z

h
,
h

h ,h

hz

z

,
, h
hz
z

z

,

,
h
z

z

z
,

,
h
z

z

MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

,
z

h

,

,

hh ,

z

,
hh
h

h

,z
h

ISSN 2080 - 1831

Nr 9 (31) Grudzień 2011

t
ą
i
w
Ś
h
c
y
ł
u
o
k
s
o
e
R
W iego
2
1
S
0
o
2
iD
- str. 4
Portfel Powiatu
w 2012 roku

- str. 6
Nowy partner
powiatu

- str.10-11
Koniec roku - czas
podsumowań

- str. 8
Ogrom prac
na drogach

z

INFORMATOR
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa
20, 633 60 08

Telefony alarmowe
- z komórkowych i stacjonarnych 112
- pogotowie ratunkowe 999
- straż pożarna 998
- policja 997

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

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(kier. 44)

Szkoły ponadgimnazjalne
ul. Czapliniecka 66
-

ul. Pabianicka 17/19
-

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
tel.733 04 98, fax 633 06 42
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 635 04 07
Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny,
633 16 81

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

Powiatowa Administracja Zespolona

ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17,
fax 632 16 42

KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68
KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul. Pabianicka 34, 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna,
ul. Okrzei 49, 733 13 57

Pozostałe instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

-

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa 635 86 04
Wydz. Architektury i Budownictwa 635 86 78
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24

ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę i etatowego członka Zarządu Powiatu
odbywają się we wtorki od godziny 13.00
w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19
(III piętro). Termin wizyty należy uzgodnić
w sekretariacie lub telefonicznie: 44 635 86 01.

Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
te. 733 51 16, fax 632 69 23
Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, 632 68 54

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04

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

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40

-

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

Szczegółowy zakres usług realizowanych przez
każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny
na stronie www.powiat-belchatowski.pl

Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00

ul. Pabianicka 34

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48,
fax 633 21 06
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74

Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel./fax 043 676 60 11
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00

ECHO. MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

ul. Czapliniecka 96
-
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TO JEST WAŻNE
Szanowni Państwo
Rada Powiatu w Bełchatowie uchwaliła budżet na 2012 rok.
O szczegółach przyszłorocznych zamierzeń samorządu powiatowego
możecie Państwo przeczytać w środku numeru. Przyszłoroczny budżet
skonstruowany jest na miarę bieżącej sytuacji ekonomicznej, jest budżetem
stabilnym i zrównoważonym. Wydatki zaplanowane są na bezpiecznym
poziomie, który nie spowoduje przekroczenia żadnych granicznych
wskaźników finansowych. Wysokość zadłużenia Powiatu również zachowa
bezpieczny poziom. Cieszę się, że nawet niektórzy radni opozycyjni, jeszcze
przed głosowaniem uchwały budżetowej, apelowali do swoich koleżanek
i kolegów o poparcie przygotowanego przez Zarząd Powiatu dokumentu,
zwracając uwagę na jego rozsądne skonstruowanie, adekwatne do
kryzysowych lat, w jakich przyszło nam funkcjonować. Wyrażam przekonanie, że w przyszłym roku zrealizujemy
wszystkie zaplanowane zadania, jak również uda się wygospodarować pieniądze z nadwyżki budżetowej, które
pozwolą wykonać jeszcze wiele dodatkowych, służących mieszkańcom powiatu inwestycji.
Koniec roku to czas podsumowań i planów na przyszłość. To również okazja do złożenia życzeń, zarówno na
nadchodzące święta, jak i zbliżający się Nowy Rok. Życzę Państwu ciepłych i miłych spotkań w rodzinnym gronie,
miłości i optymizmu oraz wielu chwil do zadumy i odpoczynku. Niech 2012 rok stanie się dla Państwa czasem
pozytywnych przemian, samych dobrych informacji i licznych sukcesów, zarówno zawodowych, jak i w życiu
prywatnym.
Szczepan Chrzęst
Starosta Bełchatowski

Zyczenia
,
Swiateczne
,
W imieniu samorządu Powiatu Bełchatowskiego
składamy najszczersze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas upłynie Państwu w rodzinnej i pełnej miłości atmosferze
oraz będzie wolny od wszelkich trosk i zmartwień.
Życzymy spokoju ducha, spełnienia najskrytszych marzeń
oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Edward Olszewski

Starosta Bełchatowski:
Szczepan Chrzęst

www.powiat-belchatowski.pl

3

WYDARZENIA
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Portfel Powiatu w 2012 roku
Podjęta na XIV Sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego uchwała
budżetowa zakłada, iż w 2012 roku do kasy Powiatu wpłynie około 114,5
miliona złotych. Samorząd powiatu zamierza wydać blisko 120 milionów
złotych. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 5 milionów zł. Siedemnastu
radnych głosowało za przyjęciem przedłożonego projektu budżetu,
sześciu było przeciwnych.
Projekt uchwały przewiduje następujące bilansowanie budżetu w roku
2012:
1.Kwota planowanych dochodów
114.543.175 zł
2.Kwota planowanych wydatków
119.836.635 zł
3.Deficyt budżetowy (p.1- p.2)
5.293.460 zł
4.Spłata kredytów bankowych i wykup obligacji
5.203.594 zł
5.Spłata kredytów bankowych i wykup obligacji oraz deficyt budżetowy
(p.3 + p.4) zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie
9.400.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia
wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych
w kwocie 1.097.054 zł.
Plan dochodów budżetu Powiatu na 2012 r. stanowić będzie kwotę
114.543.175 zł, z tego: dochody bieżące planuje się na poziomie
113.371.675 zł, dochody majątkowe planuje się na poziomie 1.171.500 zł.
Wydatki budżetu Powiatu na 2012 r. zaplanowano w wysokości
119.836.635 zł. W porównaniu do roku 2011 wydatki rosną o 3,25 %.
Wśród obszarów zadań przypisanych do realizacji samorządowi
powiatowemu najbardziej „kosztownym” jest, mówiąc ogólnie – oświata
i wychowanie. Wraz ze szkolnictwem wyższym i edukacyjną opieką
wychowawczą obszar ten pochłonie w nowym roku 47.661.904 zł. Z kolei
zaplanowane na drogi publiczne powiatowe środki, przeznaczone na
finansowanie zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji dróg
powiatowych, w tym m.in. kosztów działalności Powiatowego Zarządu
Dróg w Bełchatowie, wynoszą 11.301.500 zł. W porównaniu do roku
2011 wydatki rosną o 7,46 %, co wynika m.in. z szerszego zakresu
planowanych do realizacji na 2012 r. wydatków inwestycyjnych. Zadania
związane z pomocą społeczną (np. domy pomocy społecznej, rodziny

Radni na ratunek
karetkom
Na XIV Sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego
radni podjęli uchwałę, w której wyrazili swoje
wspólne stanowisko w sprawie dotyczącej tzw.
karetek, a konkretnie zapowiadanego od
nowego roku świadczenia usług ratownictwa
medycznego przez firmę - wyłonioną w drodze
konkursu – i pochodzącą spoza naszego
regionu, tj. z Grodziska Mazowieckiego.
W stanowisku czytamy m.in.:
„Rada Powiatu w Bełchatowie wyraża
zaniepokojenie odnośnie rozstrzygnięcia
konkursu na świadczenie usług ratownictwa
medycznego na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego, niekorzystne dla Szpitala Woje-

4

zastępcze, PCPR, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych) będą
kosztować w przyszłym roku 13.580.211 zł. Na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska wydamy 10.412.000 zł, w tym prawie milion na
gospodarkę odpadami.
Blisko półtora miliona złotych radni przeznaczyli na kulturę fizyczną,
a konkretnie na działalność sztucznego lodowiska, basenu przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie oraz boiska przy II LO
w Bełchatowie w ramach PCS. Wydatki zostaną przeznaczone na:
wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz
pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej
i wody, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia
PCS. W 2011 r. finansowano tylko koszty lodowiska, pozostałe koszty
ponosiły jednostki oświatowe przy których funkcjonowały obiekty
sportowe. Na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym
zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 112.250 zł. Po rozstrzygnięciu
konkursu ofert w 2012 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji
i przekazane podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
Sesja, na której uchwalany jest budżet Powiatu uznawana jest - obok
absolutoryjnej - za najważniejszą w roku. Uczestniczyli w niej również
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa, osoby pełniące
samodzielne stanowiska i prawnicy, kierownicy jednostek powiatowej
administracji zespolonej.
AZ

wódzkiego w Bełchatowie, jest również
niekorzystne dla mieszkańców Powiatu
Bełchatowskiego. Rada Powiatu uważa, że
wybór prywatnej firmy z innego województwa,
nieznającej terenu i specyfiki regionu, nie
posiadającej tak dużego doświadczenia jak
bełchatowski szpital (…) stwarza zagrożenie dla
naszych mieszkańców. Wyrażamy obawę, jak
nowi kierowcy i nowe zespoły ratunkowe, które
od 1 stycznia 2012 roku zapewniać mają
bezpieczeństwo na terenie Powiatu Bełchatowskiego, poradzą sobie w nowym terenie, nie
znając jego topografii, charakterystyki, czy
specyfiki (...). Pod uwagę należy wziąć również
fakt dotychczasowego wydatkowania środków
publicznych z budżetu powiatu na utworzenie,
wyposażenie i funkcjonowanie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, które od blisko
dziesięciu lat funkcjonuje w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

www.powiat-belchatowski.pl

w Bełchatowie. Dzięki połączeniu szpitala
i straży przy pomocy tzw. sztywnych łączy,
wymiana informacji na temat wypadków,
katastrof, czy innych niebezpiecznych zdarzeń
przebiega błyskawicznie, tak jak dysponowanie
na miejsce zdarzeń odpowiednich służb (…).
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego oraz sytuację
ekonomiczno – społeczną Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, wnosimy o powtórne
przeanalizowanie wyników postępowania
konkursowego, aby jego wyniki były korzystne
dla ludności naszego regionu.
Rada Powiatu w Bełchatowie.”
Powyższe stanowisko otrzymają Wojewoda
Łódzki, Dyrektor Łódzkiego Oddz. NFZ,
Minister Zdrowia, Marszałek Województwa
Łódzkiego, radni Sejmiku Wojewódzkiego oraz
włodarze gmin naszego powiatu.
AZ

