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bełchatowskiego

Walka
z koronawirusem trwa

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie,
dwie z powiatowych szkół zmagały się we
wrześniu z przypadkami zakażeń SARSCov-2. Działania podjęte w tych placówkach
skupiły się na odizolowaniu osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa,
wprowadzeniu czasowej kwarantanny dla
osób narażonych na zakażenie i kompleksowym odkażeniu budynków.
➤ Str. 3

Finał konkursu
„Firma na medal”

Rozstrzygnięto trzynastą edycję
konkursu Starosty Bełchatowskiego dla przedsiębiorców, w której
uczestniczyło dziesięć podmiotów
gospodarczych. Kapituła przyznała
tytuły „Firma na medal” w trzech
kategoriach oraz jedną nagrodę
specjalną. 
➤ Str. 5

Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie wrócili we wrześniu do szkół. Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczęło w placówkach samorządu powiatu bełchatowskiego ponad
3200 młodych osób, w tym 689 pierwszoklasistów. Dla tych
ostatnich utworzono 26 oddziałów.
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Powiat pięknieje

Blisko trzydzieści działających
w powiecie organizacji pozarządowych prezentuje swoje osiągnięcia,
charakter i możliwości współpracy.
Stowarzyszenia nie mogły w tym
roku promować się na sierpniowym pikniku, dlatego można je poznać na łamach „Echa”. ➤ Str. 7-21

Do tegorocznego konkursu na najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie napłynęła rekordowa ilość
zgłoszeń - 80. Za niezwykłe aranżacje domowych zaciszy wyróżniono
czternastu właścicieli mieszkań
i posesji, a łączna wartość wszystkich nagród, ufundowanych przez
organizatorów, wyniosła 5 tysięcy
złotych. 
➤ Str. 22-25

www.powiat-belchatowski.pl

FLESZ
Dwadzieścia drużyn m.in. z Tomaszowa Mazowieckiego,
Radomska, Bełchatowa, Katowic, Strykowa, Łodzi, Łomianek, Moszczenicy i Pajęczna spotkało się w Bełchatowie
na Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Bełchatowskiego –
Hattrick Bełchatów Cup 2020 – rocznik 2013. W zawodach
nie prowadzono klasyfikacji, a sędziami byli trenerzy drużyn
rywalizujących ze sobą. Na zdjęciu Grzegorz Muskała ze
swoimi podopiecznymi.

Podczas prac budowlanych na placu w centrum Woli Wiązowej
strażacy OSP natknęli się na zakopany w ziemi, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego. O znalezisku powiadomili starostę. Informację
otrzymał też łódzki oddział IPN. Wydobycie pomnika wiąże się
z naruszeniem pasa drogowego drogi powiatowej i w gestii
władz powiatu będzie leżało umożliwienie przeprowadzenia
niezbędnych działań. Zdarzenie rozbudziło w mieszkańcach
Woli Wiązowej zainteresowanie historią ich wsi.

Starosta Bełchatowski D.Pędziwiatr w obecności Dyrektora
Sądu Apelacyjnego w Łodzi A. Uznańskiego i Prezesa Sądu
Rejonowego w Bełchatowie R.Sobczaka podpisała decyzję
o pozwoleniu na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Dwupiętrowy budynek w formie
prostopadłościanu z kolumnami po stronie fasady stanie
przy ulicy Pabianickiej w sąsiedztwie numeru 34. Procedura
przygotowania decyzji trwała niecałe 3 miesiące. Inwestor
musi w ciągu trzech lat rozpocząć budowę.

Empatia to wiodący temat wydarzenia, jakim były w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 kilkugodzinne warsztaty i pogadanki
o takich zagadnieniach jak dialog, zrozumienie, współpraca,
tożsamość. W kilkuosobowych zespołach młodzież uczyła się
nazywać problemy i szukać ich rozwiązań. Szkoła organizując
u siebie tzw. inspiratorium przedfestiwalowe przyłączyła się do idei
październikowego Festiwalu Empatia w Działaniu w Warszawie.

Trzynaście tysięcy maseczek, pół tysiąca przyłbic i blisko
dwieście opakowań po 5 litrów z płynem dezynfekującym
otrzymały szkoły publiczne, prowadzone przez samorząd
powiatu i niepubliczne, dotowane przez powiat. Środki
ochrony przekazały służby Wojewody Łódzkiego. Bełchatowski starostwo zajęło się ich dystrybucją.

Stadion PCS w Bełchatowie był miejscem Inauguracji Roku
Sportowego Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na
rok 2020/2021. Rywalizacja dzieci i młodzieży i zdobywanie
punktów w różnych dyscyplinach trwać będzie przez cały
rok. Jednocześnie podsumowano poprzedni sezon. Puchar
za zajęcie 5. miejsca przez uczniów z powiatu bełchatowskiego odebrał wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

W kalendarzu sierpnia i września znalazło się szereg uroczystości
patriotycznych z udziałem przedstawicieli samorządu powiatu,
którzy w imieniu mieszkańców w miejscach pamięci oddali hołd
bohaterom. Wśród upamiętnionych wydarzeń były m.in. Powstanie
Warszawskie, Bitwa Warszawska 1920r., wybuch II wojny
światowej, powstanie NSZZ „Solidarność”. W rocznicę powstania
Polskiego Państwa Podziemnego kwiaty składali wicestarosta
Jacek Bakalarczyk i Krzysztof Rybak, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie.

Do pełnej dyspozycji uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego są już dwie pracownie samochodowe. Najnowsza,
hala montażowo-demontażowa w czasie zawieszonych
zajęć lekcyjnych została wyremontowana przez kadrę CKZ.
Z dyrekcją i pracownikami jednostki spotkali się Dorota
Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski i Marek Jasiński, członek
Zarządu Powiatu, by zobaczyć efekty pracy, podziękować
za inicjatywę i wysiłek. Zaangażowani w remont pracownicy
CKZ otrzymali upominki.

Zakończył się remont drogi w Mazurach. Zakres robót
obejmował wykonanie nowych warstw bitumicznych na
istniejącej nawierzchni jezdni, regulację istniejącego ścieku
betonowego, regulacje istniejących zjazdów, wymianę ścieków przykrawężnikowych. Prace prowadzono na odcinku
1352 metrów. Trwały dwa miesiące i kosztowały ponad
381 tysięcy złotych. Fundusze na to zadanie pochodziły
z portfela samorządu powiatu bełchatowskiego.
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Walka z koronawirusem trwa
W dwóch etapach odbyła się we wrześniu ewakuacja ponad
50 zakażonych koronawirusem pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie. Osoby te trafiły do kilku szpitali na
terenie województwa.
Akcja przetransportowania podopiecznych bełchatowskiego DPS do
szpitali związana była z trudną sytuacją placówki, w której w połowie
września pojawiło się ognisko koronawirusa. Pozytywne testy na obecność COVID-19 odnotowano w sumie u 57 osób (54 pensjonariuszy, 3
pracowników). Zdiagnozowani nie posiadali wówczas widocznych czy
niepokojących objawów chorobowych, natomiast byli poddani stałemu nadzorowi i opiece. Mieszkańcy DPS to w większości osoby starsze
i schorowane, a sytuacja w kolejnych dniach zmieniała się na tyle, iż
koniecznym było przewiezienie pensjonariuszy poza bełchatowską placówkę DPS. Osoby te wskazał lekarz, oddelegowany przez wojewodę.
Ewakuowanych mieszkańców umieszczono w lecznicach w Zgierzu,
Bełchatowie, Radomsku, Łodzi, Łagiewnikach i Tomaszowie Mazowieckim. W DPS w Bełchatowie pozostali tylko ci pensjonariusze, którzy
otrzymali wynik negatywny testu. Zadaniem ewakuacji było zminimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie
placówki i umożliwienie dekontaminacji całego budynku. Począwszy
od 7 października rozpoczęły się sukcesywne powroty do placówki
ozdrowieńców.

Zakażeni koronawirusem pensjonariusze DPS zostali ewakuowani z placówki i przewiezieni
do kilku szpitali na terenie województwa łódzkiego.

***
Potwierdzony w ostatnich dniach września przypadek zakażenia koronawirusem nauczyciela w ZSP nr 2 spowodował konieczność skierowania na kwarantannę części młodzieży i czterech pracowników, o czym
zadecydował Sanepid. Uczniowie czternastu klas oraz ich rodzice zostali
niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomieni, uruchomiono dla młodzieży nauczanie zdalne. W dniach wolnych od zajęć placówkę zdezynfekowano. Dzięki temu dla pozostałych uczniów zajęcia mogły być kontynuowane w tradycyjnej formie stacjonarnej. Podobna sytuacja wydarzyła
się w I LO oraz w II LO. 
n

Pieniądze na dodatki
dla opiekunów

Symboliczny czek na 423 tys. zł, jako pomoc dla naszego powiatu,
odebrała starosta Dorota Pędziwiatr.

Ponad 24 mln zł z funduszy UE na wsparcie walki z pandemią trafi do domów pomocy społecznej w województwie łódzkim.
Samorządowi Powiatu Bełchatowskiego
przyznano ponad 423 tys. zł. Pieniądze
będą przeznaczone m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla personelu będącego w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi.
Głównym celem programu „Łódzkie Pomaga” jest zapewnienie podopiecznym

i kadrze domów pomocy społecznej bezpieczeństwa zdrowotnego, zapobieganie
rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych oraz łagodzenie
skutków epidemii koronawirusa w grupach
dużego ryzyka. Umowę o przyznaniu wsparcia podpisali Starosta Bełchatowski Dorota
Pędziwiatr, Członek Zarządu Powiatu w Bełchatowie Marek Jasiński, Skarbnik Powiatu
Magdalena Lipska. 
n

Zespół zajmie się transformacją obszarów górniczych
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr została powołana do prac w Zespole ds. Transformacji Obszarów Górniczych Województwa Łódzkiego,
którego zasadniczym zadaniem jest przygotowanie projektu Terytorialnego
Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Łódzkiego, finansowanego przez Komisję Europejską.
W związku z wyczerpującymi się złożami węgla obszar zagłębia górniczo-energetycznego w naszym powiecie stoi przed koniecznością przekształcenia struktury funkcjonowania, co umożliwić może m.in. członkostwo
naszego województwa w inicjatywie pn. „Platforma na rzecz regionów węglowych w transformacji”. O podjęcie działań, by do tego projektu przystąpiło nasze województwo, zwróciły się na początku lipca do Marszałka WŁ
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Prezydent Bełchatowa. Marszałek
poinformował o uczestnictwie Łódzkiego w międzyresortowym zespole
zajmującym się Funduszem Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021 – 2027
(FST) i zaznaczył, że prace legislacyjne na szczeblu europejskim, dotyczące
zasad korzystania z zasobów FST, wciąż trwają. W połowie sierpnia Marszałek zaprosił Starostę Bełchatowskiego do Zespołu ds. transformacji obEcho powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

szarów górniczych województwa łódzkiego. Wolę pracy w tym gremium
starosta Dorota Pędziwiatr niezwłocznie potwierdziła. Zespół rozpoczął
pracę w październiku. Będzie on analizował potrzeby, określał wyzwania
dla regionu, opiniował propozycje przedsięwzięć możliwych do realizacji
ze środków FST.
Przyszłość Bełchatowa w obliczu kończących się zasobów węgla brunatnego jest tematem coraz częstszym i głośniejszym, obecnym także na forum
lokalnych samorządów. Przypomnijmy, w sierpniu ub. roku Rada Powiatu
w Bełchatowie wyraziła swoje stanowisko w sprawie budowy „Odkrywki
Złoczew”. Bełchatowskie starostwo było współorganizatorem posiedzeń
Zespołów Parlamentarnych ds. Rozwoju i Przekształceń Regionu Bełchatowskiego oraz ds. Złoczewa. Przedstawiciel urzędu uczestniczył kilkakrotnie
w warsztatach i konsultacjach w Łodzi i w Bełchatowie nt. opracowań projektów możliwych do finansowana przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
Kolejne spotkanie z tego cyklu odbyło się 29 września w Bełchatowie. Z ramienia bełchatowskiego starostwa w konsultacjach uczestniczyli pracownicy
Zespołu ds. Strategii i Rozwoju Powiatu.
n
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Edukacyjne powody do świętowania
Bełchatowskie starostwo zorganizowało spotkanie władz powiatu z nauczycielami i pracownikami powiatowych szkół,
którzy przeszli na emeryturę oraz nauczycielami, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Emerytom pogratulowano nowego etapu w życiu, a mianowanym nauczycielom
nowego etapu w zawodowej karierze.
Trzynastu pracowników jednostek oświatowych powiatu zakończyło w tym roku etap pracy zawodowej. Za długoletnią służbę
podziękowano im podczas małej uroczystości z udziałem władz
samorządowych powiatu bełchatowskiego. Była to jednocześnie
pierwsza część obchodów tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej,
które z powodu pandemii nie będą mogły mieć tradycyjnej oprawy
z jednoczesnym udziałem wszystkich pracowników oświaty.
Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomir Malinowski
i Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr życzyli świeżo upieczonym
emerytom, by kolejny etap w życiu był dla nich nie tylko zasłużonym
wypoczynkiem, ale także czasem nowych wyzwań i spełniania marzeń.
W tym zaszczytnym gronie znaleźli się nauczyciele i pedagodzy: Janusz
Góra, Elżbieta Murlikiewicz, Jolanta Męcikiewicz, Grażyna Kędziak, Ewa

