się na tle innych,
bowiem były autorskim pomysłem nauczycielki Renaty Frach. Spektakl uczył, że woda
jest bardzo cennym elementem przyrody,
niezbędnym do życia wszystkich istot, który
trzeba szanować i oszczędzać. Warto podkreślić, że dekoracje w tym przedstawieniu były
wykonane własnoręcznie, także z użyciem
surowców wtórnych.
Uczestnicy festiwalu sami decydowali,
jaką tematykę z dziedziny ochrony środowiska zaprezentować na scenie. Jury oceniało, oprócz sposobu zaprezentowania
zagadnienia, także grę aktorską dzieci i scenografię. Werdyktem komisji w kategorii
podstawówek i oddziałów gimnazjalnych
na podium stanęły: 1. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, 2.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie,
3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Bełchatowie.
Wśród przedszkolaków najlepiej wypadły:
1. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Beł-

Komisja konkursowa festiwalu oceniała tematykę przedstawień, talent aktorski dzieci, ale także scenografię i kostiumy.

Główna nagroda festiwalu trafiła do uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie za autorski spektakl Renaty Frach na temat roli
wody w przyrodzie.

chatowie, 2. Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Bełchatowie, 3. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Bełchatowie. Nagrodzone
placówki otrzymały aparaty fotograficzne

o łącznej wartości 5,4 tys. zł, natomiast
wszyscy aktorzy dostali na pamiątkę udziału w festiwalu książki, na które samorząd
powiatu wydał 4,6 tys. zł.
n

W „Kochanowskim”
powstaje ekopracownia

M

ikroskop, projektor, interaktywna
tablica, globusy, pojazd solarny – to
wszystko do dyspozycji otrzymają
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.
Powiat Bełchatowski zawarł z Zarządem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę
o dofinansowanie w formie dotacji w kwocie
35.000 złotych na zadanie pn.: „Ekologiczne
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perspektywy – utworzenie Ekopracowni w II
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie”.
Wartość całego zadania wynosi 49.396 złotych. Z przyznanych środków finansowych
zostaną kupione dla uczniów nowe pomoce dydaktyczne, związane bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, profesjonalny sprzęt
multimedialny oraz wyposażenie klasy, m.in.
ławki i krzesła uczniowskie, biurko nauczy-

cielskie, witryna szkolna i rolety okienne oraz
fototapeta o tematyce przyrodniczej. Obecnie trwa remont sali.
Zadanie pn. „Ekologiczne perspektywy –
utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego
w Bełchatowie” współfinansowane jest ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(www.zainwestujwekologie.pl). 
n

EKOLOGIA
Nauka i zabawa z Ekomikołajem
powiatu – mówi Tomasz Głowacki, Kierownik
referatu ds. edukacji ekologicznej w starostwie. – Przedszkola czy też szkoły uczestniczące w zabawie ponoszą tylko koszty
dojazdu, my natomiast z własnych środków
organizujemy zabawę z animacjami, poczęstunek i konkursy. To okazja do zabawy, ale
i również przedstawiania treści związanych
z szeroko rozumianą ekologią.
n

Przedszkolaki kochają ruch. W pląsach i zabawach z Ekomikołajem brały udział bardzo chętnie.

P

onad 250 dzieci z placówek oświatowych i wychowawczych z terenu naszego powiatu bełchatowskie starostwo
zaprosiło na spotkanie z Ekomikołajem. Powody tego wydarzenia były co najmniej dwa:
edukacja ekologiczna i zabawa. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ekologicznych, podczas

których wykonywały kartkę świąteczną oraz
ozdoby choinkowe, wykorzystując surowce
wtórne. Maluchy zaznały także aktywności ruchowej podczas tanecznych pląsów i bawiąc
się na dmuchanych zjeżdżalniach.
– Na zabawę mikołajkową zapraszamy
najmłodszych z placówek z terenu całego

Podczas ekologicznych warsztatów dzieci wykonywały kartki
świąteczne.