WYDARZENIA
Walka z wirusem HPV
– odsłona trzecia

Samorząd Powiatu Bełchatowskiego rozpoczął w grudniu trzecią edycję
bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV odpowiedzialnemu za
m.in. raka szyjki macicy. Akcja jest adresowana do dziewczynek
z rocznika '95. Całkowite koszty szczepienia ponosi budżet Powiatu.
Przewiduje się, że z obecnej tury szczepień skorzysta ponad 600
dziewcząt, pod warunkiem, że ich rodzice wyrażą na to zgodę.
Finansowanym przez samorząd powiatowy szczepionkom poddało się
przez ostatnie dwa lata około 1000 dziewcząt. Jeśli rodzice chcieliby sami
sfinansować takie szczepienie, musieliby wydać ponad 1.000 złotych.
Starostwo opłaca wszystkie trzy dawki szczepionki.
- Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów powiatowych w Polsce,
który finansuje tego rodzaju przedsięwzięcia. Wychodzimy z założenia, że
lepiej zapobiegać chorobom, niż później wydawać setki tysięcy złotych na
leczenie ich skutków – mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski.
Obecne szczepienia wykonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medyk” Spółka z o. o. W grudniu organizowano w szkołach

Samorządowcy oddali krew
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wspólnie z Polskim Czerwonym
Krzyżem Oddział Bełchatów zorganizowało akcję zbiórki krwi
„Samorządowcy oddają krew”. Pierwotnie udział w akcji zadeklarowało
blisko 50 osób, ostatecznie przystąpiło 34 urzędników, z których do
oddania krwi zakwalifikowano 25 osób. Łącznie udało się zebrać ponad
11 litrów krwi.

ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne dla dziewcząt i ich
rodziców, podczas których prowadzone były prelekcje na temat szczepień
przeciwko wirusowi HPV. Warto dodać, że Program Zdrowotny Powiatu
Bełchatowskiego, zgodnie z którym realizowane jest przedsięwzięcie, ma
pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Wirus HPV odpowiada za wiele przednowotworowych oraz
nowotworowych zmian w organizmie kobiety, a szansą na uniknięcie
choroby są właśnie szczepienia. Specjaliści z dziedziny medycyny
podkreślają, że im wcześniejsza profilaktyka, tym skuteczniejsze efekty
działania. Spośród ponad stu typów tego wirusa, największy związek
z rakiem szyjki macicy wykazują HPV 16 oraz HPV 18, które są
odpowiedzialne za ponad 70% wszystkich przypadków tego raka. Typy 6
i 11 odpowiedzialne są za wiele zmian przednowotworowych oraz ponad
90 procent tak zwanych brodawek płciowych. Szczepionka zabezpiecza
przed wszystkimi czterema wspomnianymi typami.Światowa Organizacja

Sz.Chrzęst , K.Zochniak (Powiat Bełchatowski) i M. Morkis-Siedlecka
(Medyk Sp. z o.o.) podczas konferencji prasowej.

Zdrowia opublikowała oficjalne stanowisko, w którym uznaje raka szyjki
macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa HPV za problem
zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Co roku na raka szyjki macicy
zapada około pół miliona kobiet na świecie, z czego 260 tysięcy umiera.
W Polsce ponad 3600 kobiet zapada co roku na tę chorobę, a połowa z nich
umiera. Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw
HPV ze środków publicznych. W Polsce szczepienia przeciw HPV trafiły
KB
na razie do kalendarza szczepień zalecanych.
- Ze względów zdrowotnych nie wszyscy chętni mogli oddać krew–
mówi Marek Jasiński, Wicestarosta Bełchatowski - ale i tak cieszymy
się z liczby oddających. Pragnę zauważyć, że 15 osób zrobiło to po raz
pierwszy w życiu. Liczę, że dzięki temu zwiększy się grono krwiodawców
regularnie oddających krew. Akcję „Samorządowcy oddają krew”
będziemy teraz sukcesywnie powtarzać.
Wspomnianym przedsięwzięciem Starostwo Powiatowe włączyło się
w cykl wydarzeń związanych z Tygodniem Honorowego Krwiodawstwa.
KB

Wśród samorządowców, którzy oddali krew byli J. Zatorski
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu i M. Jasiński – wicestarosta (zdjęcie obok).

www.powiat-belchatowski.pl
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Powiat Stalowowolski
- nasz nowy partner
Porozumienie o partnerstwie samorządów Powiatu Bełchatowskiego
i Powiatu Stalowowolskiego zostało podpisane. Uroczystość odbyła się
w Stalowej Woli na początku grudnia. Uczestniczyli w niej starostowie,
przewodniczący rad powiatów oraz przedstawieciele obu starostw merytorycznie związani z obszarami planowanej współpracy.
Przypomnijmy, że podczas obrad w październiku Rada Powiatu w Bełchatowie wyraziła wolę do podejmowania przez Powiat
Bełchatowski działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy z Powiatem Stalowowolskim. Ten ostatni był zainteresowany
partnerstwem z nami, jako pierwszym krajowym samorządem. Do tej pory współpracował
bowiem jedynie z zagranicznymi regionami. U
podstaw inicjatywy o partnerstwie bełchatowsko-stalowowolskim znalazł się przede wszystkim fakt, iż oba powiaty łączy wiele podobieństw, co generuje podobne problemy i stwarza sytuacje do wymiany poglądów i wspólnego
poszukiwania rozwiązań.

szkolnictwo, zwłaszcza zawodowe (na
terenie obydwu samorządów funkcjonują placówki szkolne mające dobrze
rozwinięte technika
i szkoły zawodowe;
wiele warunków kształcenia w naszych szkołach pokrywa się, zamierza się wymieniać
doświadczenia, realizować wspólne warsztaty
dla młodzieży), gospodarka (na terenie obu
powiatów działają specjalne strefy ekonomiczne przyciągające inwestorów z różnych,
nieraz podobnych branż; nawiązanie kontaktów
między przedsiębiorcami powinno zaowoWspółpraca między powiatami będzie przecować nowymi zleceniami; sprawnie działająbiegać w kilku obszarach, takich jak m.in.:
ce Regionalne Izby Gospodarcze oraz
inkubatory przedsiębiorczości to kolejna
niwa do wymiany
doświadczeń),kultua
(współpracy będzie
towarzyszyć wzajemna prezentacja
dorobku artystycznego lokalnych twórców i artystów np.
podczas organizowanych imprez kulturalnych), prowadzenie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
(zarówno Powiat
Stalowowolski, jak
Podpisanie umowy przez starostów Roberta Filę i Szczepana Chrzęsta.
i Bełchatowski prze-

Spełnienie lekkoatletycznych
marzeń

jęły od Skarbu Państwa akcje lokalnych PKSów; obydwa zakłady znajdują się w niełatwej
kondycji finansowej, w związku z czym przedstawiciele obu samorządów chcą wspólnie
szukać sposobów poprawienia sytuacji). ochrona środowiska (z uwagi na zmiany w środowisku naturalnym wynikające z działalności
przemysłowej, potrzeby stałej edukacji ekologicznej, jak i podejmowania ekologicznych
inwestycji w obu regionach są podobne i niezbędne).
AZ

Umowę o partnerstwie sygnują przewodniczący rad
powiatów: Marek Kopera i Edward Olszewski.

- Wreszcie lekkoatleci z terenu naszego powiatu będą mogli trenować
w profesjonalnych warunkach – mówi Marek Jasiński, Wicestarosta
Bełchatowski. - Nowy obiekt dodatkowo uatrakcyjni ofertę Powiatowego
Centrum Sportu. Warto podkreślić, że będzie służył również fanom piłki
nożnej i rugby.
KB

Gotowa jest już wizualizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Jeszcze w starym roku do starostwa
trafi ostateczna wersja dokumentacji projektowej przebudowy boiska,
która pozwoli w nowym, 2012 roku ogłosić przetarg na wykonanie
prac.
Przebudowa boiska będzie polegała na przygotowaniu nowej
murawy z trawy naturalnej o wymiarach 60 metrów na 100 metrów,
z punktowym nawadnianiem, bramkami do piłki nożnej. Wokół boiska
powstanie sześciotorowa bieżnia z poliuretanu (która na jednym odcinku
prostym będzie miała osiem torów). Będzie również bieżnia do skoków
w dal i trójskoku, rozbieg do rzutu oszczepem, rzutnia do pchnięcia kulą,
rzutu dyskiem i młotem, zeskok do skoku wzwyż, rozbieg do skoku
o tyczce, rów z wodą dla biegów długodystansowych z przeszkodami. Na
zachodniej stronie boiska powstaną trzyrzędowe trybuny, pod którymi
znajdzie magazyn sprzętu. Od strony wschodniej zbudowane zostaną
wiaty dla zawodników i trenerów. Obiekt będzie posiadał system
nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz monitorujący.
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Spotkanie w muzeum w Stalowej Woli.
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WYDARZENIA
Złoty karateka
Tomasz Jończyk - mistrz Europy w karate
tradycyjnym był gościem w Starostwie Powiatowym, gdzie od starosty Szczepana Chrzęsta
i wicestarosty Marka Jasińskiego odebrał
gratulacje z powodu swojego sportowego
sukcesu, czyli zdobycia złotego medalu
w karate tradycyjnym na mistrzostwach
w Izraelu. Na co dzień Tomasz Jończyk jest
Realnych kształtów zaczyna nabierać pomysł
wybudowania przez samorząd Powiatu
Bełchatowskiego terenowej ścieżki rowerowej
od zbiornika Słok aż do Góry Kamieńsk.

nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie. Nowe trofeum cieszy go samego, ale
także uczniów. Na powitanie medalisty
zorganizowano w szkole uroczysty apel.
Gospodarze powiatu docenili sukces pana
Tomasza również upominkiem i życzeniami
kolejnych laurów. Warto wspomnieć, że
Tomasz Jończyk w przeszłości był już
nagradzany przez władze powiatowe za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
KB