S. Malinowski, przewodniczący RP i starosta D.Pędziwiatr pogratulowali
pani Ewie Marszałek zasłużonej emerytury.

Marszałek; pracownicy obsługi: Balbina Nowicka, Maria Szcześniewska,
Krystyna Żarska, Janina Wysocka, Maria Chochół, Halina Krosowiak, Mirosława Dobkowska, Urszula Kędzia. Starosta Bełchatowski przyjęła ślubowanie i wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dziesięciu osobom, które odbyły wymagany staż i zdały egzamin sprawdzający
wiedzę i umiejętności. Są to: Magdalena Gębala, Robert Przewłocki, Witold
Skupiński, Sylwester Nowak, Sławomir Ostrowski, Dawid Mordak, Dorota
Kurowska, Anna Wojtczyk, Karolina Gonera, Aleksandra Stępień.
n

Stypendia nagrodą i motywacją
Tegoroczne Stypendium Motywacyjne Rady Powiatu w Bełchatowie trafiło do dwudziestu trzech uczniów, którzy
w roku szkolnym 2019/20 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz byli finalistami olimpiad i konkursów, czy
też zawodów sportowych na szczeblu ogólnokrajowym bądź wojewódzkim. Niejednokrotnie stypendyści to również
aktywni wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego. Najwyższa nagroda wyniosła 882 zł, najniższa 367,50 zł. Samorząd powiatu przeznaczył na stypendia sumę 15 tysięcy złotych. Pieniądze przekazano na konta bankowe uczniów.
Stypendyści: I LO: Eryk Olszewski (średnia ocen 5,56), Jakub
Szubert (5,44), Hubert Kabziński (5,44), Tymoteusz Piwowarski (5,44),
Zuzanna Dolata (5,13); II LO: Magdalena Kulbat (5,33), Klaudia Chłopik (5,27), Kinga Staszek (5,13), Julia Walczak (4,93), Tymoteusz Zadeberny (4,90); ZSP nr 1: Benedykt Bekasiak (5,03), Seweryn Sakierski

(5,00), Klaudia Siwiaszczyk (5,2), Martyna Krawczyk (5,29), Sylwia
Próba (5,00): ZSP nr 2: Katarzyna Banasiak (4,83), Oliwia Krzysztofik
(5,13), Blanka Górna (4,82), Karolina Cieślak (4,81), Klaudia Rózik
(4,92); ZSP w Zelowie: Justyna Kania (4,95), Miłosz Sadziński (5,5),
Julia Dobroszek (5,17).
n

Komputery dla dzieci z rodzin zastępczych
Powiat Bełchatowski jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość projektu: 381 425 zł. Wkład Funduszy Europejskich 321 464,99 zł.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. W ramach pomocy w organizacji zdalnego
nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Otrzymają one sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny, oprogramowanie
dla dzieci z niepełnosprawnością oraz środki ochrony indywidual-
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nej. Za blisko 300 tys. zł starostwo kupiło 97 laptopów z torbami,
9 urządzeń wielofunkcyjnych, 11 telewizorów, multimedialną tablicę i 18 oprogramowań komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych. Rodziny zostaną wyposażone także w materiały oraz środki
ochronne i do dezynfekcji, tj. maseczki, płyny i rękawiczki, na które
przeznaczono ponad 30 tys. zł. Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie i Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej otrzymają
ponadto meble, łóżka oraz ozonatory do pomieszczeń przeznaczonych na miejsce kwarantanny i izolatoria. 
n
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To była trzynasta edycja konkursu Starosty Bełchatowskiego dla przedsiębiorców. Jego wyniki miały być ogłoszone
w kwietniu br. podczas V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, a następnie w październiku. Pandemia
uniemożliwiła organizację tego przedsięwzięcia, jak też spotkanie z przedsiębiorcami i uroczyste podsumowanie
konkursu. Niniejszym publikujemy werdykt kapituły konkursu i ogłaszamy listę laureatów.
Do kolejnej edycji konkursu „Firma na medal” zgłosiło się dziesięć
podmiotów gospodarczych, działających na terenie powiatu bełchatowskiego, reprezentujących takie branże, jak m.in. produkcja
mebli, szkoła dla kierowców, fryzjerstwo czy obrót nieruchomościami. Firmy sklasyfikowano w kilku kategoriach, w zależności od
czasu funkcjonowania i wielkości zatrudnienia. Konkurs jest możliwością zaprezentowania swojej marki, pochwalenia się sukcesami, innowacjami, strategiami marketingowymi czy działaniami dla
ochrony środowiska. Kapituła konkursu, której przewodniczyła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr, oceniała takie aspekty działalności gospodarczej, jak m.in. wskaźniki ekonomiczne, zrealizowane inwestycje, korzystanie ze środków zewnętrznych, działania
innowacyjne, tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i działalność charytatywną.
Kapituła przyznała tytuły „Firma na medal” w trzech kategoriach
oraz jedną nagrodę specjalną. Nie wyłoniono laureata wśród
przedsiębiorstw prowadzących działalność powyżej 5 lat i zatrudniających powyżej 50 osób, ponieważ zgłosił się tylko jeden
podmiot.
Firmy prowadzące
działalność od powyżej 1 roku do 5 lat:

MD Expert Clean Mariusz Dymek

(ul. Kredowa 2/78, Bełchatów)
Firma oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi utrzymania czystości. Specjalizuje się w czyszczeniu, myciu i impregnacji kostki brukowej,
posadzek, elewacji budynków oraz obiektów infrastruktury miejskiej.
Pozostałe firmy, startujące w tej kategorii to:
1. Lokum360 Iwona Brandt (ul. W. Pileckiego 3, Bełchatów), zajmujące
się obrotem nieruchomościami.
2. MK Meble Marek Kałuziak (ul. Kwiatowa 2, Rusiec), producent mebli
na wymiar.
Firmy prowadzące działalność powyżej 5 lat
- małe firmy do 50 osób:

Gocreate Artur Cimoch

(ul. Czapliniecka 50, Bełchatów).
Firma stworzyła autorskie oprogramowanie sprzedaży internetowej,
od ponad 13 lat rozwija własne produkty autorskie: sklep internetowy,
system CMS, system ERP, aplikacja mobilna. Jest to jedyna firma w regionie zajmująca się tylko rozwiązaniami internetowymi.

Pozostałe podmioty, startujące w tej kategorii to:
1. PHU „SAMI SWOI” (ul. J.Piłsudskiego 7, Bełchatów). Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami.
2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora” Sp.
z o.o., (ul. W. Pileckiego 26, Bełchatów). W zakresie działalności firmy są
kursy: (np. prawa jazdy) i wielobranżowe szkolenia.
3. Zakład Fryzjerski „Ania” (ul. Zielona 5, Kleszczów) - usługi fryzjerskie.
4. Grupa INCore Sp. z o.o. (ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 1, Bełchatów).
Firma zajmuje się doradztwem personalnym, leasingiem personalnym,
pracą tymczasową, rekrutacją i selekcją, merchandisingiem. Działalność
jest prowadzona na terenie całej Polski.
Lokalna firma rodzinna:

Centrum Ogrodnicze „Katarzynka” Witold Pelczar

(Katarzynka 8, gmina Drużbice)
Centrum zajmuje powierzchnię 1 hektara.
Swoją produkcję roślinną oferuje konsumentom. Sprzedaje także materiały i akcesoria niezbędne do urządzania i pielęgnacji ogrodów.
Obsługuje głównie mieszkańców powiatu bełchatowskiego, ale dzięki położeniu przy drodze
wojewódzkiej 485 do „Katarzynki” docierają także klienci z innych obszarów kraju.
O laur w tej kategorii walczyły także PHU
„SAMI SWOI” oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora”.
W werdykcie jury tegorocznej rywalizacji
„Firma na medal” znalazła się także nagroda
specjalna. Firma, która w tym roku zasłużyła
na to wyróżnienie, ma bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne. Jest to Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Usługowe CZA-TA
Niciak Sp. j. (Bełchatów, Okrzei 45).

Laureatka odważnie sięga po środki zewnętrzne i przeznacza je na działania inwestycyjne oraz innowacyjne. CZA-TA zajmuje
się ochroną mienia, ochroną obiektów,
monitoringiem, organizuje patrole interwencyjne. W jej ofercie są także usługi porządkowe. 
n

W imieniu władz samorządowych powiatu oraz kapituły konkursu dziękuję wszystkim firmom, które zgłosiły się do rywalizacji, a zwycięzcom serdecznie
gratuluję. Mam nadzieję, że tytuł „Firma na medal” będzie przez przedsiębiorców dumnie wykorzystywany w umacnianiu swojej marki i przyczyni się do
zdobywania kolejnych sukcesów. Bycie przedsiębiorczym to chcieć czegoś więcej. To poszukiwanie rozwiązań, kiedy inni rezygnują. Właśnie takie są nasze
„Firmy na medal”. Rozglądają się wokół szukając i dostrzegając miejsca dla siebie. Życzę Państwu, byście w powiecie bełchatowskim zawsze znajdowali
wielki potencjał szans i możliwości, które z powodzeniem będziecie wykorzystywać dla rozwoju własnego i dobra wspólnego naszego regionu.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski
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Finał konkursu „Firma na medal”

WYDARZENIA

Nowy regulamin nagród sportowych
Rada Powiatu w Bełchatowie uchwaliła nowy regulamin przyznawania nagród sportowcom i trenerom. Poprzedni obowiązywał od 2016 roku.
Zmiany w regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień
dla sportowców i trenerów spowodowane były koniecznością
m.in. dodania do obowiązujących wzorów wniosków zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej
dotyczącej ochrony dany osobowych. Rozszerzono też punkt
dotyczący przynależności zawodników do federacji właściwych
dla danej dyscypliny sportu. Wcześniejszy regulamin przewidywał tylko uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach reprezentowanych przez Polskie Związki Sportowe. Nowy projekt
regulaminu uwzględnia także Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe.
Wydłużono termin składania wniosków do 30 listopada (było do
15). Będzie mniej czasu, a dokładnie 5 dni, na ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji (było 7). Ustalono maksymalną
kwotę jednorazowej nagrody w wysokości 1-krotności minimal-

Za przyjęciem zmian w regulaminie przyznawania nagród finansowych sportowcom i trenerom głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

nego wynagrodzenia za pracę. Zarząd powiatu może przyznać
w danym roku kalendarzowym dodatkową nagrodę specjalną
pod nazwą „Sportowy Gryf Powiatu”. Maksymalna wysokość nagrody finansowej wynosi dwa tysiące złotych. 
n

Pomaszerowali na Borowską Górę
Czternaście trzyosobowych drużyn wzięło udział w XX Regionalnym Marszu na Orientację „Borowska Góra 2020”,
zorganizowanym przez Regionalne Towarzystwo Społeczno
Kulturalne „ERSKA”. W jubileuszowej edycji przedsięwzięcia
najlepiej poradziła sobie drużyna „Leniwce” z Kleszczowa.
Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr objęła inicjatywę
patronatem honorowym.
Regionalny Marsz na Orientację „Borowska Góra 2020” to sprawdzian konkretnych umiejętności, wiedzy i kondycji fizycznej. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Bełchatowa, Kleszczowa, Łękawy, Drużbic i Kurnosa, w wieku od 11 do 18 lat, pokonali
pieszo 10 km podążając z Grocholic przez Zdzieszulice Dolne i Janów
do Borowej Góry. Po drodze zmierzyli się z kilkoma konkurencjami.
Pierwszą z nich była umiejętność czytania mapy, na której zaznaczono trasę marszu - w większości wiodącą przez tereny leśne - i punkty
kontrolne. W tych miejscach czekały na młodzież zadania: udzielenie
pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem do celu, quiz wiedzy historycznej. Za poprawnie
i najlepiej wykonane konkurencje drużyny zdobywały punkty. „Leniw-