Kolejne ekologiczne trofeum dla powiatu

W

XVI edycji ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez
Polską Izbę Ekologii, nasz powiat
zdobył nagrodę w kategorii edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. „Ekolaur” dołączył do imponującej listy nagród, wyróżnień
i tytułów dla samorządu powiatu bełchatowskiego w uznaniu za działania na rzecz
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
mieszkańców. Mecenas Polskiej Ekologii,
Powiat Przyjazny Środowisku, Lider Polskiej

Ekologii to niektóre z nich.
Polska Izba Ekologii organizuje swój konkurs od kilkunastu lat. Jego celem jest promowanie najefektywniejszych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.
Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
Nasz samorząd wystartował w kategorii edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Referat ds. edukacji ekologicznej w Wydziale ochrony środowiska w starostwie opi-

sał m.in. takie działania jak akcje „Drzewko za
makulaturę”, „Eko-piknik”, Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci, wyjazdy ekologiczne
dla mieszkańców, wspieranie konkursów
odbywających się w placówkach oświatowo-wychowawczych,
organizowanie
warsztatów. 24 października miała miejsce
w Katowicach uroczystość podsumowania
konkursu. Statuetkę dla naszego powiatu
odebrał Krzysztof Gajda, Członek Zarządu
Powiatu w Bełchatowie.
n

Z miłości do zwierząt
600

kg karmy dla zwierząt zebrały
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu dla czworonogów w bełchatowskim schronisku. Przez dwa tygodnie
listopada trwała w szkole akcja pod hasłem:
„Dorośli i dzieciaki, pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki”, której pomysłodawcą była Edyta
Majchrzak. Karmę oraz przedmioty, takie jak
koce, kołderki i zabawki uczniowie przywieźli do Bełchatowa i przekazali kierownictwu
schroniska. Jak mówi pomysłodawczyni,
przedsięwzięcie miało na celu nie tylko pomoc zwierzętom, ale także uwrażliwienie
młodych ludzi na potrzeby innych istot.  n

Akcja na rzecz bełchatowskiego schroniska dla zwierząt uczyła dzieci z Ruśca wrażliwości na potrzeby czworonogów.
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Z GMIN
„Zielone” inwestycje
z pomocą powiatu
Jedenaście kompletów oświetlenia solarnego działa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego drogi powiatowej Bełchatów – Bogdanów w miejscowości Dobiecin. Tę ekologiczną inwestycję zrealizował samorząd gminy Bełchatów. Połowę wartości zadania sfinansował powiat, a dotacja
wyniosła 112 815 zł, czyli 51% kosztów inwestycji.

L

ampy solarne w 100% wykorzystują
energię odnawialną. Każdy zamontowany w Dobiecinie komplet oświetlenia składa się z m.in. turbiny wiatrowej,
ocynkowanego słupa stalowego (wys. 8m)
z powłoką antykorozyjną, dwóch paneli

Efektem ekologicznym przebudowy strażnicy OSP w Strzyżewicach będzie oszczędność surowców energetycznych.

fotowoltaicznych, dwóch akumulatorów,
sterownika z czujnikiem zmierzchu, oprawy
LED o mocy 51W. Wykorzystanie takich lamp
to głównie oszczędność tradycyjnej energii
elektrycznej, produkowanej ze spalania węgla, co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku i tlenku węgla oraz tlenku azotu. Wspieranie produkcji
energii z odnawialnych źródeł jest ważnym
i koniecznym celem polityki Unii Europejskiej. Zadanie jest zgodne z Pakietem Energetyczno-Klimatycznym na lata 2013-2020.
Wykorzystanie lamp solarnych wraz z turbinami wiatrowymi do oświetlenia ciągu
pieszo-rowerowego niesie ze sobą również
wiele korzyści ekonomicznych: niskie koszty
eksploatacji, konserwacji, brak opłat za ener-

Solarne oświetlenie uliczne w Dobiecinie prezentuje się bardzo
nowocześnie.

gię elektryczną oraz niezależność od konwencjonalnych źródeł energii.
***

Ponad 53 tys. zł samorząd powiatu przekazał gminie Kluki na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Strzyżewicach. Dofinansowanie stanowi 40 wartości całego
przedsięwzięcia.
n