Rowerem coraz
dalej

- Obecnie jesteśmy na etapie wyboru firmy
geodezyjnej, która przygotuje mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych – mówi
Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. Dzięki mapie będziemy mieli rozeznanie na
jakich gruntach trasa będzie przebiegać. Być
może w przyszłym roku będzie można przystąpić
do pierwszych prac przy budowie trasy.
Będziemy prowadzić też rozmowy z przedstawicielami kopalni, elektrowni, nadleśnictwa
oraz władzami gmin Bełchatów i Kleszczów. Kto
wie, może wspólnie z tymi podmiotami, przez
których tereny trasa będzie przebiegać, uda się
zbudować około 10- kilometrowy odcinek
ścieżki terenowej.

prowadzącej do kopalni i elektrowni, po ośmiu
kilometrach kończy się przy brzegu zbiornika
Słok. Plan zakłada przedłużenie jej aż do Góry
Kamieńsk i tam połączenie z istniejącymi
ścieżkami. Trasa wiodłaby wzdłuż zbiornika
Słok, następnie wzdłuż koryta Widawki i przy
wjeździe na górę łączyłaby się ze ścieżkami
Góry Kamieńsk. Ścieżka byłaby trasą terenową,
utwardzoną tłuczniem, z miejscami do odpoczynku. Dzięki temu powstałaby ciekawa
i urozmaicona trasa rowerowa, doskonała do
rodzinnych wycieczek. Po drodze będzie można
podziwiać krajobrazy przyrodnicze powiatu
bełchatowskiego, jak i widoki obiektów
przemysłowych kopalni i elektrowni.
W zeszłym roku starostwo oddało do użytku
ponad pięciokilometrowy odcinek ścieżki
rowerowej od Domiechowic do Parzna. Koszt
budowy wyniósł 1.567.416,40 złotych. Długość
ścieżki wynosi 5.374 metry, szerokość 2 metry,
wykonana jest z asfaltu. Ścieżka zaczyna się
w Domiechowicach, od granicy administracyjnej miasta i biegnie wzdłuż drogi powiatowej
aż do Parzna.
KB

Mapa do celów projektowych ma być gotowa
do końca roku. Powiatowa ścieżka rowerowa,
która zaczyna się zaraz za granicami miasta
Bełchatowa i wiedzie wzdłuż drogi powiatowej

BEZPIECZNA RUBRYKA
Na terenie naszego powiatu znajduje
się wiele kilometrów dróg rowerowych
i powstają kolejne. Drogi te popularnie
nazywamy „ścieżkami rowerowymi”.
Zachęcają one do częstego i bezpiecznego poruszania się rowerem.
Wydaje się, że na na ścieżce powinno
być bezpiecznie. Czasami bywa jednak
inaczej. Zaobserwowaliśmy, iż
w miejscach, gdzie wzdłuż ścieżki
rowerowej znajduje się chodnik,
uczestnicy ruchu beztrosko zajmują
miejsce jedni drugim - rowerzyści
jeżdżą po chodniku, a piesi spacerują
po drodze dla rowerów. W takich
warunkach ani jazda rowerem, ani
spacer nie są przyjemne i bezpieczne.
Nietrudno o potrącenie, kolizję czy
wypadek. Użytkownicy wzajemnie na siebie narzekają i skargi kierują
przeważnie do nas, policjantów. Stąd chciałbym jednoznacznie wyjaśnić,
jakie zachowanie jest właściwe. Zarówno jazda po chodniku, przy
którym jest droga dla rowerów, jak i chodzenie po ścieżce rowerowej,
są naruszeniem prawa, za które grozi mandat karny co najmniej 50 zł.
Drogi dla rowerów są oznaczone zazwyczaj innym kolorem nawierzchni
oraz znakami poziomymi i pionowymi w sposób zrozumiały dla
wszystkich uczestników ruchu. Nie powinniśmy mieć także problemów
z rozpoznaniem chodników. Stosujmy się do znaków, by uniknąć
nieszczęścia.
Kolejnym ważnym tematem jest poruszanie się rowerzystów po
jezdniach tam, gdzie nie ma traktów rowerowych. W obecnej porze roku,

kiedy wcześnie zapada zmrok, bycie widocznym na drodze jest sprawą
priorytetową. Rowerzysta ma obowiązek wyposażenia swojego pojazdu
w odpowiednie oświetlenie. Namawiam, by zakładać dodatkowo
odblaskowe kamizelki czy inne tego rodzaju elementy. To uczyni nas
lepiej widocznymi, podniesie poziom bezpieczeństwa. Ku przestrodze
przytoczę z policyjnej kroniki tego roku jedną z danych. Na drogach
powiatu bełchatowskiego zginęło w wypadkach aż pięciu rowerzystów.
Żaden z rowerzystów nie był dostatecznie widoczny, nie posiadał
kamizelki odblaskowej i można śmiało stwierdzić, że jest to jeden
z powodów zaistnienia wypadku. Rozwagi nigdy za wiele, zwłaszcza jeśli
w grę wchodzi nasze zdrowie i życie.
Błażej Lewiński
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
KP Policji w Bełchatowie
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INWESTYCJE
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Ogrom pracy na
drogach powiatowych
Krzysztof Borowski: Tegoroczna zima, jak do tej pory, rozpieszcza
drogowców?
Tomasz Kijanka, Dyrektor PZD: Póki co, nie ma opadów śniegu czy
oblodzenia, więc nie musimy prowadzić akcji odśnieżania. Cieszy nas to
ze względu na oszczędności. Każdy dzień śniegu czy gołoledzi przynosi
spore wydatki związane z pracą sprzętu i ludzi oraz zużywaniem soli
i piasku. Podkreślę jednak, że cały czas jesteśmy w pełnej gotowości,
w przypadku wystąpienia opadów śniegu natychmiast ruszamy do pracy.
W magazynie mamy 500 ton piasku i 200 ton soli. Za zimowe utrzymanie
dróg powiatowych w danym momencie odpowiada dyżurny – koordynator

nawierzchni, destrukcja konstrukcji podbudowy, tworzenie się wyrw
i ubytków. Oczywiście na bieżąco uzupełniamy braki, remontujemy
odcinki o najgorszym stanie, jednak ilość środków, które mamy
w dyspozycji, w stosunku do 350 kilometrów dróg powiatowych oraz cen
materiałów i robocizny, nie pozwala na szybką naprawę wszystkich
odcinków. W tym roku jednak udało się nam zakończyć pracę na
ośmiokilometrowym odcinku drogi od Parzna przez Ciszę, Roździń aż do
Lubca. W przyszłym roku planujemy tam jeszcze przebudowę przepustu
pod drogą. Dzięki temu droga od Domiechowic aż do drogi wojewódzkiej
w Lubcu w ciągu ostatnich lat całkowicie się zmieniła, oczywiście na
korzyść dla poruszających się po niej samochodów. Dużą inwestycją była
także rozbudowa skrzyżowania w Kurnosie w gminie Bełchatów, gdzie
przecinają się dwie drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu. Oprócz
nowej nakładki asfaltowej powstały także tzw. azyle bezpieczeństwa oraz
barierki ochronne, aby piesi nie wchodzili bezpośrednio na jezdnię
w niedozwolonych miejscach. Ponadto skrzyżowanie zostało poszerzone,
zbudowano chodniki, przesunięto słupy energetyczne. Na terenie gminy
Zelów zrealizowaliśmy ważną inwestycję: przebudowę skrzyżowania
dróg powiatowych w Wygiełzowie. Zadanie, którego koszt wyniósł

T.Kijanka – Dyrektor PZD (z lewej) i K.Gajda (z Zarządu Powiatu)
na jednej z remontowanych dróg.

Uroczystość otwarcia przebudowanej drogi w Wygiełzowie.

pracy sprzętu. W warunkach wymagających zimowego utrzymania dróg
sprzęt pracuje 24 godziny na dobę, w systemie ciągłym dwuzmianowym.
Do zwalczania śliskości i odśnieżania PZD dysponuje dwoma pługopiaskarkami. Akcję wspomagają dodatkowo dwa traktory z pługami
średnimi, traktor do odśnieżania chodników i ścieżki rowerowej oraz
koparko - ładowarka. W przypadku utworzenia się dużych zasp dostępny
jest też pług wirnikowy.
KB: Czy w akcji zimowego utrzymywania dróg pomagają wam również
inne podmioty?
TK: Na mocy zawartych umów i porozumień drogi powiatowe będące
ulicami miasta Bełchatowa utrzymuje wydział inżynierii miasta,
natomiast odśnieżaniem dróg powiatowych - będących ulicami
powiatowymi w Zelowie - zajmuje się firma zewnętrzna. Należy
wspomnieć także o pomocy w zakresie utrzymania w zimie niektórych
odcinków dróg powiatowych ze strony gminy Kleszczów, Kopalni Węgla
Brunatnego „Bełchatów”, Elektrowni „Bełchatów” oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jesteśmy także przygotowani
finansowo, tzn. mamy zabezpieczone środki na ewentualne
wynajmowanie od innych zewnętrznych podmiotów dodatkowego sprzętu
do odśnieżania.
KB: Koniec roku to czas podsumowań. Jak Pan ocenia tegoroczne
inwestycje i remonty prowadzone na powiatowych drogach?
TK: Należy mieć świadomość, że drogi powiatowe w bardzo wielu
przypadkach przejmują dużą część ruchu pojazdów z innych kategorii
dróg – krajowych czy wojewódzkich. W wyniku tych obciążeń,
nieadekwatnych do ich budowy, powstają deformacje i spękania

prawie 1,2 miliona złotych, zostało w całości sfinansowane ze środków
Powiatu Bełchatowskiego. Inwestycja nie ograniczyła się jedynie do
zamiany brukowanej nawierzchni drogi na asfalt. W zasadzie
przebudowaliśmy całe centrum miejscowości, budując nowe chodniki,
zatoczki autobusowe, parkingi i zjazdy. Dzięki temu znacząco poprawiła
się estetyka, jak i bezpieczeństwo przejeżdżających oraz mieszkańców.
W obrębie inwestycji znalazły się wszystkie obiekty użyteczności
publicznej w tej miejscowości: szkoła podstawowa, OSP, przychodnia
zdrowia, kościół i cmentarz.
KB: Wymienił Pan te największe przedsięwzięcia realizowane przez
PZD, ale nie należy zapominać, że plan waszej pracy to również szereg
innych zadań.
TK: Rzeczywiście, rok obfitował w wiele mniejszych, ale także bardzo
ważnych inwestycji i robót, jak budowy chodników, udrożnianie
i odmulanie rowów przydrożnych (23 kilometry), wycinki przydrożnych
zarośli, drzew i traw, zakup i montaż nowych znaków drogowych (130
sztuk). W ramach bieżących remontów uzupełnialiśmy ubytki w asfalcie
(wbudowano 780 ton masy na gorąco), zakupiliśmy specjalistyczne
urządzenie do transportu masy na gorąco, tzw. termos. Warto również
zwrócić uwagę na działalność administracyjną PZD. Łącznie wydaliśmy
około 600 decyzji i taką samą liczbę opinii, postanowień itp. w sprawach
związanych z zarządzaniem pasem drogowym. To wszystko pokazuje, że
drogi powiatowe to ogrom pracy. Pracy, którą drogowcy wykonują cały
rok, niezależnie od warunków pogodowych. Pamiętajmy o tym szczególnie wtedy, gdy dzięki naszemu zaangażowaniu, rzeczywistość
dotycząca stanu dróg zmienia się na lepsze.
KB: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Tomaszem Kijanką, dyrektorem Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie

Odnowione skrzyżowanie w Kurnosie.
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PRZYJAZNY URZĄD
Tylko 1 %

Na ostatniej w roku 2011 sesji Radni
Powiatu Bełchatowskiego będą głosowali projekt uchwały dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie
działań promujących akcję „1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu
bełchatowskiego”. Już dzisiaj zachęcamy
mieszkańców naszego powiatu składających roczne zeznania podatkowe (PIT) do
oddawania 1% podatku dla lokalnych
organizacji pożytku publicznego. Przekazanie 1% podatku jest gestem solidarności z tymi wszystkimi, którzy potrzebują pomocy i liczą na wsparcie.
- Wierzymy, że podejmowane wraz
z rozpoczęciem nowego roku działania
zachęcające do odpisu 1% podatku
przyniosą wymierne efekty, w postaci
realnych kwot zasilających konta organizacji – mówi Monika Selerowicz,
Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (na zdjęciu).
Zasadniczym założeniem kampanii będzie też kształtowanie wśród
mieszkańców powiatu bełchatowskiego nawyku corocznego dokonywania odpisu podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
Redakcja
publicznego działających w naszej najbliższej okolicy.

Z kalendarza Naczelnika
Wydziału Administracyjno
- Gospodarczego

Klientów dużo, ale tłok mniejszy
Wydział komunikacji bełchatowskiego
starostwa funkcjonuje na nowych zasadach.
Zlikwidowano etat na stanowisku do spraw
informacji, natomiast jego zadania rozłożono
na dwa istniejące stanowiska do spraw
rejestracji pojazdów.
- Dzięki temu poprawiliśmy warunki pracy na
sali rejestracji, gdzie jest teraz więcej miejsca –
mówi Krzysztof Gajda, członek Zarządu
Powiatu odpowiedzialny za wydział komunikacji i dróg. - Ponadto uzyskaliśmy Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych na stworzenie dodatkowego stanowiska rejestracji,
dzięki czemu obecnie mamy ich w starostwie
dwanaście. W sali rejestracji jest dziesięć
stanowisk, natomiast w innym pomieszczeniu
dodatkowe dwa. I to właśnie na tych dwóch

ostatnich pracownicy służą także informacją.
Dodatkowy pokój dla wydziału komunikacji
przyczyni się do rozładowania tłoku w sali
rejestracji. Do dyspozycji petentów przygotowano na korytarzu stoliki i krzesła. Warto
wspomnieć, że dzięki współpracy z gminami,
wydział komunikacji prowadzi również dwie
filie, w Kleszczowie (1 stanowisko) i Zelowie
(2), dzięki czemu mieszkańcy tych gmin nie
muszą spraw związanych z pojazdami załatwiać
w Bełchatowie. Od października tego roku
petentom oczekującym na załatwienie sprawy
w wydziale komunikacji czas uprzyjemnia muzyka dobiegająca z głośników znajdujących się
w holu. Każdego roku wydział komunikacji
bełchatowskiego starostwa rejestruje blisko 10
tysięcy pojazdów.
KB

Krzysztof Gajda uważa, iż dzięki podjętym działaniom, na sali rejestracji jest teraz więcej miejsca.
Na zdjęciu z Pauliną Kamińską - pracownikiem wydziału komunikacji,
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Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie zapewnia
sprawną organizację i funkcjonowanie urzędu. Komórka ta zajmuje się m.in. mieniem Starostwa
i Powiatu, obsługą administracyjną
Zarządu, czy też organizacją przyjmowania mieszkańców Powiatu
w sprawie skarg i wniosków.
Zadania i obowiązki przypisane
do Wydziału AG mają bardzo
szeroki zakres. Należą do nich
m...in.:
- prowadzenie sekretariatu oraz
rozdzielanie zadekretowanej korespondencji,
- przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do
pracy Zarządu oraz obsługa posiedzeń Zarządu,
dokonywanie zakupów dla potrzeb Staro-

stwa,
- prowadzenie głównych rejestrów dla
całego urzędu, m.in. zarządzeń, pieczęci, skarg
i wniosków, szkoleń, zakupionych i wydawanych materiałów i sprzętu,
- administrowanie budynkami Starostwa
Powiatowego wraz z utrzymaniem w ciągłej
sprawności systemu hydraulicznego, elektrycznego, cieplnego i gazowego,
- organizacja pracy kierowców i wyjazdów
służbowych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem odpadów niebezpiecznych,
- utrzymywanie czystości w budynkach
Starostwa oraz terenu wokół budynków,
- organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego dla klienta
zewnętrznego,
- udział w czynnościach dotyczących odbioru inwestycji realizowanych przez Powiat,
- regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,
- ubezpieczanie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu,
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu (najem, darowizny, oddawanie w trwały zarząd, sprzedaż),
- prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami, w których
Powiat posiada udziały,
- nadzór nad powiatowymi jednostkami
organizacyjnymi w zakresie gospodarowania
majątkiem Powiatu.
W celu realizacji ww. zadań zostało zawartych
kilkadziesiąt umów. Niektóre z nich upływają
z końcem roku i dlatego w grudniu podjęto
działania w celu zawarcia nowych, np. na
dostawę materiałów biurowych, prasy czy
usługi pocztowe.
Dariusz Matusiewicz
Naczelnik Wydziału AdministracyjnoGospodarczego
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WYWIAD MIESIĄCA
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Koniec roku – czas
podsumowań
i nowych planów
Wywiad ze Szczepanem Chrzęstem,
Starostą Bełchatowskim

Krzysztof Borowski: Panie starosto, minął
rok kadencji samorządu powiatowego. Jak
Pan go ocenia?
Szczepan Chrzęst: Ostatnie dwanaście
miesięcy upłynęło w błyskawicznym tempie,
przede wszystkim z racji ilości inwestycji,
spraw, z którymi jako starosta stykam się
każdego dnia. Co prawda, praca w samorządzie
nie jest mi przecież obca, bo przez 18 lat
pełniłem urząd wójta gminy Drużbice, jednak
muszę przyznać, że funkcja starosty wymaga
dużo więcej poświęcenia i pracy. Jednocześnie
przynosi też dużo satysfakcji, kiedy widzi się jej
efekty, a te skierowane są na rozwiązywanie
problemów mieszkańców powiatu, na podnoszenie komfortu ich życia. W minionym roku
najważniejszą inwestycją powiatu była prze-

bardziej żadnych prac nie można prowadzić
w trakcie roku szkolnego. Dlatego doszliśmy do
wniosku, że na czas remontu zajęcia szkolne
odbywać się będą w Publicznym Gimnazjum
numer 3 przy ulicy Edwardów. Uzyskaliśmy
przychylność władz miasta, którym Gimnazjum
podlega, podpisaliśmy umowę z dyrekcją, która
chętnie zgodziła się udostępnić do przyszłego
roku kalendarzowego jedno ze skrzydeł
budynku. W wakacje trwała przeprowadzka
części sprzętu, jednocześnie rozpoczęły się
prace w budynku liceum. przebudowy wyniesie
ponad 3,2 miliona złotych. Planowany termin
zakończenia robót budowlanych to koniec
stycznia 2012 roku. W ramach przebudowy
zostaną wykonane kompleksowe roboty
polegające na wymianie zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianie wewnętrznej
stolarki drzwiowej, dociepleniu dachu,
wykonaniu nowego tynku na elewacji,
przebudowie kanalizacji sanitarnej w piwnicach, wymianie wykładzin podłogowych
wraz z warstwami posadzkowymi, wykonaniu
nowych tynków wewnętrznych wraz z malowaniem, kompleksowej wymianie instalacji
elektrycznej.W przyszłym roku uczniowie
„Bronka” rozpoczną zajęcia w całkiem innej
rzeczywistości, nie poznają swojego starego
liceum.