Jedną z konkurencji „Marszu na Orientację” było strzelanie z broni pneumatycznej.
Za najtrudniejsze zadanie niektórzy uznali rzut granatem.

ce” z Kleszczowa uzbierały ich najwięcej i zajęły najwyższe miejsce na
podium. Na drugim miejscu uplasowali się harcerze ZHP „Żywica”, na
trzecim drużyna z III LO z Bełchatowa, na czwartym SP nr 3 z Bełchatowa. W dekoracji zwycięzców uczestniczyła starosta Dorota Pędziwiatr,
patron honorowy „Marszu”. Starostwo ufundowało dla uczestników
jubileuszowe odznaki oraz książki i zestawy suwenirów.
n

Marsz zakończył się tradycyjnie pod pomnikiem Obrońców Gór Borowskich.
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Szanowni Państwo,
sytuacja epidemiczna, w jakiej znajdujemy się od ponad pół roku, uniemożliwiła organizację corocznego Pikniku
Stowarzyszeń Powiatu Bełchatowskiego, na którym mieszkańcy spotykali się ze społecznikami. Stąd też nasz pomysł,
by na łamach biuletynu „Echo” przedstawić ofertę lokalnych organizacji pozarządowych. Podmioty te z mocy prawa
nadzoruje Starosta Bełchatowski. Chcę podkreślić, że współpraca ze stowarzyszeniami ma dla samorządu powiatu
dużo szersze znaczenie i wielką wartość. Organizacje realizują bowiem szereg zadań, także o charakterze publicznym,
ale przede wszystkim są blisko mieszkańców, niosą pomoc, tworzą, inspirują, budują przyjazną atmosferę, propagują
wartościowe idee. Lista tych działań jest bardzo długa, a ludzie, którzy je realizują, zasługują na podziękowanie i uznanie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą blisko trzydziestu organizacji pozarządowych, które mogą pochwalić się
imponującym bagażem doświadczeń i sukcesów oraz są otwarte na kolejne aktywne osoby i nowe wyzwania.
Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów
os. Dolnośląskie 332/48; Bełchatów, adres do korespondencji:
ul. Słowackiego 3/33, Bełchatów; tel. 517 187 866; e-mail: kbspartakus@wp.pl
KBS Bełchatów, zawiązany dla rozpowszechniania i rozwoju
sportu, zrzesza biegaczy amatorów. Priorytetami stowarzyszenia są:
- promowanie pozytywnego obrazu „biegowej” społeczności Bełchatowa,
- krzewienie kultury fizycznej w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
takich jak otyłość, nałóg alkoholowy i nikotynowy,
- zachęcanie do uprawiania sportów biegowych, niezależnie od
wieku,
- stwarzanie warunków do rozwoju umiejętności sportowych, rozwijanie talentów sportowych,
- udział w zawodach sportowych, celem promowania Bełchatowa
i „Spartakusa”,
- promocja sportowych osiągnięć na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania
własnych mocnych stron, budzenie wiary we własne możliwości
i podnoszenie poczucia własnej wartości,
- pielęgnowanie przyjaźni, współdziałania i wymiany poglądów
wśród biegaczy,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
KB Spartakus Bełchatów od ponad 10 lat organizuje Bieg Rekreacyjny oraz Marsz Nordic Walking, Pielgrzymkę biegową do Częstochowy. Od 7 lat współpracuje z Gminą Bełchatów przy organizacji
biegu „Zadyszka” w Kurnosie. Dodatkowo klub inicjuje biegi charytatywne i działania promujące aktywność fizyczną, m.in. PSIEbiegnij
się ze Spartakusami, Pomoc życie uMILA – biegamy dla Adasia, Spartakusi i Przyjaciele stawiają Anię na nóżki, Amatorskie ściganie na
bieżni, Biegowe przywitanie Nowego Roku, Niedzielne bieganie ze
Spartakusami, Babska polatanka Spartakusowa.
„Spartakusowa Pielgrzymka - Sztafeta Biegowa do Watykanu,
o tym marzymy, o tym rozmawiamy, do tego zachęcamy potencjalnych uczestników i partnerów. Pomoc samorządów miasta,
powiatu i gminy Bełchatów byłaby nieoceniona i pozwoliła promować nasz region, także poza granicami kraju. Każde wsparcie
n
się liczy tak, jak każdy pokonany kilometr ma znaczenie.”
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Znakami rozpoznawczymi członków Spartakusa są nie tylko „firmowe” koszulki i banerach,
ale także uśmiech i niesłabnąca energia.

Spartakus to wielka, kilkupokoleniowa rodzina.

Tylko bieganie po czystym lesie to czysta przyjemność – uważają Spartakusi.
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AKTYWNE, POMOCNE, ODWAŻNE
stowarzyszenia w powiecie bełchatowskim

STOWARZYSZENIA W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny
(sekcje: lekkiej atletyki, strzelectwa sportowego, trójboju
siłowego; ul. Czapliniecka 96, Bełchatów; tel 501 060 217)
Trenerzy: sekcja lekkiej atletyki - Łukasz Mantyk,
519 192 084; Agnieszka Morawiec, 501 060 216;
agamorawiec@o2.pl, sekcja strzelectwa sportowego Mariusz Sobolewski, 505961964; iglicabelchatow@wp.pl
BKL powstał w 1993 r. i jest ważnym filarem sportu w powiecie.
Trenerzy profesjonalnie i z pasją zachęcają młodych ludzi do lekkiej atletyki, wychowują ich w sportowym duchu, kształtując charakter, uczą zdrowej rywalizacji, współdziałania i dbania o umysł
i ciało. Klub ma wiele sukcesów, także o randze międzynarodowej.
BKL współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w ramach
ogólnopolskiego projektu „Lekkoatletyka dla każdego!”, organizuje obozy szkoleniowe (w tym z nauką j. angielskiego) i zawody
sportowe dla mieszkańców powiatu. Najważniejsza impreza to
Czwartki Lekkoatletyczne, dedykowane dzieciom do 13 r. ż. Daje
ona możliwość sprawdzenia się w różnych konkurencjach. Bieg 3
Maja, Bieg Niepodległości i szereg strzeleckich imprez patriotycznych upamiętniają ważne historyczne wydarzenia. Bełchatowska Piętnastka, czyli bieg uliczny na dystansach 5 km i 15 km, to
największa impreza biegowa BKL o zasięgu międzynarodowym.
W Klubie istnieje też sekcja trójboju siłowego, którego wybitną
reprezentantką jest Ida Lis. Codziennością i także planowaną przyszłością stowarzyszenia jest praca szkoleniowa, praca z uzdolnioną młodzieżą, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, doprowadzanie do mistrzostwa sportowego na najwyższym
szczeblu, wychowywanie młodego pokolenia, wprowadzanie do
wolontariatu. 
n

BKL współpracuje z PZLA w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekkoatletyka dla każdego!”, który proponuje zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych. Jego zasadniczym
celem jest czerpanie radości z ruchu.

Ida Lis z BKL

Sekcja Strzelectwa Sportowego „Iglica” w BKL
strzelnica pneumatyczna „Sokolik”, ul. gen. L. Czyżewskiego 7 (budynek PGM); tel. 505 961 964;
e-mail: iglicabelchatow@interia.pl
Głównym celem „Iglicy” jest wspieranie, upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Sekcja zrzesza osoby zajmujące się strzelectwem
sportowym oraz propaguje strzelectwo, jako formę integracji i rekreacji. Obecnie liczy kilkunastu aktywnych członków. Działa w obszarze
sportu strzeleckiego dzieci i młodzieży (konkurencje pneumatyczne).
Dzięki wysiłkom trenerów i działaczy liczne grono naszej młodzieży
może reprezentować sekcję na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. Wyróżniający się zawodnicy to: Laura Komar, Oliwia Kempa,
Alicja Ogórek, Wiktor Wionczyk, Hubert Marczak, Mateusz Kaczmarek, Wiktor Niziołek. Młodzież bierze udział w Pucharze Województwa
Łódzkiego Młodzików, a „Iglica” jest gospodarzem Pucharu Jesieni.
Na arenach ogólnopolskich w konkurencjach z broni pneumatycznej i palnej sekcję reprezentuje liczne grono dorosłych zawodników.
Dla lokalnej społeczności organizowane są zawody strzeleckie dla
zakładów pracy, grup społecznych, z okazji rocznic historycznych
i patriotycznych, jak np. dla uczczenia Dnia Niepodległości i „O szablę
Józefa Turczynowicza”. Ten ostatni turniej „Iglica” chciałaby rozszerzyć
do rangi regionalnej lub nawet ogólnopolskiej. Strzelnica „Sokolik”
dysponuje sześcioma zautomatyzowanymi stanowiskami strzeleckimi do konkurencji pneumatycznych. „Iglica” posiada spory wachlarz
broni pneumatycznej oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską, instruktorską i sędziowską, która chętnie udziela podpowiedzi i wskazówek.

8

„Iglica” Bełchatów jest zrzeszona w Łódzkim Związku Strzelectwa
Sportowego w Łodzi i PZSS. 
n

Sekcja „Iglica” promuje strzelectwo sportowe przy różnych wydarzeniach i okolicznościach.
Jej imprezy zawsze cieszą się dużą frekwencją uczestników.
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ul. Sportowa 3, Bełchatów;
e-mail: gks.oldboy@gmail.com; tel: 504 076 413
Zawodnicy GKS Bełchatów, po zakończeniu kariery zawodowej, nie odwieszają butów na kołki, lecz w dalszym ciągu
są aktywni. By podtrzymać kondycję i pielęgnować w sobie
ducha sportu organizują bądź biorą udział w licznych turniejach, a do tego nierzadko dołączają szczytne cele, jak pomoc
dzieciom i promocja kultury fizycznej. W 1989 r. byli zawodnicy
bełchatowskiego klubu wygrali w Łodzi turniej dla oldbojów
z okazji 80 - lecia ŁKS. W roku 2000 wygrali Mistrzostwa Polski,
zorganizowane w Szubinie. Stowarzyszenie OLDBOY GKS Bełchatów istnieje od 2003 roku. Pierwszy turniej zorganizowano
w 1990 roku. Do Bełchatowa przyjeżdżali zawodnicy reprezentujący najlepsze polskie kluby: Cracowia Kraków, Wisła Kraków,
ŁKS Łódź, Górnik Zabrze, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Ruch
Chorzów, Polonia Warszawa, Stal Mielec, Widzew Łódź. Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Bełchatów z okazji
Dnia Górnika to sztandarowe przedsięwzięcie stowarzyszenia.
Ta charytatywna impreza organizowana była już ponad 30 razy.
OLDBOY GKS dziewięć razy był najlepszy, a jego zawodnicy

Naszą ambicją jest brać udział w jak największej liczbie turniejów we współpracy z liczną
grupą byłych zawodników GKS, zwłaszcza z ekstraklasy. Pomaganie dzieciom jest dla nas
także silną motywacją. Zapraszamy do współpracy firmy i darczyńców, których sercom
bliski jest sport, a zwłaszcza piłka nożna – mówią Oldboye.

osiem razy mieli w swoim gronie króla strzelców, a bramkarza
siedmiokrotnie. 
n

Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów
ul. Dąbrowskiego 11A, Bełchatów;
e-mail: a.surgut@skra.pl; tel. 505 454 883
Energetyczny Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów prowadzi zajęcia w dwóch sekcjach: piłki siatkowej i pływania. Celem klubu jest
działalność społeczno-użyteczna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz swoich członków i ogółu społeczności
Bełchatowa i powiatu, a w szczególności:
- aktywizacja dzieci i młodzieży do prowadzenia aktywnego, sportowego stylu życia,
- popularyzacja gry w piłkę siatkową oraz nauki pływania,
- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,
- upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,
- promocja zdrowego stylu życia,
- dążenie do coraz lepszych wyników sportowych, popularyzacja
zasad gry fair play,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym.
Od kilkunastu lat EKS Skra Bełchatów prowadzi cykl szkoleń
dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat w zakresie piłki siatkowej oraz pływania. Zajęcia prowadzone są w Bełchatowie. Klub wystawia reprezentacje w turniejach, organizuje
imprezy sportowe, uczestniczy w rozgrywkach ligowych. Ze
sprawozdania Ministra Sportu za 2019 r. wynika, że EKS Skra
Bełchatów uplasował się na 14. miejscu w Polsce w szkoleniu
dzieci i młodzieży w piłce siatkowej męskiej. Wśród najważniejszych sukcesów minionego roku wskazać można m.in. miejsca 1 i 3 (rocznik 2011) oraz miejsca 3,7,8 (rocznik 2009) stylem grzbietowym w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego,
wszystkie miejsca na podium w Powiatowych Mistrzostwach
w Pływaniu w Pajęcznie, mistrzostwo województwa łódzkiego
juniorów w piłce siatkowej, 3 miejsce WŁ III Liga Kobiet Piłki
Siatkowej.
n
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Pływanie w barwach EKS Skra Bełchatów to powód do dumy i okazje do radosnych spotkań.