Brzezie i sołtys
Umowa na solary
wysoko na podium podpisana
Drugie miejsce w województwie dla sołtys Brzezia, Katarzyny
Rzepkowskiej oraz trzecie miejsce dla samego sołectwa – to wyniki plebiscytu redakcji Dziennika Łódzkiego.
odczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu,
w którym nie zabrakło mocnych, szczercowskich akcentów.
W konkursie „Sołtys oraz sołectwo roku” startowało aż 3,5 tysiąca
kandydatów, na których oddano dziesiątki tysięcy głosów. Tym
bardziej cieszą wyniki. Katarzyna Rzepkowska debiutuje w roli sołtysa, to jej pierwsza kadencja. Z kolei sołectwo
Brzezie to trzy miejscowości:
Bednarze
i Kozłówki oraz Brzezie,
łącznie składa się na nie
około 150 posesji.
Obecny na gali wójt
gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak podkreślał,
że jednym z jego priorytetów jest stworzenie odpowiednich warunków
do wspierania potencjału
sołtysów, którzy są najbliKatarzyna Rzepkowska uhonorowanym sołtysem Brzezia. żej mieszkańca.
n

P
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W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisano umowę, na mocy
której gmina Szczerców otrzyma blisko 4,2 mln dotacji na realizację projektu polepszenia jakości powietrza na naszym terenie.
rzypomnijmy, projekt zakłada montaż instalacji solarnych
i ma na celu poprawę jakości środowiska w gminie Szczerców poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
– Chciałbym podkreślić, że skorzystają na tym działaniu wszyscy
mieszkańcy – mówił przed podpisaniem umowy wójt Krzysztof Kamieniak. – Dotyczy ono bowiem powietrza, którym oddychamy wszyscy, nie tylko beneficjenci programu. Czystsze powietrze to zdrowsze
społeczeństwo.
Realizacja obejmie 499 instalacji
solarnych u osób
fizycznych i montaż jednej pompy
ciepła w gminnej
świetlicy – wszystko to wykonane zostanie w roku 2018.
Wartość projektu
opiewa na ponad
6 mln zł, z czego Wniosek złożony w łódzkim UM na montaż kolektorów słonecznych dla
dotacja to blisko 4,2 mieszkańców gminy Szczerców zajął drugą pozycję wśród dwustu z
mln.
n całego województwa.

P

Z GMIN
Wieści z Gminy Kluki
Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców gminy

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Gmina Kluki
wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców wydając artykuły spożywcze. Realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Klukach. Wydawanie
żywności odbyło się w kilku turach od kwietnia do grudnia 2017 r.

zakończyła się jej budowa, która samorząd
gminy realizował etapami. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wyniósł 440 347,42 zł. Gmina
modernizuje także budynki sal Ochotniczych
Straży Pożarnych w Żarze, Strzyżewicach
i Trząsie.

walk o niepodległość Polski składając kwiaty
i zapalając znicze na grobach żołnierzy. Marsz
Niepodległości z udziałem mieszkańców, na
czele z wójtem Karolem Sikorą, zgromadził
wszystkich pod Dębem im. Józefa Piłsudskiego. W okolicznościowym wystąpieniu wójt
gminy podkreślił, że najcenniejszą wartością
dla każdego narodu jest wolne i niepodległe
państwo. Podczas uroczystości dokonano
poświęcenia nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kluki. Koszt jego
zakupu wyniósł 279000 zł, w tym z dotacją
z WFOŚiGW w Łodzi 60000 zł. 12 listopada
w GOK w Klukach odbył się również II Przegląd Piosenki Patriotycznej pt. „Nasza Ojczyzna”.
n

Gmina Kluki uczciła Dzień Niepodległości

Świetlica w Zarzeczu

Mieszkańcy Zarzecza mogą cieszyć się
nową, piękną świetlicą. W bieżącym roku

11 listopada mieszkańcy gminy zgromadzili się w kluckim kościele, by uczestniczyć
w patriotycznym nabożeństwie w intencji
Ojczyzny. Na cmentarzu wojennym przy
świątyni oddano hołd bohaterom i ofiarom

Ekspresem przez gminę Kleszczów
Bliżej drogi „przez wkop”

Porozumienie zawarte przez Gminę Kleszczów ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. przybliża mieszkańcom
gminy perspektywę skrócenia drogi do pracy
w Rogowcu i do Bełchatowa. Gmina zgodziła
się udostępnić kopalni tereny w pobliżu wsi
Dębina, pod którymi zalegają jeszcze miliony ton węgla, nadającego się do wydobycia.
Spółka PGE GiEK zwróci koszty, poniesione

przez gminę na budowę fragmentu obwodnicy, który zostanie zajęty przez kopalnię. Gmina ma ściśle współpracować ze spółką w czasie projektowania drogi „przez wkop”. Jest tam
dużo instalacji przemysłowych, które trzeba
będzie przebudować, albo przenieść. Koszty
usunięcia tych kolizji poniesie spółka. Strony
porozumiały się też, że poza budową drogi
„przez wkop” zostanie zmodernizowana istniejąca droga od elektrowni do wsi Słok Młyn.