Budynek Liceum im. Broniewskiego czekał na generalny remont przez wiele lat.

budowa i kompleksowy remont najstarszego
liceum w Bełchatowie, I LO imienia
Broniewskiego. Szkoła ta, ciesząca się doskonałą renomą, niestety od początku swego
istnienia praktycznie nie była remontowana.
W obecnej kadencji postanowiliśmy zmienić
oblicze tej placówki i dostosować ją do
panujących standardów. Warto pamiętać, że
oprócz dużego wysiłku finansowego, remont
„Bronka” to również ogromne przedsięwzięcie
logistyczne. Jak wiadomo, tak dużego obiektu
nie da się wyremontować w wakacje, tym
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KB: Remont budynku liceum, to nie jedyna
inwestycja starostwa w tym roku?
SzCh.: Oczywiście, jest wiele mniejszych,
które wpływają na postrzeganie naszego samorządu i poprawiają komfort życia i pracy.
Wykonaliśmy na przykład podjazd dla osób
niepełnosprawnych przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, wyremontowaliśmy oraz pomalowaliśmy I piętro w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, remontowaliśmy pomieszczenia budynku Bursy
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Szkolnej w Bełchatowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Bursy Szkolnej, Domu
Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Opracowane już są dokumentacje projektowe na
odwodnienie budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, Domu Pomocy Społecznej
w Zabłotach, Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Bełchatowie oraz terenu
przy ZSP w Zelowie. Gruntownie przebudowaliśmy kuchnię wraz z zapleczem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Łękawie. Wiele inwestycji poczyniliśmy
także w dziedzinie infrastruktury drogowej
i w zakresie ochrony środowiska.
KB: Jakie są zamierzenia Powiatu na 2012
rok?
SzCh:W przyszłym roku skupimy się na
rozbudowie sali gimnastycznej przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Po zakończeniu kapitalnego remontu budynku szkoły
zamierzamy zmienić oblicze sali. Przede wszystkim chcemy ją przedłużyć i zbudować
dodatkowe piętro z pomieszczeniami sportowo
– gospodarczymi. Według założeń budynek sali
ma zostać podwyższony o około 2 metry, przedłużony o 6 metrów, zmieniony ma zostać sufit,
konstrukcja i pokrycie dachowe. Przy okazji
zostanie wymieniona instalacja elektryczna,
nagłośnieniowa, stolarka okienna i drzwiowa.
Powstanie instalacja wentylacyjna, stary parkiet
zastąpiony zostanie elastyczną podłogą z wykładziną sportową, pojawią się nowe urządzenia
sportowe (kosze do koszykówki, drabinki,
tablice), a cała sala zostanie pomalowana.
Z kolei w istniejącym zapleczu sali wykonane
zostaną gładzie, nowe podłogi, remontowane
będą łazienki, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, powstanie też klatka schodowa, która

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z lotu ptaka.

prowadzić będzie do projektowanej drugiej
kondygnacji.
W górnej kondygnacji powstaną natomiast
pomieszczenia sportowo – gospodarcze, sala
fitness, łazienki, szatnie. Górna kondygnacja
zostanie połączona łącznikiem z budynkiem
szkoły. W planach mamy także budowę
terenowej ścieżki rowerowej od zbiornika Słok
aż do Góry Kamieńsk.

Ciąg dalszy na str. 11

WYWIAD MIESIĄCA
Ciąg dalszy ze str. 10

Powiatowa ścieżka rowerowa, która zaczyna
się zaraz za granicami miasta Bełchatowa
i wiedzie wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej
do kopalni i elektrowni, po ośmiu kilometrach
kończy się przy brzegu zbiornika Słok. Plan
zakłada przedłużenie jej aż do Góry Kamieńsk
i tam połączenie z istniejącymi ścieżkami. Trasa
wiodłaby wzdłuż zbiornika Słok, następnie
wzdłuż koryta Widawki i przy wjeździe na górę
łączyłaby się ze ścieżkami Góry Kamieńsk.
Ścieżka byłaby trasą terenową, utwardzoną

które wymieniłem, w planach mamy oczywiście
wiele związanych z remontami dróg powiatowych, na przykład przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Dobiecina do granic powiatu,
odcinek drogi Pożdżenice – Kurów czy przebudowę ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie.

mln zł (z czego gospodarka odpadami ponad
900 tys zł), dotacje dla innych jednostek (osp,
parafie nadleśnictwo) niespełna 500 tys zł; oraz
szeroko pojęta edukacja ekologiczna na kwotę
ponad 500 tys zł. Co ważne, udało się pozyskać
dotację z WFOŚiGW w kwocie ponad 50 tys zł.

KB: Działalność powiatu to nie tylko
inwestycje, ale również inicjatywy na rzecz
poprawy zdrowia mieszkańców.

Znaczące inwestycje
W roku 2011 zaplanowano łącznie na wydatki
inwestycyjne 3.156.426 zł. W ramach przedmiotowych środków finansowych zrealizowano
szereg zadań, z których na szczególną uwagę
i podkreślenie zasługują:
• Przygotowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę budynku szkoły I Liceum
Ogólnokształcącego w Bełchatowie wraz z realizacją. Koszt zadania w roku 2011 wynosił
2.125.409,35 zł, z czego kwota 829.194,95 zł to
środki budżetowe pochodzące z Ochrony
Środowiska, natomiast koszt całkowity zadania
3.334.266,37 zł.
• Przebudowa budynku głównego – etap I
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Łękawie. Koszt 563.391,52 zł.
• Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę boiska przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie. Koszt całkowity dokumentacji 37.478,10
zł. Wykonanie w granicach 4-5 mln zł.
• Oświetlenie w Bursie Szkolnej. Koszt całkowity 70.874,11 zł.
• Rozbudowa drogi dojazdowej do lodowiska – PCS w Bełchatowie. Koszt całkowity
83.729,47 zł.
Remonty:
• Remont parteru i I piętra Bursy Szkolnej
w Bełchatowie – 295.863,45 zł.
• Remont dachów w ZSP 3 – 109.833,82 zł
• Malowanie pomieszczeń w Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie – koszt 99.059,01 zł

SzCh: Oczywiście, już kolejny rok będziemy
realizować program bezpłatnych szczepień
przeciwko wirusowi HPV, odpowiedzialnemu
między innym za raka szyjki macicy. Jesteśmy
jednym z nielicznych samorządów powiatowych w Polsce, który finansuje tego rodzaju
szczepienia, ale wychodzimy z założenia, że
lepiej zapobiegać chorobom, niż później
wydawać setki tysięcy złotych na leczenie ich
skutków. W tej turze akcji szczepione będą
dziewczynki rocznika '95. Całkowite koszty
akcji ponosi Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Według szacunków z obecnej tury
szczepień będzie mogło skorzystać 628 dziewcząt, których rodzice wyrażą na to zgodę. Przez
ostatnie dwa lata z finansowanych przez samorząd powiatowy szczepionek skorzystało około
1000 dziewcząt. Według szacunków, gdyby
rodzice z własnej kieszeni chcieli sfinansować
takie szczepienie, musieliby wydać ponad tysiąc
złotych. Starostwo opłaca wszystkie trzy dawki
szczepionki.
KB: Czy powiat będzie wspierał mieszkańców
utalentowanych w dziedzinie kultury lub
sportu?

Planuje się, że istniejąca ścieżka rowerowa wzdłuż
drogi do kopalni i elektrowni będzie przedłużona aż
do Góry Kamieńsk.

tłuczniem, z miejscami do odpoczynku. Dzięki
temu powstałaby ciekawa i urozmaicona trasa
rowerowa, doskonała do rodzinnych wycieczek. Po drodze można by podziwiać krajobrazy
przyrodnicze powiatu bełchatowskiego, jak
i widoki obiektów przemysłowych: kopalni
i elektrowni. Dużą inwestycją będzie przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Przebudowa
będzie polegała na przygotowaniu nowej
murawy z trawy naturalnej o wymiarach 60
metrów na 100 metrów, z punktowym nawadnianiem, bramkami do piłki nożnej i rugby.
Wokół boiska powstanie szcześciotorowa
bieżnia z poliuretanu (która na jednym odcinku
prostym będzie miała osiem torów). Będzie
również bieżnia do skoków w dal i trójskoku,
rozbieg do rzutu oszczepem, rzutnia do
pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, zeskok
do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce,
rów z wodą dla biegów długodystansowych
z przeszkodami. Na zachodniej stronie boiska
powstaną trzyrzędowe trybuny, pod którymi
znajdzie magazyn sprzętu. Od strony
wschodniej zbudowane zostaną wiaty dla
zawodników i trenerów. Obiekt będzie posiadał
system nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz
monitorujący. Obiektami sportowymi skupionymi w Powiatowym Centrum Sportu zarządzać będzie od nowego roku nowa jednostka
organizacyjna starostwa. Oprócz inwestycji,

SzCh: Każdego roku przeznaczamy duże
pieniądze właśnie na wspieranie wybitnych
przedstawicieli świata kultury, sportu, na
działalność organizacji społecznych z terenu
powiatu. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogą
realizować swoje pasje i zainteresowania, dzięki
temu zdobywają nagrody i wyróżnienia, co
oczywiście przyczynia się do promocji naszego
powiatu w kraju i za granicą. Liczę, że 2012 rok
dla naszego regionu będzie okresem wielu
sukcesów, a jego podsumowanie wypadnie
jeszcze lepiej niż obecnego.
KB: Dziękuję za rozmowę.

Rok 2011 w skrócie

(wybrane, znaczące wydatki)

Oświata
Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych i edukacyjno opiekuńczych zaplanowano
na kończący się rok ok. 48.800.000 zł (wraz
z inwestycjami i remontami w jednostkach
oświatowych).
Ochrona środowiska
W roku 2011 z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęło do
kasy Powiatu ponad 13 mln zł, z czego odprowadziliśmy do WFOŚiGW prawie 5,5 mln zł
tytułem nadwyżki. Na realizację "zielonych
zadań własnych" wydatkowano blisko 1,2 mln
zł; dotacje dla gmin stanowiły kwotę ponad 1,5
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Drogi
Łączny plan budżetu Powiatowego Zarządu
Dróg w Bełchatowie opiewał na kwotę
8.700.000 zł, z czego na zadania związane
stricte z drogami wydano około 7.000.000 zł.
W zakresie inwestycji (budowy, przebudowy
itp.) jest to kwota blisko 4.800.000 zł, w zakresie
wydatków bieżących (remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników, tzw. łatanie dziur,
malowanie oznakowania, odmulanie rowów,
wycinka drzew i zarośli itp. – 1.000.000 zł, akcja
„Zima" (materiały, paliwa, oleje) – 800.000 zł.
Ochrona zdrowia
Wydatki w 2011 roku to około 487.590 zł
(W tym, np. 300.000 zł pomoc finansowa
w formie dotacji celowej dla Samorządu
Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla
Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie (zakup
kardiomonitorów i sprzetu medycznego do
wykonywania zabiegów artroskopowych barku
– 200.000 zł; zakup 35 łóżek wraz z szafkami dla
oddziału chorób wewnętrznych I i pododdziału
udarowego - 100.000 zł)
- 153.690 zł świadczenia zdrowotne dotyczące szczepień ochronnych dziewczynek urodzonych w roku 1994 przeciwko rakowi szyjki
macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym;
- 30.000 zł dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji Stowarzyszeniom).
Redakcja
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FIRMA NA MEDAL
MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Szanowni Państwo!
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą
w Bełchatowie, Bełchatowsko Kleszczowskim
Parkiem Przemysłowo Technologicznym Sp.
z o.o., Fundacją Rozwoju Gminy Zelów,
Agencją Rozwoju Regionalnego „ARREKS”
S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów, Stowarzyszeniem Business Contact Club oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie ogłasza
V edycję konkursu „FIRMA NA MEDAL”.
Celem konkursu jest promowanie dobrze
zarządzanych pod względem finansowym
i organizacyjnym różnych form działalności
gospodarczej w następujących kategoriach:
przedsiębiorcy prowadzący działalność do
2 lat,
przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 2 lat.
Zgłoszenia do konkursu „FIRMA NA
MEDAL” należy składać do 02 stycznia 2012
r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na
stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego.
Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie
głównym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na uroczystym Spotkaniu
Noworocznym Starosty Bełchatoskiego
z przedsiębiorcami z naszego terenu, o którym
wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:
- p. Agnieszka First, tel./44/ 635-86-76 lub p.
Małgorzata Nowak, tel. /44/733-66-02 –
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
Osoby do kontaktu w przypadku pytań
związanych z wypełnieniem formularza
zgłoszeniowego:
- p. Justyna Zielińska lub p. Błażej
Mielczarek z Bełchatowsko Kleszczowskiego
Parku Przemysłowo Technologicznego w Bełchatowie, tel. /44/ 733-11-65
- p. Marta Misiak- Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A., tel. /44/ 731-37-31