Przygoda z siatkówką to dla młodych ludzi także szansa na rozwój talentu i predyspozycji.
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Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS Bełchatów

RAZEM DLA INNYCH

Stowarzyszenie Załoga Rowerowa Zgrzyt
os. Wolność 1/60, Bełchatów; email: mkzgrzyt@gmail.com;
Facebook: Załoga Rowerowa Zgrzyt - Bełchatów
Załoga Rowerowa Zgrzyt istnieje od 2001 roku. Zrzesza ponad 400
osób z Bełchatowa i powiatu. Główną formą działania jest organizacja wycieczek rowerowych. Odbywają się one co tydzień w niedziele.
Przez 19 lat zorganizowano ich ponad 950, wzięło w nich udział ponad 8000 osób, które przejechały 50 000 km. Trasy przejazdów prowadzą do miast i miejscowości ościennych, obiektów zabytkowych
i cennych przyrodniczo oraz w miejsca związane z historią regionu.
Zgrzyt organizuje także kilku- i kilkudziesięciodniowe wyprawy rowerowe. Ich trasy wiodły już m.in. przez Białoruś, Ukrainę, Rosję i Niemcy
oraz kilkadziesiąt regionów Polski. W tym roku była to Dolina Baryczy.
Uczestnictwo w przedsięwzięciach Załogi jest bezpłatne, nie są też
pobierane składki członkowskie, a wszelkie decyzje w stowarzyszeniu są podejmowane kolektywnie. Owocem działalności Zgrzytu jest
opublikowanie sześciu przewodników rowerowych po okolicach Bełchatowa oraz map, wydanych w ponad 10 000 egzemplarzy i kolportowanych bezpłatnie. Kolejne działania organizacji zapowiadane są
raz w tygodniu na facebookowej witrynie Zgrzytu. 
n

Wbrew nazwie w rowerach członków „Zgrzytu” nigdy nic nie zgrzyta. Członkowie stowarzyszenia zawsze służą fachową pomocą drogową dla rowerzystów.

Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5;
tel. 792 195 793; e-mail: slawomir.figura@gkpge.pl
Klub chwali się tytułem najlepiej działającej jednostki organizacyjnej
turystyki motorowej PTTK w dziedzinie propagowania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. Swoją ponad 40-letnią, prężną aktywność
realizuje poprzez szereg przedsięwzięć (rajdy, zloty, szkolenia, wycieczki,
pokazy) dotyczących propagowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, ratownictwa drogowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej, walorów turystycznych regionu, kultury motoryzacyjnej.
W kalendarzu corocznych inicjatyw klubu na uznanie zasługują przynajmniej dwa: Ogólnopolski Zlot Turytów Zmotoryzowanych „Energetyk” i Zlot Ratowników Drogowych PZM. Pierwszy, z 40-letnią
tradycją, wpisuje się w sierpniowe obchody Dnia Energetyka, cieszy się

Turyści KM „Energetyk” zrzeszają w swym gronie całe rodziny.

Rajdy, zloty, szkolenia i wycieczki to podstawowe formy działalności klubu.
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popularnością wśród turystów zmotoryzowanych z całej Polski. Czekają na nich konkurencje wiedzy i sprawnościowe, zabawa integracyjna
i atrakcyjne nagrody. Zlot ratowników odbywa się od 20 lat. Jego celem
jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie drogowym i udzielaniu pomocy poszkodowanym w wypadkach. KM „Energetyk”, a konkretnie jego członkinie, organizują od 30 lat popularny Regionalny Rajd
Babski. Podczas lokalnych eventów plenerowych klub wystawia własne stoisko, na którym szkoli chętnych z udzielania pierwszej pomocy
i obsługi zewnętrznego defibrylatora AED. Instruktorzy i ratownicy drogowi „Energetyka” często sędziują w turniejach dla dzieci i młodzieży,
którym patronuje łódzki PZM. Siłą klubu są jego członkowie - nierzadko
całe rodziny, a także rzesza sympatyków i przyjaciół. Jego ambicją jest
ugruntowana marka najlepiej działającego klubu w Polsce, która godnie reprezentuje PGE GiEK S.A. i promuje region bełchatowski. 
n
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www.wejdzdowody.pl; e-mail: stowarzyszeniepp@op.pl
SPP zostało założone w czerwcu 2000 roku przez ludzi związanych
z ratownictwem wodnym i nauką pływania. Grupa aktywnych osób od
lat przekonuje lokalne społeczeństwo do postaw prozdrowotnych, niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, dbałości o bezpieczeństwo
wypoczynku nad wodą i uczestnictwa w akcjach poświęconych tym
zagadnieniom. SPP organizuje zajęcia nauki pływania w ramach lekcji
wychowania fizycznego, prowadzi zajęcia rekreacji i rehabilitacji wodnej,
edukuje dzieci i młodzież na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania ma uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego. SPP zabezpiecza kąpieliska i baseny
na gruncie obsługi ratowniczej i logistycznej (m.in. OSiR Wawrzkowizna, Wyspa Szczerców, pływalnia w Hotelu Sport). Ważnym aspektem
działalności są szkolenia. Akcje edukacyjno-rekreacyjne, podejmowane regularnie przez SPP, to m.in.:
– organizacja zajęć nauki pływania dla szkół podstawowych,
– akcje propagujące bezpieczeństwo nad wodą „Bezpieczne Wakacje”,
– darmowe egzaminy na kartę pływacką,
– impreza „Pływanie na byle czym”,
– kursy i szkolenia ratownicze.
Lata 2018 – 2020 to okres szczególnego rozwoju zaplecza kadrowo-sprzętowego organizacji, opartego na programach ministerialnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania jest jedyną organizacją
w powiecie bełchatowskim uprawnioną do prowadzenia ratownictwa wodnego.
n

Pokaz sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym.

Przyjaciele Pływania są aktywni przez cały rok. Latem pilnują bezpieczeństwa na otwartych
zbiornikach.

Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki
ul. Kwiatowa 6, Bełchatów; tel. 516 066 494; 502 239 941; e-mail: amazonki@amazonkibelchatow.pl

Czas spędzony z Amazonkami zawsze jest wartościowy, polepsza samopoczucie, poszerza horyzonty.

Motto, które towarzyszy członkiniom tej organizacji, brzmi: Amazonki– drugie życie po chorobie. Tej idei służą wszelkie inicjatywy
i działania podejmowane przez stowarzyszenie. Najważniejszym jest
jednak wspieranie kobiet zmagających się z chorobą nowotworową
lub tych, które ją pokonały i pragną wzmocnić się psychicznie i fizycznie. Amazonki stawiają na integrację wewnątrz stowarzyszenia, ale
także chętnie wychodzą na zewnątrz, aktywnie uczestnicząc w społecznych akcjach. Panie biorą udział w różnego rodzaju warsztatach
i zajęciach, ćwiczą i pływają, prowadzą zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w szkołach, wspólnie wyjeżdżają na integracyjne wycieczki.
Mają spory dorobek na polu działań plastycznych, jakimi są różnoEcho powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

rodne wyroby rękodzielnicze (hafty, origami, prace szydełkowe etc.).
Można je nierzadko podziwiać na stoisku Amazonek podczas pikników, festynów, pokazów, dostępnych dla mieszkańców miasta czy
powiatu. Stowarzyszenie organizuje dyżury, podczas których członkinie spotykają się z osobami potrzebującymi wsparcia Amazonek.
„Najważniejszym naszym marzeniem, które staramy się spełniać, jest
życie w zdrowiu i radości. Działalność stowarzyszenia chcemy kontynuować i rozwijać udzielając opieki, troski i wsparcia naszym członkiniom
i kobietom, które się do nas zgłoszą. Dyżurujemy w siedzibie klubu w poniedziałki w godz. 17-18, natomiast w ostatnią środę miesiąca spotkania
są od g. 15 do g.18. Masz problem? Przyjdź!”.
n
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Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania

RAZEM DLA INNYCH

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
ul. Kościuszki 41, 97-425 Zelów; tel. 518 912 767;
e-mail: sponzelow@poczta.onet.pl
Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych,
ich rodzin oraz wszystkich innych osób, które chcą aktywnie wspierać działania SPON. Wachlarz działań jest bardzo szeroki, zorientowany na kształtowanie właściwego stosunku ludzi zdrowych do ludzi
niepełnosprawnych, zabieganie o właściwe i celowe organizowanie dostępu osób niepełnosprawnych do oświaty, leczenia i pracy,
organizowanie pomocy koleżeńskiej dla członków stowarzyszenia
w rozwiązywaniu spraw życia codziennego, edukację, wychowanie,
kulturę fizyczną i sport oraz rehabilitację i wykorzystywanie wszelkich
innych dostępnych form pomocy, w tym dotacji finansowych. SPON
podejmuje również działania na rzecz dzieci z rodzin biednych, niepełnych i patologicznych. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na to,
by ich podopieczni aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym.
Od maja 2018 r. w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Przystań”
i kilkoma lokalnymi samorządami realizowany jest projekt Centrum
Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego, dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie świadczy
opiekę krótkookresową dla 12 osób. Beneficjenci bezpłatnie korzystają z konsultacji logopedycznych, psychologicznych, z zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć z szeroko rozumianej terapii zajęciowej.
Przynajmniej raz w miesiącu wyjeżdżają na basen, do kina, zoo lub
zwiedzają ciekawe miejsca w województwie łódzkim.
Od 13 lat stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową „Stokrotka”, której działania o charakterze profilaktycznym skierowane
są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, wykazującymi
braki wychowawcze i w nauczaniu oraz wychowujących się w niekorzystnych warunkach. Świetlica zapewnia im fachową opiekę od
poniedziałku do piątku w godzinach 12 -16, jeden posiłek, udział
w zajęciach specjalistycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów,

W integracyjnych działaniach z udziałem osób niepełnosprawnych młodzi ludzie uczą się
tolerancji i empatii.

wsparcie przy odrabianiu lekcji, udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, w imprezach kulturalno-oświatowych, w wycieczkach
dydaktyczno – wychowawczych.
„Planujemy kontynuować pikniki dla społeczności gminy Zelów, aby
inspirować ją do większej integracji z osobami niepełnosprawnymi. Nasza młodzież niepełnosprawna będzie uczestniczyć w zawodach bloku
integracyjnego w Igrzyskach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Chcielibyśmy jeszcze przez wiele lat kontynuować naszą działalność ufając, że nasz trud pozytywnie wpływa na życie i poglądy osób
chorych, a także zmienia nastawienie innych ludzi i otworzy ich na problemy osób niepełnosprawnych.” 
n

SPON jest otwarty także dla podmiotów chcących wspierać jego cele.
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ul. Żeromskiego 1, Bełchatów; tel. 513 324 233;
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl
„Przystań” jest organizacją pozarządową niedochodową, działającą
nie dla zysku. Od 19 grudnia 2008 r. stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie tworzą głównie rodzice i opiekunowie z tzw. doświadczeniem rodzicielskim, jak również
osoby wspierające. „Przystań” prowadzi działania aktywizujące osoby
niepełnosprawne, niesamodzielne, a także ich rodziny, jest otwarta
dla wszystkich osób bez względu na poglądy polityczne, opcje światopoglądowe, przynależność organizacyjną, wyznanie itp.
Placówka terapeutyczna „Przystań” przy ul. Hubala 2 w Bełchatowie
jest innowacyjnym ośrodkiem prowadzącym rehabilitację ruchową
i psychospołeczną w oparciu o najnowsze metody usprawniające
centralny układ nerwowy. Jest to miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży, dotkniętym chorobami pochodzenia neurologicznego, jak
również dla ich rodziców i opiekunów, znajdujących się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej. Beneficjenci
placówki mają od 3 miesięcy do 35 lat. Wspomaganie rozwoju jest
prowadzone w systemie zintegrowanych działań w formie pomocy
psychospołecznej, rehabilitacyjnej, pedagogicznej, wsparcia edukacyjnego, uspołeczniania w grupach rówieśniczych.
Świetlica Środowiskowa „Przystań” (ul. Hubala 2) oferuje pomoc
dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Ze wsparcia mogą ko-

Rehabilitacja poprzez zajęcia plastyczne to jedna z form aktywności, która daje bardzo
dobre efekty zdrowotne. Jej „efekty uboczne” są także warte uwagi.

rzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego. Świetlica działa od
poniedziałku do piątku (godz.10 -18). Oferuje zajęcia dydaktyczne,
korepetycje z j. polskiego, informatyczne, kompetencje społeczne
i obywatelskie oraz rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez wyjścia do kina czy wyjazdy do teatru, pomoc w odrabianiu
lekcji, opiekę psychologa oraz wykwalifikowanej kadry opiekuńczej.
Dom „Przystań” (ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie) to miejsce
krótkookresowego pobytu, przeznaczone dla niesamodzielnych
mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Placówka jest czynna
w dni robocze, od poniedziałku do piątku (godz. 9 – 18). Zapewnia
członkom rodziny lub opiekunom wsparcie w zakresie opieki nad
osobą niepełnosprawną oraz poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne. Dla podopiecznych Domu dostępne są ponadto zajęcia
terapeutyczne, muzykoterapia, arteterapia, wyjścia do kina, wycieczki
krajoznawcze, porady indywidualne specjalistów. 
n

Sukcesem „Przystani” jest umiejętność tworzenia miejsc, gdzie podopieczni czują się akceptowani i bezpieczni.

Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

13

STOWARZYSZENIA W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM

Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
„Przystań”

RAZEM DLA INNYCH

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie
Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Okrzei 45,
tel. 601 238 299; e-mail: bozenabernertokarz@gmail.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Bełchatowie powstało
w 2003 roku z inicjatywy doświadczonych i aktywnych instruktorów
ZHP. Aktualnie skupia 59 członków. Główne obszary działania to: propagowanie idei harcerskiej wśród rodziców i w lokalnym środowisku,
tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla idei harcerstwa, pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez struktury
harcerskie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.
Jedną z form realizacji celów są wyjazdy tematyczne, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę, nowe umiejętności, w tym także
interpersonalne. W roku 2019 były to:
- rajd historyczny szlakiem miejsc pamięci narodowej II wojny światowej oraz stanic i obozów harcerskich nad Pilicą, obejmujący odwiedzenie
m.in. cmentarza wojennego w Grocholicach, bunkra w Księżym Młynie,
Borowskiej Góry, a także wizytę w bazie Hufca Radomsko – Biały Brzeg,
bazie Hufca Piotrków – Trzy Morgi, Komendzie Chorągwi Łódzkiej – Zarzęcin nad Zalewem Sulejowskim, bazie Hufca Tomaszów Maz.

- szkolenie w Tarnowskich Górach. Koszty zakwaterowania, posiłki
itp. pokryte zostały przez uczestników wyjazdu. SPH zapłaciło za przejazd. Wspólne wyjazdy szkoleniowe dostarczają młodym ludziom nowych wrażeń i doświadczeń, wiedzy na temat sposobów pomocy
lokalnym gromadom zuchowym i drużynom harcerskim w kultywowaniu tradycji harcerskiej;
- biwak na Trzech Morgach. Jego celem było zaprezentowanie remontowanej bazy harcerskiej, poznanie jej historii, zachęcenie potencjalnych darczyńców do pomocy w dalszym rozwoju.
„Na najbliższą przyszłość planujemy spotkania doświadczonych instruktorów ZHP z młodzieżą szkolną, by zachęcać ją do skautowej aktywności od zuchów po prężne drużyny harcerskie z prawdziwego zdarzenia.
Chcemy poszerzać współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi,
prasą i innymi stowarzyszeniami. Szukając wsparcia materialnego,
rzeczowego i organizacyjnego chcemy również nawiązywać kontakty
i tworzyć partnerstwo z podmiotami społeczno – gospodarczymi oraz
osobami fizycznymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. Największym naszym marzeniem jest powstanie samodzielnego Hufca ZHP w Bełchatowie.”
n

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej zawsze jest dobrą lekcją historii.

Przyjaciele Harcerstwa zapraszają do aktywności i współpracy nie tylko ludzi młodych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Bełchatowie
ul. Targowa 20a, Bełchatów; wtzbelchatow02@wp.pl;
tel. 667 888 641, 44 632 19 93
Zasadniczym celem tej organizacji jest pomoc kierowana do osób
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. To dla
nich organizowane są turnusy rehabilitacyjne z dostępem do zabiegów poprawiających zdrowie i sprawność psychofizyczną oraz
kolonie letnie, wycieczki piesze i autokarowe, pomoc rzeczowa,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym edukacja profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, smartfonów itp.
Oddział TPD prowadzi w Bełchatowie warsztaty terapii zajęciowej
dla 45 osób niepełnosprawnych. Tym sposobem stwarza się podopiecznym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, pomagając im pozyskać lub przywrócić umiejętności niezbędne do np.
podjęcia zatrudnienia. Stowarzyszenie działa w licznych kołach na
terenie szkół, skupia około 2 tysięcy członków zwykłych i ponad
pół tysiąca wspierających. Dużą część jego „codzienności” stanowi
pozyskiwanie środków na dalszą działalność i pomoc dla potrzebujących, współpraca z samorządami, rodzinami i opiekunami praw-

14

Obecność TPD na lokalnych piknikach czy festynach to okazja dla najmłodszych na radosne
wspomnienia.

nymi, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej i PFRON. TPD
ma w dorobku wiele inicjatyw charytatywnych, jak np. „Gwiazdor”.
Akcja polega na przygotowaniu dla dzieci „paczek marzeń”, w których znajdują się prezenty opisane przez najmłodszych w listach do
„Gwiazdora”.
n
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie
os. 1 Maja 4A, Bełchatów, tel. 44 632 58 00,
e-mail: srk2@poczta.onet.pl
Świetlica Środowiskowa ARKA (os. 1 Maja 4A, tel. 44 632 58
00); Poradnia Życia Rodzinnego (os. 1 Maja 4A, tel. 44 633
08 88 - telefon zaufania czynny w godzinach pracy specjalistów), Miejskie Schronisko dla Bezdomnych (ul. Czapliniecka
7A, tel. 698 886 121; e-mail: schronisko.srk@wp.pl)
Wśród najważniejszych obszarów działalności jest prowadzenie od 13 lat Miejskiego Schroniska dla Osób Bezdomnych,
działalność opiekuńczo-wychowawcza na rzecz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Arka (od 24 lat), specjalistyczna pomoc
świadczona w Poradni Życia Rodzinnego, inne działania cykliczne na rzecz rodziny i mieszkańców Bełchatowa. Z pomocy
Schroniska dla Osób Bezdomnych korzysta około 150 osób
rocznie. Mieszkańcom placówki zapewnia się schronienie oraz
zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe z jednoczesnym egzekwowaniem utrzymania czystości i trzeźwości. Stowarzyszenie
pomaga w sprawach administracyjnych, w poszukiwaniu pracy
i wychodzeniu z nałogów.
W świetlicy Arka prowadzone są zadania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i ich rodzin. Z tej formy pomocy korzysta kilkudziesięciu podopiecznych. Wychowawcy troszczą się o rodzinną
atmosferę, pomagają uczniom w odrabianiu lekcji i uzupełnianiu
braków szkolnych, prowadzą profilaktykę uzależnień. Dzieci korzystają z wyposażenia placówki, biorą udział w konkursach, grach i zabawach, mają też ciepły posiłek. W okresie wakacyjnym organizowane
są półkolonie. Ze specjalistycznej pomocy udzielanej w Poradni Życia
Rodzinnego korzysta 1700 osób rocznie. Specjaliści bezpłatnie i anonimowo udzielają porad z zakresu: prawa, psychologii, pedagogiki,

Adresatem działań stowarzyszenia są rodziny, a zwłaszcza ich najmłodsi członkowie.

przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemów małżeńskich oraz
terapii uzależnień. Działają także grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. W godzinach przyjęć specjalistów czynny jest telefon
zaufania. Rocznie korzysta z niego ok. 500 osób.
W ramach cyklicznych działań na rzecz rodziny, w których uczestniczą tysiące mieszkańców, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje: Drogę Krzyżową ulicami miasta, Bełchatowskie Dni Rodziny,
Marsz dla Życia i Rodziny, sympozja, warsztaty, prelekcje. W ramach
akcji „Banku Żywności” rozdano w roku 2020 kilkadziesiąt ton żywności dla najbardziej potrzebujących bełchatowskich rodzin.
„Zamierzamy kontynuować projekty już rozpoczęte, nowych pomysłów
także nam nie brakuje. Zachęcamy wszystkich do pomocy w ich realizacji.
Każda para rąk i otwarte serce jest na wagę złota. Przyłącz się do nas!”
n

Marsz dla Życia i Rodziny odbywa się w Bełchatowie na przełomie maja i czerwca.
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Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół
Grocholic i Okolic”
tel. 510 131 061; 502 438 237; e-mail: grocholiceiokolice@gmail.com

Koncerty organizowane przez „Przyjaciół Grocholic” są zawsze ucztą wzruszeń i podziwu dla talentu wykonawców.

Stowarzyszenie organizuje dla mieszkańców inicjatywy wspierające kulturę, rozwój i poczucie wspólnoty i przynależności narodowej,
propaguje integrację międzypokoleniową, troskę o zdrowie i środowisko, pomaga rozwijać artystyczne talenty. Sztandarowymi działaniami
Stowarzyszenia są „Koncerty Listopadowe”, cykl „Koncertów pod Lipą”,
„Kolędowanie u Wszystkich Świętych”, koncerty charytatywne, pieśni
patriotycznych i biesiadnych. Wspomniane „Kolędowanie” odbywa
się rokrocznie od 2008 r. w Wigilię, w parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Grocholicach. Koncert przyciąga bardzo dużą widownię, która pragnie
połączyć przeżywanie Bożego Narodzenia poprzez poruszającą muzyczną ilustrację, przygotowaną przez stowarzyszenie, bełchatowskich
i grocholickich wokalistów oraz instrumentalistów. Wielkim przyjacielem
i patronem koncertowych inicjatyw jest proboszcz ks. Ireneusz Sikora.
Ciekawym pomysłem były warsztaty wokalno-muzyczne dla młodych
i dorosłych wykonawców z udziałem profesjonalnych wykładowców.

Ideą warsztatów jest wsparcie edukacyjne uzdolnionych muzycznie
mieszkańców Bełchatowa i okolic. Członkowie Stowarzyszenia są współautorami publikacji pt. „Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach cz. III
Grocholice - wczoraj i dziś” oraz publikacji poświęconej ks. Teodorowi
Kwarto, kapłanowi z parafii w Grocholicach. Stowarzyszenie zakłada
ciągły rozwój działalności na rzecz pożytku publicznego, kultywowanie
dobrych tradycji i tworzenie nowych. TPGiO marzy o maksymalnej aktywizacji i zintegrowaniu lokalnej społeczności w jej życiu kulturalnym.
„Pragniemy wykorzystać cały potencjał, który posiadamy, aby stowarzyszenie rozsławiało kulturalnie, artystycznie i patriotycznie miasto i powiat
bełchatowski, nie tylko na naszym podwórku, ale także na arenie ogólnokrajowej. Marzenia te realizujemy sukcesywnie i z udziałem wielu osób, które
na stałe i silnie związały się z organizacją i tworzą wielką artystyczną rodzinę.
Z roku na rok prezentujemy coraz wyższy poziom wykonawczy, a nasze działania i inicjatywy spotykają się z rosnącą aprobatą społeczności”.
n

Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Chrześcijańskiej SYJON
ul. Żeromskiego 2, Bełchatów; tel. 533 335 677; e-mail:
bsmmcsyjon07@gmail.com; www.bsmmch-syjon.pl
SYJON działa w Bełchatowie od sierpnia 2018 roku. Stowarzyszenie
udziela się muzycznie również w Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Parznie. Jednym z jego najważniejszych zadań jest propagowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.
Zespół Muzyczny SYJON, który jest integralną częścią stowarzyszenia,
realizuje ten cel wykonując muzykę chrześcijańską, skupiającą utwory
o tematyce religijnej i dotyczące problematyki wiary. Ponadto działalność stowarzyszenia oparta jest na polskich wartościach, krzewieniu
postawy patriotyczniej i kształtowaniu miłości do ojczyzny. Stowarzyszenie aktywnie działa na terenie Polski organizując i zapewniając
oprawę muzyczną podczas koncertów, adoracji i innych eventów.
W okresie epidemii stowarzyszenie zorganizowało pięć wydarzeń
kulturalno-religijnych, które w Internecie obejrzało ponad 12 tysięcy osób. Organizacja zrzesza artystów, którzy rozwijają swoje talenty, kształcą się muzycznie, a umiejętności wykorzystują i pogłębiają
w pracy stowarzyszenia. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu muzycznego i współpraca z doświadczonymi muzykami umożliwia za-

16

Koncert Chwały obejrzało w Internecie kilka tysięcy widzów.

stosowanie nabytych zdolności w tworzeniu utworów muzycznych,
opracowywaniu ilustracji muzycznych, wysublimowania i aranżacji
kompozycji. Działalność stowarzyszenia ma charakter nieszablonowy
i nowatorski. Organizacja zrzesza ludzi z różnych kręgów, a poprzez
muzykę pielęgnuje tradycje religijne i patriotyczne oraz uprzystępnia
edukację muzyczną i zdobywanie doświadczeń na tym polu.
n
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Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników
Wsi Postękalice
Postękalice 182, 97-400 Bełchatów
Stowarzyszenie zostało utworzone w marcu 2015 roku przez 35 założycieli. Obecnie liczy 47 członków. Pomysłem, który legł u podstaw
tej inicjatywy, było działanie na rzecz renowacji cennego zabytku
w gminie Bełchatów, którym jest kościół w Postękalicach i zagospodarowanie terenów przykościelnych. Na tym jednak ambicje stowarzyszenia się nie kończą. Organizacja inicjuje i realizuje działania,
których celem jest rozwój społeczno – gospodarczy miejscowości
Postękalice.
Od 2015 roku stowarzyszenie stara się regularnie pozyskiwać
fundusze na prace remontowo – konserwatorskie w zabytkowym
kościele pw. Św. Rocha w Postękalicach. W świątyni organizowane
są koncerty chóralne i instrumentalne, na kiermasze z okazji Bożego Narodzenia przygotowywano ozdoby adwentowe i świąteczne.
Uczestnicy pikników odpustowych św. Rocha, Dni Papieskich czy obchodów Święta Niepodległości mają okazję degustować różne smakołyki autorstwa członków stowarzyszenia i wesprzeć ich datkami na
rzecz statutowych działań organizacji.
Każdej wiosny i jesieni mają miejsce akcje sprzątania Postękalic. Porządkowane są tereny przykościelne i park obok świątyni: wykaszanie
traw, grabienie liści, przygotowywanie terenu do różnych uroczystości. Do akcji sprzątania Postękalic zapraszani są i zachęcani wszyscy
mieszkańcy miejscowości. To dobra okazja do wspólnego spędzania
czasu i budowania poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Społecznej integracji służą też rajdy rowerowe, spotkania kulinarne, „koszyczkowe” wieczorki przy ognisku. Spotkania te cieszą się
dużą popularnością, towarzyszy im zawsze wesoła atmosfera, która

Bez promocji ani rusz! Stowarzyszenie wystawia swoje stoisko na lokalnych piknikach,
festynach i kermaszach.

Prace porządkowe w parku wpisanym w rejestr zabytków Województwa Łódzkiego.

sprzyja rozmowom, wymianie refleksji, a także inspiracjom i planowaniu kolejnych działań.
„Naszym priorytetem jest dokończenie remontu kościoła, aby ten sztandarowy
zabytek Gminy Bełchatów odzyskał dawną świetność. Mieszkańców Postękalic
będziemy nadal zachęcać do aktywności społecznej i współpracy. Jednym z obszarów, w który zainwestujemy czas i energię, będzie edukacja ekologiczna.” n

Stowarzyszenie Nasz Dom Bełchatów
tel. 504 678 401; e-mail: biuro@naszdombelchatow.pl
W działalności stowarzyszenia prym wiodą inicjatywy prospołeczne, skierowane na rozwój Bełchatowa i jego pozytywny wizerunek.
„Jesteśmy z mieszkańcami Bełchatowa i dla mieszkańców Bełchatowa” –
mówią o sobie jego członkowie. W 2018 roku przeprowadzono akcję
informacyjną dla mieszkańców o pomyśle zbudowania ścianki wspinaczkowej w Energetyku. Akcja cieszyła się dużym odzewem, przyłączyło się do niej wielu darczyńców, w tym PGE GiEK S.A. Dzięki tak silnemu wsparciu pomysł zrealizowano. Obecnie ścianka może służyć
wszystkim bełchatowianom. Stowarzyszenie Nasz Dom Bełchatów
było współorganizatorem takich wydarzeń jak: piknik rodzinny, zawody młodych piłkarzy, turniej stowarzyszeń w kręgle. Wiele inicjatyw

podejmuje dla najmłodszych mieszkańców, ale seniorzy także bardzo chętnie w nich uczestniczą. I o to stowarzyszeniu chodzi! Integracja, tożsamość lokalna, wspólne spędzanie czasu w sposób ciekawy
i aktywny, wzajemne wspieranie się są wartościami leżącymi u podstaw każdego przedsięwzięcia. Przez ostatnie dwa lata działalności
współpracowano z parlamentarzystami, samorządowcami, klubami
sportowymi i innymi stowarzyszeniami.
„Cieszymy się z każdej wspólnej inicjatywy i z każdego bełchatowianina, który chce z nami współpracować, chce z nami dobrze się bawić
i pracować na dobry wizerunek naszego ukochanego miasta. Nasz Dom
Bełchatów! Zapraszamy do nas, razem możemy jeszcze więcej!”
n

„Razem możemy jeszcze więcej” – zachęca do współpracy Nasz Dom Bełchatów.

W stowarzyszeniu zawsze panuje atmosfera twórczego optymizmu. Pomyślny finał jednego
przedsięwzięcia to jednocześnie inspirujący początek kolejnego pomysłu.
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Stowarzyszenie Moja Wieś - Mój Dom Inicjatywa
dla Rozwoju z siedzibą w Kaszewicach
Kaszewice 35, 97-415 Kluki; tel. 606 679 672; stow.kaszewice@onet.eu
Smak pieczonego ziemniaka podanego w swojskiej, radosnej
atmosferze, okraszonego dźwiękami muzyki w tanecznym rytmie
i przyprawionego humorem wesołych, otwartych ludzi serwują raz
w roku członkinie i członkowie tego stowarzyszenia. Sława Święta
Pieczonego Ziemniaka w Kaszewicach sięga daleko poza tę miejscowość i granice gminy Kluki. Festyn ma już dziesięcioletnią tradycję,
każdorazowo przyciąga dziesiątki rodzin, które biorą udział w konkursach, zabawach, degustacji potraw, pieczeniu na ognisku kiełbasek
i ziemniaków. Rodzinny piknik staje się także sceną do prezentacji artystycznych talentów mieszkańców. Organizatorzy co roku starają się
zaskoczyć publiczność nowymi pomysłami. W ten sposób realizowane są główne cele stowarzyszenia: jak integracja społeczna i kulturalna, pielęgnowanie tradycji polskiej wsi. Stowarzyszenie ma w swoim
dorobku także działalność edukacyjno-wychowawczą, organizację
imprez integracyjnych i rekreacyjnych.
Moja Wieś - Mój Dom Inicjatywa dla Rozwoju otwarta jest na nowe
osoby, które mają nadmiar energii i czasu, a przede wszystkim chęć
do działania dla innych. Stowarzyszenie chce jak najdłużej kontynuować swoją działalność, zachęcić do współpracy zwłaszcza młode
i kreatywne osoby, dla których będzie to szansa na społeczną aktywność, naukę, zdobywanie doświadczenia, poznawanie nowych ludzi.
Dla organizacji ważna jest także współpraca z władzami samorządowymi, których przychylność i dostrzeżenie tego rodzaju podmiotów
pomaga być bardziej skutecznym i pomocnym dla mieszkańców. n

Dzięki aktywności stowarzyszenia wieść o Kaszewicach popłynęła szeroko po powiecie
bełchatowskim.

Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka
1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego
ul. Rodziewicza 10, Bełchatów; tel: 44 712 00 06; biuro@strzelec-belchatow.pl; ww.strzelec-belchatow.pl
Jednostka działa na rzecz obronności państwa i umacniania niepodległości RP, jest aktywna w takich obszarach jak: wychowanie
patriotyczne, obywatelskie i wojskowe, działalność oświatowo – wychowawcza, kształtowanie postaw obywatelskich, upowszechnianie
kultury i tradycji narodowej, popularyzacja dziejów i tradycji oręża
polskiego.
Wychowanie obywatelskie członków oparte jest na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Józefa Piłsudskiego, założyciela i pierwszego Komendanta Głównego Związku
Strzeleckiego. Jednostka przygotowuje młodzież do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji,
Straży Pożarnej oraz w innych formacjach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
„Strzelec” kształtuje postawę obywatelską młodych ludzi poprzez
upowszechnianie kultury i tradycji narodowej, a także uczestnictwo
i współorganizowanie obchodów świąt państwowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Są to m.in. historyczne rekonstrukcje.
Jednostka tworzy warunki do zaspokojenia zainteresowań członków w zakresie kształcenia ogólnego, a zarazem specjalistycznego
oraz podejmuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i prozdrowotnym, organizuje wykłady, ćwiczenia, kursy i obozy
w miejscu zamieszkania, ale także poza Bełchatowem. Popularne są
zgrupowania kondycyjne, obozy sportowe i zawody. Młodzież poprzez uczestnictwo w szerokim zakresie szkoleń podnosi swój po-
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ziom sprawności fizycznej, a także uczy się zdyscyplinowania i pracy
w zespole. Żelazną ambicją „Strzelców” jest upowszechnianie rekreacji ruchowej, by stała się ona trwałą, podstawową wartością i nieodłącznym elementem życia młodzieży. 
n

– Chcemy wspierać młodzież i dawać im szansę ciągłego rozwoju i szkolenia się oraz
pokazywać, co w życiu jest wartościowe i ważne. – mówią „Strzelcy”.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa
ul. Czapliniecka 19A, Bełchatów; e-mail: spb@spb.info.pl
SPB powstało w 1991 r., skupia sympatyków miasta. Należą do niego osoby w różnym wieku, o różnorodnych zainteresowaniach i poglądach politycznych. Ich wspólnym celem jest szeroko rozumiana
działalność społeczna na rzecz Bełchatowa:
•
aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, kulturalnym
i gospodarczym miasta i regionu;
•
kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców
miasta;
•
kultywowanie pamięci o wydarzeniach i osobach ważnych
dla historii miasta i regionu.
Jedną z ważniejszych inicjatyw stowarzyszenia, zakończoną pełnym sukcesem, było utworzenie Muzeum Regionalnego, które swoją
siedzibę znalazło w zabytkowym dworku Hellwigów.
Z inicjatywy i przy udziale członków stowarzyszenia ufundowano
m.in. tablice upamiętniające:
•
Obrońców Gór Borowskich (kościół w Grocholicach);
•
200-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja (kościół na os. Dolnośląskim);
•
poległych i pomordowanych żołnierzy AK Regionu Bełchatów
(kościół przy ul. Kościuszki);
•
pomordowanych nauczycieli w obozach koncentracyjnych
(Szkoła Podstawowa nr 1);
•
deportowanych do przymusowych robót niewolniczych w III
Rzeszy (budynek Szkoły Muzycznej).
Dzięki staraniom członków SPB wielu bełchatowskim ulicom nadano imiona ludzi, którzy zapisali się w historii naszego miasta (np.

Stowarzyszenie organizuje kwesty na cmentarzach i wydaje biuletyn.