Jednostki OSP z nowym wyposażeniem

Dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze wzbogaciły tej jesieni stan posiadania
gminnych jednostek OSP. Mniejszy pojazd
marki Iveco został przekazany strażakom
z Łuszczanowic podczas uroczystości 70-lecia jednostki. Drugi pojazd - trzyosiowe Volvo
wyposażone w zbiornik wody o pojemności
8 tys. litrów znalazł się na wyposażeniu OSP
Kleszczów, która funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Gmina wysoko w rankingach

Wójt Sławomir Chojnowski wręcza akt przekazania pojazdu. Do zakupu większego pojazdu pół miliona zł dołożył Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.

Końcówka roku to podsumowanie wielu
rankingów. Tegoroczne wyniki potwierdzają,
że gmina Kleszczów utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Po raz kolejny zwyciężyła w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju oraz w zestawieniu samorządów, które przeznaczają
najwięcej na inwestycje w przeliczeniu na
głowę mieszkańca. W rankingu samorządów
„Rzeczpospolitej” zajęła pierwsze miejsce
w województwie łódzkim (wszystkie wyniki
odnoszą się do kategorii „gminy wiejskie”).
Kleszczów jest też na pierwszym miejscu
wśród zamożnych gmin, które ponoszą największe nakłady na ochronę zdrowia mieszkańców. 
n
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Z GMIN
W Gminie Drużbice zawsze przyjaźnie
w regionie. Degustacja dań z gęsiny oraz „rogalików drużbickich”, wykonanych przez panią Jagodę Grzejszczak „Jagodową Babeczkę”.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Drużbice na lata 2017-2022.

Gminny Dzień Seniora.

Wójt Drużbic Bożena Zielińska pogratulowała parom z
długoletnim stażem jubileuszu życząc zdrowia i kolejnych
wspólnych lat.

rzów, który będzie mieć konstrukcję stalową.
Prace kosztowały 170 tysięcy złotych.

Listopad jest w Gminie Drużbice miesiącem
spotkań z seniorami. Podczas uroczystości
z okazji Dnia Seniora medalami Prezydenta
RP za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały pary z 50-, 60-, 65- i 66-letnim
stażem małżeńskim. Jubileuszu gorąco gratulowała Bożena Zielińska, wójt Drużbic.
Inwestycje. Kończy się przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Kazimie-

Gmina Drużbice pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach PO PT
2014-2020 na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata
2017-2022”. Program Rewitalizacji, który radni
rozpatrzą jeszcze w grudniu, wskaże tereny,
dla których możliwe będą ożywienie społeczno – gospodarcze oraz zmiana i poprawa
funkcji przestrzennych danego obszaru.  n

Świąteczny 11 listopada.

Nabożeństwem w intencji Ojczyzny oraz
złożeniem kwiatów w miejscach pamięci
o bohaterach walk o wolność mieszkańcy
gminy uczcili Święto Niepodległości. Był także
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
artystów Teatru Wielkiego i uhonorowanie
18-latków listem gratulacyjnym i przypinką
„Dorosły Obywatel Gminy Drużbice”. 11 listopada był także dniem podziwiania kulinarnych
talentów mieszkańców, którzy przygotowali
potrawy z gęsiny. „Na świętego Marcina najlepsza gęsina” to hasło gminy, rozpoznawalne

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę z całego serca
życzymy Państwu wspaniałych i radosnych Świąt! Niech
do wigilijnej wieczerzy zasiądą Ci, których kochacie, a pod
choinkę trafią wymarzone prezenty. Oby ten wyjątkowy
i magiczny czas przepełniony był miłością i dobrocią.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Walczyk