Firma na medal –
Bełchatów na medal
Business Solutions Wojciech Karłowski jest firmą działającą m.in.
w sektorze rynku pracy. Średnie zatrudnienie firmy w roku 2011 wyniosło
ok. 250 osób, co uczyniło ją jednym z największych pracodawców
w Bełchatowie. Firma w znaczący sposób walczy z bezrobociem na
terenie województwa łódzkiego zapewniając możliwość uzyskania stałej
pracy oraz pracy tymczasowej. Ponadto Business Solutions zajmuje się
doradztwem personalnym, szkoleniami, tłumaczeniami przysięgłymi oraz
pomaga pisać wnioski o dofinansowania na stworzenie lub rozwój własnej
firmy. Na rynku bełchatowskim istnieje od 2007 roku.
Business Solutions wdraża politykę odpowiedzialności społecznej
poprzez przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych.
W roku 2011 stworzono ok. 10 miejsc pracy tego typu.
- Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
wymaga od pracodawcy szeregu działań przygotowujących pracownika
do podjęcia zatrudnienia. Ważne jest, aby zostało to przygotowane
w sposób przynoszący
wymierny efekt
w postaci trwałego
zatrudnienia –
mówi Wojciech
Karłowski, właściciel.
Bełchatów staje się powoli
jednym z najlepiej radzących
sobie miast w województwie pod względem walki z bezrobociem. W 2010 r.
bezrobocie spadło
o kilka procent w porównaniu z rokiem
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poprzednim (dane PUP Bełchatów). Co zrobić, żeby uzyskać tak
rewelacyjne wyniki?
- Należy inwestować w kadrę – odpowiada Wojciech Karłowski. - To
ludzie są elementarnym czynnikiem, który decyduje o tym, czy firma jest
dobra, czy też nie. Inwestycja w pracownika zapewnia mu odpowiednie
kwalifikacje, ale również tworzy poczucie więzi z firmą. Bez oddanej kadry
firma z pewnością nie odniosłaby jakiegokolwiek sukcesu. Dzięki
wysiłkowi pracowników udało nam się ściągnąć do Bełchatowa ok. 2
milionów złotych środków unijnych, które w większości wydaliśmy
w mieście zasilając tym samym budżety lokalnych firm, pracowników oraz
kasę miasta w formie podatków.
Jednym z największych sukcesów Business Solutions jest wzorowa
organizacja projektu „Sprzedawca z praktyką. Aktywizacja osób
długotrwale bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego”. Aktualnie firma
przygotowuje się do kolejnego dużego przedsięwzięcia, którym jest
projekt z POKL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw pod nazwą - Akademia kompetencji ICT.
Projekt jest adresowany do przedsiębiorców z terenu województwa
łódzkiego i ma na celu przeszkolenie pracowników oraz podwyższenie ich
kompetencji. Projekt będzie realizowany od początku 2012 roku.
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EKO-ECHO
Nowy samochód dla OSP Magdalenów
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie tradycyjnie już wspiera finansowo
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Dotacja
w kwocie 80 tys. złotych ze środków budżetowych Powiatu
Bełchatowskiego na zadania i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powędrowała tym razem do OSP Magdalenów.
W wyniku realizacji zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo
– gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie” zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem ratowniczym i gaśniczym. Wyposażenie samochodu obejmuje:
● zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów z autopompą i szybkim
natarciem
● pilarkę spalinową do cięcia drewna,
● narzędzia ratownicze,
● radiostację samochodową i przenośną,
● latarkę z ładowarką.
Jak mówi Jolanta Pawlikowska, Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zakup lekkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego przyczyni się do ograniczenia skażenia powietrza, wód gruntowych, cieków wodnych oraz powierzchni ziemi, a ponadto podniesie pełną gotowość bojową jednostki OSP w Magdalenowie
i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej części powiatu

Kto ma szansę na
„zielone pieniądze”?

Szkolenie „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków
WFOŚiGW w Łodzi w roku 2012 r.”
W szkoleniu, w którym udział wzięli przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek samorządowych
przedstawione zostały nowe mechanizmy finansowania, a także programy

Nowy zarząd dla strażaków
ochotników
Wzorowa współpraca samorządu Powiatu Bełchatowskiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
Na III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, który odbył
się w Dobrzelowie w grudniu, wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli:
Szczepan Chrzęst – Prezes Zarządu, Zbigniew Dubiński, Stanisław
Krasoń, Kamil Ładziak – wiceprezesi, Sławomir Stemplewski –
sekretarz, Józef Bartkiewicz – skarbnik, Andrzej Jędraszek, Józef
Szczepanik i Alojzy Wróblewski – członkowie prezydium.
Dotychczasowy prezes, Aleksander Frączkowski otrzymał tytuł Prezesa
Honorowego. Z ogólnej liczby 29 delegatów na Zjazd, uczestniczyło
w nim aż 27 osób. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele
władz administracji samorządowej, organizacji społecznych, instytucji
i zakładów pracy.
- Rola pełniona przez OSP w naszym regionie jest szczególna i nie
sprowadza się tylko do prowadzenia czy wspierania akcji ratowniczych –

bełchatowskiego. Należy podkreślić, że skróceniu ulegnie okres dotarcia
na miejsce zdarzenia, co przełoży się na efektywne ratowanie zdrowia
i życia ludzkiego.
WOŚRiL

priorytetowe, na które można składać wnioski na zadania z zakresu
ochrony środowiska. Szkolenie otworzył Szczepan Chrzęst - Starosta
Bełchatowski, prezentację przedstawili Andrzej Czapla - Wiceprezes
Zarządu WFOŚIGW oraz Dominika Jeżewska-Zajdel z Zespołu ds.
Analiz i Planowania.
Priorytety ustalone na 2012 r.:
1.Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony
powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących
ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
2.Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony
wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków.
3.Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii
w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych
należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
4.Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Szkolenie cieszyło się dużą frekwencją, a uczestnicy wykazywali duże
zainteresowanie przedstawioną tematyką, uczestnicząc w panelu
WOŚRiL
dyskusyjnym na temat udzielanych dotacji i pożyczek.
mówi Szczepan Chrzęst, nowo wybrany Prezes Zarządu OPZ OSP
RP. - Ochotnicze Straże Pożarne są organizacjami, które aktywizują
lokalne środowiska w przedsięwzięciach kulturalnych, patriotycznych czy
sportowych. Nierzadko wspierają samorządy w realizacji zadań
publicznych o wspomnianym charakterze. Znaczenia OSP nie da się i nie
powinno bagatelizować.
Zrozumienie roli, jak i potrzeb OSP działających na terenie powiatu
bełchatowskiego, znajduje odzwierciedlenie w licznych decyzjach
o przyznaniu pomocy finansowej przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego. Pomoc ta, kontynuowana od lat, przybiera wiele form, m.in.
zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego, remontów budynków
strażnic, zakupów nagród i dyplomów na konkursy organizowane przez
strażaków.
Tylko w roku 2011 trafiło do kilku OSP 240 tysięcy złotych z budżetu
przeznaczonego na zadania służące ochronie środowiska. Samorząd
Powiatu Bełchatowskiego wsparł OSP Magdalenów (80 tys. zł) i OSP
w Podwodach (60 tys. zł) dofinansowując zakup lekkich samochodów
pożarniczych, a Ochotniczym Strażom Pożarnym w Aleksandrowie (50
tys. zł), Kurowie (30 tys. zł) i Dobrzelowie (20 tys. zł) pomógł
zrealizować termomodernizacje budynków strażnic.
AZ
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NOWE SIECI WODOCIĄGOWE
Jednym ze znaczących aspektów ochrony
środowiska jest właściwa gospodarka wodnościekowa. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego
przeznaczył na zadania z tym związane łącznie
300 tys. złotych. Wśród nich znalazły się takie
przedsięwzięcia jak:
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów (Gmina Zelów),
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dubie – etap I – Budowa
kanalizacji sanitarnej od studni Nr 14 do Nr 101
(Gmina Szczerców),
- Budowa sieci wodociągowej w Dobrzelowie – Etap I i II” (Gmina Bełchatów),
- Budowa sieci wodociągowej w Kałdunach
(Gmina Bełchatów).
W ramach realizacji dwóch ostatnich zadań
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
zabezpieczyło prawie 73 tys. złotych tytułem
dotacji dla Gminy Bełchatów. Wybudowana

została sieć wodociągowa w miejscowości
Dobrzelów (I i II etap) oraz Kałduny na łączną
długość niemal 850 mb. z rur PCV Ø90, Ø110
i Ø160.
Zasadność realizacji zadania pod nazwą
„Budowa sieci wodociągowej w Dobrzelowie
– etap I i II” jak i „Budowa sieci wodociągowej w Kałdunach” wynika z faktu, że
woda pitna i woda przeznaczona na cele bytowe,
hodowlane oraz gospodarcze musi być bezpieczna pod względem sanitarnym, jak i zdrowotnym. Ponadto woda dostarczana odbiorcom
musi spełniać nie tylko wymagania jakościowe,
ale również ilościowe, co wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
w części Gminy Bełchatów. Jak wiadomo, woda
powinna być dostarczana bez przerw i pod
wystarczającym ciśnieniem.
WOŚRiL