Kaczkowscy, Hellwigowie, Włodzimierz Rodziewicz, Józef Wieczorkiewicz, Włodzimierz Szabrański, ks. Teodor Kwarto, Józef Markiewicz).
Członkowie stowarzyszenia zainteresowani są ocaleniem pamięci
o ludziach, miejscach i wydarzeniach ważnych dla historii miasta. Wyrazem tych zainteresowań jest szereg publikacji dotyczących Bełchatowa. Wiele ciekawych opracowań można znaleźć w wydawanym
przez organizację „Biuletynie Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa”.
Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na
celu ocalenie pamięci o historii naszego miasta. Jednym z nich jest
organizowana od 2003 roku kwesta cmentarna przebiegająca pod
hasłem „Ratujmy zabytki naszych nekropolii”. Dzięki datkom zbieranym corocznie w Święto Zmarłych udało się już odrestaurować kilkadziesiąt cennych dla historii miasta nagrobków na cmentarzach
w Bełchatowie i Grocholicach. 
n

Stowarzyszenie
Społeczna Inicjatywa
Patriotyczna „Razem”
www.facebook.com/razembelchatow/; e-mail: siprazem@
wp.pl; tel. 602 715 768; adres do korespondencji: os.
Żołnierzy POW 6B/20, Bełchatów
Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem” jest organizacją pozarządową, skupiającą 60 osób z terenu powiatów bełchatowskiego i piotrkowskiego, która opiera się na społecznej pracy jej
członków i sympatyków, a cele statutowe realizuje poprzez organizację,
współorganizację, rozwój oraz wspieranie lokalnych i ogólnopolskich
inicjatyw patriotycznych. Jej zasadniczym zadaniem jest podniesienie
rangi i znaczenia patriotyzmu w życiu społeczności lokalnej poprzez
upowszechnianie prawdziwej historii, przywracanie pamięci o bohaterach, pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i tradycji narodowej.
Dzięki inicjatywie i staraniom stowarzyszenia „Razem” nadano imiona bohaterskich Polaków czterem ulicom w Bełchatowie: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Kazimierza Pułaskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Danuty Siedzikówny „Inki” oraz rondom:
Żołnierzy Niezłomnych i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
Zorganizowano kilkanaście spotkań dla mieszkańców regionu
z wybitnymi postaciami życia publicznego oraz wystawę „Insygnia
Wolności”, ukazującą historię i losy insygniów państwowych II RP.
Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem” zorganizowała sześć edyEcho powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

Szeregi Inicjatywy „Razem” zasilają sympatycy i propagatorzy historii Polski i polskich,
ponadczasowych wartości, takich jak Bóg, honor, Ojczyzna.

cji Bełchatowskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego, a w 2018 roku
ufundowała tablicę upamiętniającą tego wybitnego Polaka. Propaguje praktyczny patriotyzm, dotyczący nas tu i teraz. Wydano 15
biuletynów, których artykuły wpływają na rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej, wskazują na znaczenie korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz gospodarstw rolnych, odnoszą się
do zagrożeń wynikających z nadmiernej globalizacji oraz uwrażliwiają czytelników na zachowanie własności. W planach jest organizacja
siódmego Marszu Rotmistrza Pileckiego (II połowa września), wydanie kolejnego numeru biuletynu stowarzyszenia, a także spotkania
z interesującymi osobami, działającymi na rzecz propagowania polskiej tradycji i historii.
n
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STOWARZYSZENIA W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM

Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska
ul. Słowackiego 11, Bełchatów; www.ziemiabelchatowska.pl; stowarzyszenie@ziemiabelchatowska.pl

Ziemia Bełchatowska była co roku niezawodnym uczestnikiem Pikniku
Stowarzyszeń.

„Zdobywamy Górę Kamieńsk” – jedna z wielu charytatywnych akcji Ziemi Bełchatowskiej.

„Ziemia Bełchatowska” to jedna z najdłużej funkcjonujących organizacji społecznych na terenie powiatu. Skupia około stu członków
i sympatyków reprezentujących różnego rodzaju zawody, poglądy,
sposoby myślenia i idee, których łączy zapał do działania na rzecz
regionu, do poprawy standardów życia mieszkańców, do zmiany
sposobu myślenia o samorządzie lokalnym i idei samorządności. Najważniejsze obszary działalności ZB: rozwijanie i propagowanie idei
demokracji, samorządności lokalnej oraz „małej ojczyzny”, rozwój
społeczno-gospodarczy powiatu bełchatowskiego, aktywizowanie
mieszkańców do życia społecznego, opiniowanie i wypowiadanie
się w sprawach społeczno-gospodarczych regionu, pomoc osobom
potrzebującym, niepełnosprawnym i nieporadnym życiowo, organizacja akcji i wydarzeń dla mieszkańców.
Radni, reprezentujący ZB, od wielu kadencji zasiadają w ławach
samorządów na terenie powiatu. To pomaga realizować pomysły
i rozwiązania dotyczące np. budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych, modernizacji budynków, tworzenia terenów zieleni, rekreacji i zabawy. Od kilkunastu lat stowarzyszenie poprzez szereg akcji
działa na rzecz mieszkańców miasta i powiatu, pomaga potrzebującym i samotnym, ratuje z opresji poszkodowanych przez los. Np.
„Zakręcona pomoc” to inicjatywa, której kolejne edycje pozwoliły na

kupno sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorych, dzięki zbieranym
przez mieszkańców plastikowym zakrętkom. W związku z epidemią
koronawirusa członkowie ZB przekazali na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach
środki do higieny i dezynfekcji o wartości 3300 zł. Organizowane
są wycieczki pokazujące Polskę dzieciom, które nigdy nie wyjechały z domu. Stowarzyszenie propaguje zdrowy i sportowy tryb życia
organizując akcje mobilizujące mieszkańców do aktywności fizycznej. Dzięki działaniom długoletniego prezesa Grzegorza Gryczki setki
niepełnosprawnych Polaków pokonały bariery, uwierzyły w swoje
możliwości i z pomocą wolontariuszy zdobyły szczyt Góry Kamieńsk.
Stowarzyszenie dwukrotnie realizowało projekt społeczny „Decydujesz, pomagamy”, firmowany przez Fundację TESCO, dzięki czemu
pozyskało środki (3.000 zł i 5.000 zł) zorganizowało naukę pływania
z elementami ratownictwa wodnego oraz wyjazd na kolonie nad
morze dla dzieci z placówek opiekuńczo– wychowawczych z powiatu bełchatowskiego.
„Nasze hasła to nie czcze słowa i slogany, to realne działania. Jesteśmy
entuzjastami naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Bełchatowskiej i działamy na
rzecz jej rozwoju, niezależnie od poglądów politycznych i ideologicznych.
Dołącz do nas i podziel się pomysłami!”
n

Fundacja Rozwoju Nitka
Pracownia Nitka, os. Dolnośląskie 204B, Bełchatów; tel. 694 042 909;
www.pracownianitka.pl; www.sklep-pracownianitka.pl; e-mail: pracownianitka1@gmail.com
Fundacja wspiera rozwój psychologiczno-społeczny najmłodszych, ale ma doświadczenie w tej dziedzinie także w pracy z dorosłymi. W szkołach podstawowych „Nitka” prowadzi warsztaty: z zakresu

„Nitka” poprzez szereg działań pomaga znaleźć „kłębek” problemów i ich przyczyny. A stąd
już tylko krok do ich rozwiązania.
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plastyki i techniki dla dzieci od 6 do 12 lat (Kolorowy Ołówek), warsztaty z doświadczeń naukowych i eksperymentów dla dzieci od 6 do
12 lat (Szaleni Naukowcy), zajęcia z nauki programowania i kodowania dla dzieci od 6 do 12 lat (Mistrzowie Programowania i Eksperci
Programowania). Fundacja ma pracownię, w której prowadzone są
warsztaty: Senso Nitki - zajęcia sensoryczne dla maluszków od 9 miesiąca życia do 3 lat, Mali Artyści - zajęcia sensoryczne dla przedszkolaków od 4 do 6 lat, logopedia - dla dzieci od 3 roku życia, wspomaganie rozwoju dziecka dla uczniów od 6 do 10 lat, trening umiejętności
społecznych dla dzieci od 6 lat oraz ww. projekty ze szkół podstawowych. Fundacja prowadzi również warsztaty dla dorosłych, np. „Choroba zaczyna się w głowie - warsztaty z zakresu rozwoju osobistego
np. asertywność, komunikacja, stres, psychodietetyka, organizacja
pracy itp.”, „Twórcze Spotkania dla rodziców - warsztaty rękodzieła artystycznego”, „Klub rodzica - spotkania dla rodziców z dziećmi”. W pracowni „Nitki” popularnością cieszą się urodziny tematyczne dla dzieci.
Od marca 2020 r. fundacja prowadzi również swój sklep internetowy
z rękodziełem, kartami pracy, materiałami plastycznymi.
n
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http://www.btf.net.pl; https://www.facebook.com/btfot/ ; e-mail: btf24@wp.pl; tel. 600 473 017
Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Zrzesza miłośników fotografii, którzy pragną realizować swoją pasję fotograficzną, rozwijać się
i prezentować osiągnięcia. Towarzystwo współpracuje z Miejskim
Centrum Kultury w Bełchatowie, które udostępniło pomieszczenia na
studio fotograficzne oraz galerię fotografii „Na piętrze". Towarzystwo
posiada jeszcze drugą galerię fotografii w Przychodni MegaMed przy
ulicy Czaplinieckiej. Towarzystwo jest organizatorem wielu wystaw
fotograficznych, szkoleń oraz warsztatów. Przedsięwzięciem, realizowanym z kreatorskim rozmachem, które miały dotąd dziewięć edycji,
są Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne „Energia". BTF zaprasza
rokrocznie do udziału fotografików z całej Europy. Gośćmi honoro-

wymi, którzy dzielili się swoją wiedzą i pokazywali jak robić lepszą
fotografię, byli m.in. Tomasz Tomaszewski, Tomasz Sikora, Małgorzata
Kozakowska, Małgorzata Mikołajczyk i wielu innych. Spotkania fotografików, ludzi znających nie tylko swoją sztukę, to zawsze okazja do
wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnych inspiracji, przyjemnego spędzenia czasu. Towarzystwo jest otwarte dla nowych członków,
którzy pragną realizować swoją pasję fotograficzną i rozwijać się w tej
dziedzinie. 
n

Warto śledzić informacje o działaniach BTF, by nie przegapić żadnej wystawy zdjęć.

Stowarzyszenie zawsze dba, by galerie prezentowały się na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Fundacja ARTDYWIZJON
ul. 1 Maja 1, Bełchatów; tel. 512 019 039;
artdywizjon@gmail.com
Działania fundacji dotyczą takich obszarów jak kultura, sztuka, edukacja, nauka. Na wachlarz przedsięwzięć składa się kilka różnorodnych projektów:
- Klub ARTDYWIZJON. Miejsce kameralnych koncertów i działań
artystycznych skupiające specyficznych twórców, animatorów i odbiorców kultury.
- Kultura poza centrum. Inicjatywa adresowana do osób, które
mają utrudniony dostęp do kultury. Zadanie współfinansowane
przez Unię Europejską. Operator programu: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
- Galeria ARTERIER. Przestrzeń wystawiennicza. W kręgu jej zainteresowań pozostają współczesne mixmedialne realizacje artystyczne i interdyscyplinarne projekty dydaktyczne.
- Otwarta Pracownia Artystyczna OBRASKI. Profesjonalna jednostka dydaktyki artystycznej. Prowadzone są w niej zajęcia twórcze,
m.in. z kompozycji, rysunku, malarstwa, grafiki, animacji, fotografii,
realizacji wideo, projektowania obiektów i działań artystycznych.
- Giełda Sztuki Rzemiosła. Inicjatywa powstała z myślą o popularyzacji prac podopiecznych pracowni OBRASKI w Bełchatowie.
Zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”.
- TRANSMUTACJE 2020. Festiwal Korespondencji Sztuk. Międzynarodowa prezentacja sztuki aktualnej, twórczości artystów posługujących się różnymi, przenikającymi się mediami.
„Poprzez nasze inicjatywy, takie jak Galeria ARTERIER, czy TRANSMUTACJE, chcemy zakotwiczyć Bełchatów na mapie kulturalnych
punktów Polski. Aby zapewnić lokalnej społeczności możliwość
uczestnictwa w kameralnych zjawiskach współczesnej sztuki, mających wpływ na kształt pejzażu polskiej kultury, liczymy na współpraEcho powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

Ambicją ARTDYWIZJONU jest zakotwiczenie Bełchatowa na kulturalnej mapie Polski.