Wójt Gminy Drużbice
Bożena Zielińska

Złota Gmina Bełchatów pnie się w górę

G

mina Bełchatów ze Złotą Statuetką
Gminy Fair Play. Wręczenie nagrody
odbyło się podczas gali w Warszawie
z udziałem ponad 800 osób. Kapituła konkursu wyróżniła w tym roku tylko trzy samorządy.
Jak mówi Ryszard Rataj z Instytutu Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym,
nie wszystkie samorządy chciały poddać się
weryfikacji, podczas której trzeba wykazać się
dobrą organizacją i gospodarczą strategią, zachęcającą do rozwoju przedsiębiorczości. Do
tej pory gmina Bełchatów otrzymywała jedynie certyfikaty. Tym razem samorząd spełnił
kolejne wymagania i zasłużył na więcej, czyli
Złotą Statuetkę Gminy Fair Play.
- Zostaliśmy ocenieni jako gmina, która zachowuje najwyższe standardy - mówi wójt
Kamil Ładziak. - Weryfikacji naszych działań
dokonało poważne grono ekspertów, którzy
świetnie znają specyfikę samorządów i gospodarki. O tym, jak bardzo wyśrubowane są warunki do spełnienia, przekonało się w trakcie 16
lat trwania programu wiele samorządów, które
bezskutecznie próbowały zdobyć to trofeum.
- Przedsiębiorstwa oraz inwestorzy chcą
korzystać z udogodnień, które dają im Gminy
Fair Play, bo wiedzą, że są to gminy przyjazne
dla biznesu - mówi członek kapituły konkur-
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Złota Statuetka Gminy Fair Play jest dla wójta Kamila Ładziaka przede wszystkim zobowiązaniem do kolejnych starań o dobrą
markę gminy Bełchatów, przyjaznej przedsiębiorcom i mieszkańcom.

sowej Anna Szcześniak. - To jest program,
który przysłużył się promocji gmin stwarzających najlepsze warunki do biznesu i przyjaznych mieszkańcom.
Podczas gali podkreślano wielokrotnie, jak ważne jest stwarzanie dobrych warunków i ciągłe
podnoszenie standardów życia w danej gminie.

Często pojawiało się też stwierdzenie, że laureatów konkursu można nazywać gminami wyjątkowymi. - Do takich właśnie gmin należy gmina
Bełchatów - mówi Ryszard Rataj. - Co roku ten
samorząd pnie się coraz wyżej, spełnia więcej kryteriów, zaspokaja więcej potrzeb polskich przedsiębiorców oraz własnych mieszkańców.
n

INFORMATOR
ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24
Centrum Kształcenia Praktycznego
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 14
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 ponadgimnazjalne
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 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56
ZSP nr 4 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, Strategii 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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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja rewizyjna
Szczepan Chrzęst – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Jerzy Konieczny
Miłosz Rudnicki
Marek Chrzanowski

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Ryszard Ciągło

Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański

Krzysztof Gajda

Grzegorz Gryczka

Marek Jasiński

Krzysztof Jewgiejuk

Elżbieta Kołatek

Jerzy Konieczny

Iwona Kowalska

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr

Renata Skalska

Dariusz Rogut

Miłosz Rudnicki

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego
Rudnicki Miłosz – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Waldemar Wyczachowski
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Szczepan Chrzęst
Komisja gospodarki rolnej
i ochrony środowiska
Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący
Dariusz Rogut
Jacek Zatorski
Krzysztof Gajda
Adam Baryła
Iwona Kowalska
Komisja edukacji, kultury i sportu
Elżbieta Kołatek – przewodnicząca
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodniczący
Grzegorz Gryczka
Barbara Dobkowska
Dorota Pędziwiatr
Renata Skalska
Marek Jasiński
Karol Orymus
Komisja infrastruktury i porządku publicznego
Jacek Zatorski – przewodniczący
Jerzy Konieczny
Krzysztof Gajda
Barbara Dobkowska
Adam Baryła
Dariusz Rogut
Ryszard Ciągło
Iwona Kowalska
Komisja rodziny, zdrowia i pomocy społecznej
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodniczący
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Ryszard Ciągło
Dorota Pędziwiatr

Krzysztof Rybak

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