W Osikowej Dolinie

Tydzień zdrowia w II LO

W „Osikowej dolinie" w miejscowości Koziegłowy odbyło się szkolenie
dla pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się edukacją
ekologiczną, nauczycieli i opiekunów z placówek powiatu
bełchatowskiego prowadzących warsztaty i zajęcia ekologiczno –
przyrodnicze. Podczas zajęć można było pogłębić wiedzę o polskiej XIX wiecznej tradycji wykonywania wyrobów z wiórów osikowych, zapoznać
się z technologią wytwarzania, jak i samymi wyrobami. Uczestnicy
szkolenia zdobyli umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną do
samodzielnego prowadzenia własnych warsztatów „Osikowego
Origami". Stała współpraca, wsparcie merytoryczne i informacyjne
pozwoli na rozpowszechnianie ekologicznych form rękodzieła.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważne dla człowieka
jest zdrowie oraz dobra forma fizyczna i psychiczna. By kształtować
prozdrowotne nawyki wśród młodzieży, w II Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie obchodzony był już po raz drugi
Tydzień Zdrowia.

WOŚRiL

Na przełomie listopada i grudnia młodzież w II Liceum Ogólnokształcącym zaangażowała się w tematykę prozdrowotną. W szkole
odbywały się różne spotkania, warsztaty i prelekcje promujące zdrowie
i wszystkie zachowania pomagające je zachować. Wśród wiodących
tematów znalazły się takie zagadnienia jak odżywianie i problemy
z nadwagą, walka ze stresem oraz problematyka uzależnień od Internetu,
profilaktyka raka piersi, wpływ sterydów anabolicznych na młody
organizm, profilaktyka HIV/AIDS. Tydzień Zdrowia stał się także okazją
do rozmów na temat bezpieczeństwa młodych ludzi - policjant
przeprowadził prelekcje o bezpiecznych zachowaniach kibicowskich,
a strażnik miejski o prawnej odpowiedzialności nieletnich
Zgodnie z hasłem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, w szkole nie
mogło zabraknąć także zajęć sportowych. Młodzież uczestniczyła
w Mistrzostwach Szkoły w pływaniu, w Turnieju Piłki Koszykowej
chłopców oraz dziewcząt. Atrakcją ostatniego dnia Tygodnia Zdrowia
było bicie rekordu w ilości osób uczestniczących w aerobiku. Cała
gimnastyczna wypełniła się wówczas po brzegi i młodzież, świetnie się
bawiąc, wykonywała pod kierunkiem Marty Patek różne zestawy
ćwiczeń.
II Liceum Ogólnokształcące
w Bełchatowie
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EKOEDUKACJA ZMYSŁAMI – WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ
Podobnie jak w roku ubiegłym, Izba edukacji
ekologicznej na terenie Szkółki leśnej „Borowiny” wzbogaciła się o kolejne elementy służące prowadzeniu całorocznej edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych.
W roku 2010 Izba została zmodernizowana
odpowiednio doposażona w środki edukacyjne
i eksponaty przyrodnicze. Wykonano także
wejście i zjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wartość przedsięwzięcia wyniosła 80 tysięcy zł.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, Jolanta Pawlikowska
zwraca uwagę na fakt, iż makiety i ekspozycja,
które osoby niepełnosprawne mogą poznawać
wszystkimi zmysłami, zarówno wzrokiem,
słuchem jak i dotykiem - są wyjątkową i wartościową atrakcją podczas „zielonej edukacji”.
Powyższe zadanie przyniesie z pewnością
wymierne efekty w podniesieniu poziomu
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poziomu ich wrażliwości na otaczającą przyrodę. Ponadto przyczyni się do
lepszego poznania tajemnic lasu i pracy leśnika,
jak również – co ważne – pozwoli na
ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w zakresie edukacji ekologicznej.
WOŚRiL

Nadleśniczy - J. Zając i naczelnik WOSRiL
- J. Pawlikowska w Izbie edukacji ekologicznej.

Środowiskowy
EKO-RAJ
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekaże 130 000 zł tytułem dotacji dla Miasta
Bełchatów na realizację zadania pn. „Środowiskowy EKO-RAJ”.
Tworzenie „Środowiskowego EKO-RAJU”
polegało na zagospodarowaniu terenu wokół
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Św. Barbary 5 poprzez utworzenie terenów
zieleni, wstawienie elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów edukacji
ekologicznej. W ramach utworzonych terenów
zieleni wykonano ok. 2000 m2 trawników,
posadzono ok. 675 szt. drzew i krzewów, ok.
400 szt. bylin i ok. 30 szt. pnączy.
Realizacja powyższego zadania spowodowała poprawę walorów przyrodniczych
zagospodarowanego terenu oraz wzmocnienie
jego potencjału biocenotycznego. Dodatkowo elementy
edukacji ekologicznej wkomponowane w zagospodarowany teren służyć będą rozbudzeniu świadomości ekologicznej wśród podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

WOŚRiL
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Festiwal Ekologicznej
Twórczości Dzieci - 2011
W listopadowym Festiwalu wzięło udział 26 placówek oświatowowychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego, ogółem 320
uczniów. Festiwal ma na celu kształtowanie w dzieciach potrzeby
aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz myślenia o sztuce w szerszych
kategoriach. Oceny placówek pod kątem doboru repertuaru, estetyki
kostiumów i rekwizytów, ogólnego wyrazu artystycznego i wartości
wychowawczych dokonała komisja w składzie: Mariola Biniek – MCK
Bełchatów, Magdalena Luba, Anna Kurzydlak, Beata Godzieba –
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Jury zdecydowało o następującej
klasyfikacji placówek:

2. Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie informuje,
że dzięki finansowemu wsparciu
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Nagrodę Grand Prix otrzymała Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach za przedstawienie „Kłopoty
pewnej rzeki” .
W kategorii przedszkoli i klas „0” ze szkół podstawowych wyróżnienia
otrzymały:
1. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Bełchatowie,
2. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bełchatowie,
3. Samorządowe Przedszkole Nr 7 w Bełchatowie.
W kategorii szkół podstawowych wyróżnienia otrzymały:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie,
2. Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim,
3. Szkoła Podstawowa w Janowie.
W kategorii gimnazjów wyróżnienia otrzymały:
1. Gimnazjum Publiczne nr 3 w Bełchatowie,
2. Gimnazjum Publiczne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zelowie,
3. Gimnazjum Publiczne w Łobudzicach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymały:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie,
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w wysokości 22.300,00 zł na
dofinansowanie zadania:
„Festiwal Ekologicznej
Twórczości Dzieci 2011”
zakupione zostały nagrody
dla wyróżnionych placówek.

Z GMIN
Zakręcone Świętowanie

I. Stowarzyszenie „Nasze Sołectwo” Stanisławów I za ciasto
„Katarzynka”;
II. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Szczerców za
„Makówkę”;
III. Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębicach za „Tort makowy”.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Kaczmarski

,

,
h

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2012 Roku
Wszystkim Mieszkańcom
Powiatu Bełchatowskiego życzą

z

Spotkanie integracyjne połączone z zabawą i przypomnieniem
bożonarodzeniowych tradycji zorganizowały (3.12) panie z Chabielickiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręcone” i Gminny
Ośrodek Kultury w Szczercowie. W jego trakcie rozstrzygnięto konkurs
kulinarny „Smaki Świąt”, adresowany do kół gospodyń wiejskich,
stowarzyszeń i organizacji.
Do rywalizacji zgłosiły się drużyny Stowarzyszenia „Nasze Sołectwo”
ze Stanisławowa Pierwszego, Koła Gospodyń Wiejskich z Jastrzębic (gm.
Rusiec), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Szczerców, Koła
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie, Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Szczercowie, Stowarzyszenia „Moja wieś-Mój
dom” z Kaszewic (gm. Kluki) i gospodarzy. Potrawy oceniano w dwóch
kategoriach: wypiek domowej produkcji i rybna przekąska.
W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie drużyny przygotowały
przepiękne świąteczne dekoracje, a potrawy, nie tylko były przepyszne,
ale i niezwykle efektownie wyeksponowane.
Jury w składzie: Jacek Nawrocki - zawodowy kucharz, Grzegorz
Kmita - Wójt Gminy Szczerców, Justyna Felisiak - Dyrektor GOK,
miało niezwykle trudne zadanie. Ostatecznie, po długich targach i dyskusjach przyznano następujące miejsca:

Wójt Gminy Szczerców:
Grzegorz Kmita

atrakcją spotkania był pokaz kulinarny w wykonaniu Jacka Nawrockiego
–szefa kuchni w jednej z warszawskich restauracji. Program artystyczny
przygotowały również „Pozytywnie Zakręcone”. W specjalnie
przygotowanej wiejskiej chacie można było posłuchać ludowych
przyśpiewek, spróbować kapusty z grochem, pierogów, chleba ze
smalcem… Imprezę zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia
Sędziejowicka”.
GOK w Szczercowie

W kategorii „rybnej przekąski na zimno” zwyciężyli:
I. Chabielskie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręcone” za
„Chabielskiego karpika”;
II. Stowarzyszenie „Moja wieś-mój dom” z Kaszewic za „Karpia
w warzywach”;
III. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich za „Rybę po szczercowsku”.
W trakcie imprezy można było również obejrzeć i kupić świąteczne
ozdoby, biżuterię i inne wyroby rękodzieła zrobione przez panie
z Chabielic i ze „Stowarzyszenia Pań Kreatywnych” z Ruśca oraz kartki
świąteczne wykonane w ramach warsztatów artystycznych prowadzonych
przez Koło Pomocy Niepełnosprawnym w Szczercowie.
Nie zabrakło koncertu Orkiestry Dętej OSP Chabielice. Dodatkową

„Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie
Bóg się rodzi!
wspieraj jej siłę swą siłą.”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności

z,

,h

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Augustyniak

,
h

i wielu łask Bożych w nadchodzącym Nowym Roku 2012. Życzymy, by spotkanie
z Noworocznym Jezusem było źródłem wielkiej radości, miłości i pokoju.
Wójt Gminy Kluki:
Karol Sikora

z,

,h

z
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Rewitalizacja Wygiełzowa Unia Europejska dofinansowała
– starosta dotrzymał słowa innowacyjny projekt Gminy Zelów

,

Olena Krawczuk
-Chojnacka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów i Powiatu Bełchatowskiego!

,

,

z

Olena Krawczuk
-Chojnacka

9 grudnia społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących
przeżywała podwójne święto. W nowo dobudowanej części szkoły na
ogromnej auli odbyła się uroczystość podsumowująca projekt pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych” połączona ze świętem patrona. W efekcie zrealizowanego w latach 2009-2011
projektu powstał nowoczesny obiekt. Integralną częścią projektu była
budowa obserwatorium astronomicznego, które wyposażone jest
w teleskop zawierający zaawansowany system optyczny. Teleskop jest
instrumentem do prowadzenia obserwacji naziemnych, zapewnia wysoką
rozdzielczość uzyskanych obrazów. Jasny obiektyw umożliwia uzyskanie
dużego pola widzenia (powiększenie użyteczne 850 razy), system
sterowania teleskopu automatycznie poziomuje go i koduje precyzyjnie
kierunek północny. Teleskop jest sterowany za pomocą kontrolera
AutoStar II, który zawiera bazę danych
145 000 obiektów na
niebie.
Całkowita wartość
projektu wyniosła
4 776 572,80 zł, z
czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota
4 163 810,00 zł.
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W dniu 10 listopada br. w obecności przedstawicieli władz
samorządowych Gminy Zelów, Powiatu Bełchatowskiego, Powiatowego
Zarządu Dróg oraz mieszkańców sołectwa Wygiełzów nastąpiło uroczyste
otwarcie drogi powiatowej, rozbudowywanej w tym roku. Zadanie
inwestycyjne opiewające na kwotę ok. 1,2 mln zł zostało w całości
sfinansowane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Realizację zadania
powierzono Powiatowemu Zarządowi Dróg. Przypomnijmy tylko, że
pomimo wcześniejszych starań, sprawa nabrała rozmachu po
wystosowaniu pisma w dniu 21 stycznia 2011 r. Burmistrza Zelowa
Urszuli Świerczyńskiej wraz z podpisami radnych powiatowych z terenu
Gminy Zelów. Ta wspólna inicjatywa przesądziła w sprawie. Obecny na
sesji w dniu 26 stycznia br. Starosta Bełchatowski Szczepan Chrzęst,
odnosząc się do wspomnianego pisma, poinformował, że „dokumentacja
na rozbudowę drogi w Wygiełzowie została przygotowana w 2010 r.,
a realizacja zadania
ruszy w tym roku”
i... starosta słowa dotrzymał. Mieszkańcy
sołectwa Wygiełzów
mogą być dumni ze
swojego „małego
zrewitalizowanego
miasteczka”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2012 Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech będzie to niezapomniany czas wypełniony spokojem, radością i nadzieją, a Nowy Rok obdaruje
Was pomyślnością i szczęściem. Oby Wasze marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły wszelkie oczekiwania.
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Urszula Świerczyńska
Burmistrz Zelowa

Wincenty Berliński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Lekcja w urzędzie
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Paulina Było UG Bełchatów

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Bakalarczyk

www.powiat-belchatowski.pl
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Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym i przyjaznym gronie oraz wszelkiej pomyślności,
szczęścia, zdrowia i sukcesów w Nowym 2012 Roku życzą
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Dzieciom podobała się taka lekcja. Obiecały na pożegnanie, że będą zaglądać do urzędu częściej.
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Pod koniec listopada do Urzędu Gminy w Bełchatowie zawitali mili
goście. Byli to uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Domiechowicach, którzy postanowili zajęcia z wychowania o społeczeństwie
(WOS) spędzić w urzędzie podpatrując pracę urzędników.
Wizyta rozpoczęła się na sali konferencyjnej, gdzie dzieci przywitał
Wójt Kamil Ładziak. Uczniowie bardzo chętnie zadawali pytania, ale też
słuchali informacji o funkcjonowaniu urzędu i przyszłych inwestycjach.
Jedna zaciekawiła ich szczególnie, ponieważ dotyczyła szkoły w Domiechowicach i jej rozbudowy o budynek gimnazjum. Dzieci na własne oczy
mogły zobaczyć projekt nowej placówki. Zrobił na nich spore wrażenie.
Wójt oprowadził uczniów po pomieszczeniach biurowych poszczególnych referatów urzędu, a także zaprosił ich do swojego gabinetu. Tu
znalazło się wielu chętnych do wypróbowania fotela gospodarza gminy.

Wójt Gminy Bełchatów:
Kamil Ładziak

Nowa droga
w Zalasach

Mieszkańcy wsi Zalasy (gm.Rusiec) mogą
cieszyć się nową drogą. To kolejna, duża
inwestycja drogowa w gminie Rusiec zrealizowana w czasie pełnienia funkcji wójta przez
Dariusza Woźniaka. Remonty dróg stały się
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jego tzw. „oczkiem w głowie”.
- W 2002 roku, kiedy kandydowałem w pierwszych wyborach, a mieszkańcy dokonywali
bezpośredniego wyboru wójta, jednym z moich
punktów programu wyborczego było zapewnienie, że drogi piaskowe zamienię na asfaltowe
– mówi wójt Dariusz Woźniak. - W ciągu 9 lat
praktycznie każdego roku przybywały kolejne
odcinki nowych dróg asfaltowych. Wybudowaliśmy ich w sumie ponad 60 kilometrów.
To doskonały wynik, biorąc pod uwagę, że
gmina Rusiec jest gminą wiejską z małymi
dochodami. Inwestycje są możliwe dzięki
środkom pozyskiwanym z zewnątrz, tj. z Unii

Europejskiej, zaprzyjaźnionych, bogatych
gmin, czy tzw. „schetynówki”.
- To był ostatni moment do naprawienia drogi
w Zalasach. Kolejnej zimy mogłaby już nie
przetrzymać i wtedy trzeba byłoby budować
nową drogę od podstaw, a to z kolei pociągnęłoby za sobą dużo większe koszty –mówi wójt
D. Woźniak.
Mieszkańcy Zalasów są bardzo zadowoleni
z przeprowadzonego remontu drogi. Podkreślają, że teraz będzie bezpieczniej i wygodniej,
drodze towarzyszy bowiem szeroki chodnik.
Cała inwestycja drogowa w Zalasach to 4700
metrów szerokiej – pięciometrowej jezdni,
blisko 450 metrów chodnika oraz ponad 600
metrów przepustów, mostków i rozjazdów.
Koszt wykonania modernizacji drogi oszacowano na 1.200.000 złotych.
UG Rusiec

Mieszkańcom Gminy Rusiec i Powiatu Bełchatowskiego pięknych, rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia pełnych ciepła i miłości, a w 2012 roku dużo zdrowia, siły w codziennych zmaganiach,
radości oraz wewnętrznego światła, abyśmy mogli się nim wzajemnie obdarowywać życzą
Przewodniczący Rady Gminy:
Bartłomiej Bieniek

Wójt Gminy Rusiec:
Dariusz Woźniak
Rada Gminy Rusiec i Sołtysi

Kleszczów liderem rankingu Wizytówka Łękińska
zrównoważonego rozwoju
Siedziba Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku oraz miejscowej
Gmina Kleszczów została uhonorowana statuetką i dyplomem za zajęcie
I miejsca w rankingu gmin wiejskich, wyróżniających się najbardziej
zrównoważonym rozwojem. Ranking przygotowany został przez Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w oparciu
o kilkanaście różnych wskaźników gospodarczych, społecznych
i środowiskowych. Statuetkę oraz dyplom odebrał Sekretarz Gminy
Kleszczów – Kazimierz Hudzik.
Grupa badawcza, której przewodzi prof. Eugeniusz Sobczak układa
ranking na podstawie analizy najważniejszych wskaźników rozwojowych, uzyskanych w Banku Danych Regionalnych GUS. Gmina Kleszczów utrzymała pozycję lidera, zajmowaną także w poprzednich edycjach
rankingu, dystansując m.in. nadmorską Gminę Rewal i podwrocławskie
Kobierzyce.
Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 22 listopada podczas konferencji „Samorząd zrównoważonego rozwoju”, towarzyszącej Targom
Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, organizowanym
w Poznaniu.
JS

Ochotniczej Straży Pożarnej została poddana gruntownej modernizacji.
Ściany budynku otrzymały dodatkowe docieplenie w postaci 10centymetrowej warstwy wełny mineralnej. Po dociepleniu powierzchnia
elewacji jest pokrywana specjalnymi płytami włókno-cementowymi, zaś
na frontowej części budynku zostaną zamontowane specjalne
wielkoformatowe żaluzje.
Łódzka firma budowlana, która wygrała przetarg na modernizację
gminnego budynku w Łękińsku, otrzymała za zadanie przebudowę
pobliskich fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przebudowę ogrodzenia i wymianę starej
nawierzchni chodników otaczających budynek na granitowe
płyty i kostkę. Całkowity koszt realizowanej w Łękińsku
inwestycji wynosi
1,46 mln zł.
Jerzy Strachocki
UG Kleszczów
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Mieszkańcom Powiatu Bełchatowskiego życzymy
radosnych, ciepłych i wypełnionych miłością Świąt
Bożego Narodzenia.
Nowy Rok 2012 niechaj przyniesie Państwu
pomyślność i dużo szczęśliwych chwil.
Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów:
Henryk Michałek

www.powiat-belchatowski.pl

Z up. Wójta Sekretarz Gminy:
Kazimierz Hudzik
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K. Hudzik - sekretarz Gminy Kleszczów oraz wpół twórcy rankingu.
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