Przedsięwzięcia fundacji nierzadko przyciągają widzów z wrażliwą, artystyczną duszą.

cę z ambitnymi oraz uznanymi twórcami oraz animatorami. Naszą
ofertę profesjonalnych usług edukacyjnych dla bełchatowian zamierzamy w najbliższej przyszłości poszerzyć o dodatkowe sfery twórcze
w zakresie sztuk wizualnych.”
n
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RAZEM DLA INNYCH

Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne

POWIAT PIĘKNIEJE

Finał rekordowego konkursu na najpiękniejsze
balkony i tarasy w powiecie bełchatowskim
Po ubiegłorocznej, pilotażowej edycji konkursu na najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego, w tym roku inicjatywa była
kontynuowana. Tym razem do rywalizacji zaproszono właścicieli balkonów i tarasów. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,
co potwierdziła rekordowa ilość zgłoszeń: 43 balkony i 37 tarasów. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i głównym
organizatorem jest Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski, a partnerem i współorganizatorem bełchatowski market Leroy
Merlin. Łączna wartość wszystkich nagród, ufundowanych przez organizatorów, wyniosła 5 tysięcy złotych.

Starosta Dorota Pędziwiatr i Jacek Skwara, dyrektor Leroy Merlin przyznali, że praca w komisji konkursowej trwała długie godziny, podczas której ocenili czterysta zdjęć.

Konkurs na najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie został ogłoszony w maju br., a rozpoczął się w czerwcu. Przez dwa miesiące
mieszkańcy przysyłali do bełchatowskiego starostwa zdjęcia prezentujące zaciszne i gustowne miejsca ich domów i mieszkań, zaaran-

żowane na oazy spokoju, relaksu i spotkania przy herbatce. Na konkurs zgłoszono 43 balkony i 37 tarasów, przysyłając w sumie ponad
400 zdjęć. Wśród uczestników byli mieszkańcy Bełchatowa, Zelowa,
Chabielic, Szczercowa, Zawadowa, Kluk, Niedyszyny, Domiechowic,
Woli Głupickiej, Sobków, Kurnosa, Podwódki, Podwód i Łuszczanowic. Wszystkich zaproszono na uroczystość ogłoszenia wyników
konkursu, którą zorganizowano na parkingu przed Leroy Merlin. Starosta Dorota Pędziwiatr i dyrektor marketu Jacek Skwara podziękowali uczestnikom za udział w przedsięwzięciu i wszystkim wręczyli
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Wielka chwila ujawnienia
werdyktu jury była coraz bliżej.
- Komisja konkursowa miała trudne zadanie, bowiem do oceny było
bardzo dużo zdjęć, a każde z nich prezentowało piękne i wyjątkowe miejsca. Wydawało się wręcz niemożliwym wskazanie tych „naj” - powiedziała Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - Wybór najpiękniejszego balkonu i tarasu to swoisty konkurs urody. W tej materii niełatwo
jest odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest ładne, bo to nierzadko kwestia gustu. Gratuluję wszystkim uczestnikom i dziękuję za wkład
w upiększanie krajobrazu naszego powiatu.
- Frekwencja konkursu pokazała, że był to strzał w dziesiątkę – podsumował Jacek Skwara, dyrektor Leroy Merlin w Bełchatowie. - W markecie zauważyliśmy wzmożone zakupy w dziale ogrodniczym, co można
powiązać z czasem pandemii. Mieszkańcy wykorzystali kwarantannę

Uczestnicy i laureaci konkursu na najpiękniejszy balkon i taras w powiecie bełchatowskim.
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POWIAT PIĘKNIEJE

Wyróżnienia:
balkony: 	Jakub Król, Katarzyna Stanisz, Magdalena
Niewadzisz, Emilia Michałek – Klimczak
tarasy:	
Aneta Matyśniak, Henryk Dobruszek,
Katarzyna Jarosik, Wiesław Wojciechowski
Najpiękniejsze balkony:
I miejsce: Elżbieta Wagner
II miejsce: Łukasz Frank
III miejsce: Dorota i Teodor Cieślikowie
Najpiękniejsze tarasy:
I miejsce: Mariusz Kawa
II miejsce: Ewa Burowska
III miejsce: Maciej Skalski
i ograniczenia w podróżowaniu na uporządkowanie i upiększenie domostw. Na przesłanych na konkurs zdjęciach balkonów i tarasów podziwiać można było przeróżne, urokliwe aranżacje z wykorzystaniem kwiatów, oświetlenia solarnego, wikliny i bibelotów. Widać na tych zdjęciach
pasję i projektanckie zdolności.
Kilka godzin pracy komisji konkursowej zaowocowało wspólną, jednogłośną decyzją o przyznaniu wyróżnień i miejsc na podium w każdej
kategorii. Pod uwagę brano m.in. pomysłowość, oryginalność aranżacji,
kompozycyjne ciekawostki i praktyczne rozwiązania, ład, porządek i kolorystykę oraz ogólne wrażenie estetyczne balkonu czy tarasu. W każdej
z kategorii przyznano po cztery wyróżnienia oraz wskazano trzy balkony i trzy tarasy, które jury spodobały się najbardziej. Osoby wyróżnione
otrzymały w nagrodę kwiaty doniczkowe, każdy o wartości 100 zł, natomiast laureatom wręczono bony na zakupy w Leroy Merlin o wartości
250 zł, 500 zł i 1000 zł, w zależności od zajętego miejsca na podium.
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Magdalena Niewadzisz otrzymała wyróżnienie, a w nagrodę palmę w doniczce.

Uczestnicy finału oglądając zdjęcia sami mogli się przekonać, że werdykt jury był naprawdę
trudnym zadaniem.
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Elżbieta Wagner (I miejsce - balkon)

Łukasz Frank (II miejsce - balkon)

Dorota i Teodor Cieślikowie (III miejsce - balkon)

Katarzyna Stanisz (wyróżnienie - balkon)

Magdalena Niewadzisz (wyróżnienie - balkon)

Jakub Król (wyróżnienie - balkon)

Laureaci pierwszych miejsc przyznali, że obowiązkowa, kilkutygodniowa kwarantanna w pewnym sensie wymusiła większą troskę
o balkon czy taras. Nie kryją, że zaaranżowanie tych miejsc wymagało
czasu, dużo pracy, poszukiwania w sklepach elementów dekoracji,
roślin i mebli. Pani Elżbieta Wagner, właścicielka najpiękniejszego
balkonu w powiecie, kocha wiklinę i światło świec. Te elementy zajmują u niej w domu sporo miejsca. Wypicie kawy jednocześnie przez
więcej niż dwie osoby na balkonie byłoby trudne, bo po prostu jest
ciasno. Pan Mariusz Kawa, był wykonawcą najpiękniejszego tarasu,
którego design zaprojektowała żona. Taras wyróżniał się w gronie innych zgłoszeń pięknie kwitnącą lawendą.
- Rekordowa liczba uczestników konkursu na najpiękniejszy taras
i balkon w powiecie jest powodem do zadowolenia, ale przede wszystkim motywuje i inspiruje nas do kolejnych, podobnych przedsięwzięć
– podsumowuje starosta Dorota Pędziwiatr. - Zapraszam do udziału
w naszych konkursach i akcjach, którymi samorząd powiatu chce inte-
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Emilia Michałek – Klimczak (wyróżnienie - balkon)

grować mieszkańców, zachęcać do aktywności i budowania poczucia
lokalnej wspólnoty. Nasi mieszkańcy są niezawodni i za to serdecznie
im dziękuję. 
n
Cele konkursów Starosty Bełchatowskiego na najpiękniejszą posesję/taras/balkon w powiecie bełchatowskim:
- promocja wizerunku powiatu bełchatowskiego,
- inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla
środowiska atmosfery,
- podnoszenie standardów estetyki otoczenia,
- promocja ciekawych i niestandardowych rozwiązań,
- mobilizacja mieszkańców do utrzymywania porządku i czystości
i atrakcyjności swoich domostw,
- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za estetykę
i wizerunek miejsca,
- wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej.
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WYDARZENIA
Aneta Matyśniak (wyróżnienie - taras)

Mariusz Kawa (I miejsce - taras)

Katarzyna Jarosik (wyróżnienie - taras)

Ewa Burowska (II miejsce - taras)

Henryk Dobruszek (wyróżnienie - taras)

Maciej Skalski (III miejsce - taras)

Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020

Wiesław Wojciechowski (wyróżnienie - taras)
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EKOPOWIAT

Las dla wiedzy i relaksu
Teren przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie zyskał wyjątkowo atrakcyjną przestrzeń do odpoczynku oraz edukacji. Wszystko za sprawą utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Polski las bliżej nas", dofinansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyli
Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski oraz Wojciech Miedzianowski, Prezes WFOŚiGW w Łodzi.
Teren zielony przy SOSW zapełnił się bylinami, trawą, krzewami
i drzewami. Wśród nich zbudowano dwie wiaty. Jedna jest odkryta,
są pod nią ławki i stół, będzie ona miejscem do obserwacji natury w ciepłych sezonach. Druga jest zabudowana przezroczystymi
ścianami, dzięki czemu będzie służyć podglądaniu przyrody bez
względu na pogodę i porę roku. Na uwagę zasługują także ozdobna
pergola przy wejściu, ścieżka sensoryczna i gry edukacyjno-informacyjne. W lesie jest miejsce także na zegar słoneczny, rumowisko
skalne, oczko wodne z kaskadą. Do pni drzew przymocowano budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków oraz domki dla owadów.
Uczestnicy zajęć w edukacyjnym lesie mają tutaj możliwość poznania praktyki kompostowania i segregacji odpadów. Teren jest monitorowany przez kamery.
Zadanie jest dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi. Kwota
dotacji wyniosła 43 145 zł. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego
dołożył 17 280 zł.
n

W.Miedzianowski, prezes łódzkiego WFOŚiGW, był gościem starosty D.Pędziwiatr i M. Stemplewskiej, Dyrektor SOSW, podczas uroczystego otwarcia edukacyjnego lasu.

Jak zarejestrować jacht?
Obowiązujące od 1 sierpnia br. nowe przepisy prawa cedują na starostów i polskie związki sportowe rejestracje
jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 m. W bełchatowskim starostwie te czynności prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Obowiązkowi rejestracji podlegają: 1. jachty oraz jednostki
pływające używane do amatorskiego połowu ryb, dłuższe niż 7,5 m lub z napędem o mocy większej niż 15 kW;
2. jednostki pływające używane do połowów rybackich; 3. jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiadają innej niż polska przynależności.
Zarejestrowanie jednostki jest odpłatne, wynosi 80 zł. Tyle samo
zapłacić trzeba za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, jeśli zostanie zgubiony lub zniszczony. Urządzenia pływające służące
do amatorskiego połowu ryb o dług. powyżej 7,5 m lub napędzie
mechanicznym (<15 KW), zarejestrowane na podstawie dotychczasowych przepisów o rybactwie śródlądowym, będą wymagały
przerejestrowania. Opłata od tej czynności wynosi 60 zł. Formularz
wniosku o rejestrację można pobrać z witryny internetowej jednego
z urzędów morskich. Wniosek można również złożyć on-line poprzez

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, dostępną pod adresem https://
interesant.reja24.gov.pl. O rejestrację nie muszą się martwić właściciele jednostek przeznaczonych wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadających klasę regatową i ważny certyfikat PZS, posiadacze sprzętu pływającego napędzanego wyłącznie siłą ludzkich
mięśni, desek surfingowych, desek z żaglem lub innych podobnych
jednostek pływających. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w bełchatowskim starostwie, nr tel. 44
635-86-676; 44 733-65-30.
n

Rolnicy się spisują
Trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Dane zbierane są wśród właścicieli gospodarstw rolnych według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r. Gospodarze mają czas na przekazanie informacji do spisu do 30 listopada.
Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy
gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). W całej Polsce spisem objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tysięcy znajduje się w województwie łódzkim. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala
dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany, jakie
zaszły od poprzedniego spisu. Zebrane informacje służą do podejmowania decyzji strategicznych w polityce rolnej. Także na podstawie tych
danych Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej
dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

26

Użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
(położenie gospodarstwa, powierzchnia i rodzaj upraw, używanie
nawozów, pogłowie zwierząt, maszyny etc.). Obowiązkową formą
PSR 2020 jest samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię
GUS: (22) 279 99 99.
n
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Nowoczesną pracownią do zajęć geografii może pochwalić się Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie. Sala została wyremontowana i wyposażona w pomoce dydaktyczne dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Samorząd naszego powiatu wystąpił o pomoc w realizacji tego zadania biorąc udział
w konkursie pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. Pomysł na utworzenie geopracowni został pozytywnie oceniony.
W ramach zadania „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Geopracownia” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie” wyremontowano generalnie jedną z sal. Ściany i sufit pomieszczenia zostały wyrównane i pomalowane, wyrównano podłogę
i położono wykładzinę. Do pracowni kupiono nowe wyposażenie,
tj. biurka, stoliki uczniowskie, szafy, gabloty ekspozycyjne i stojaki
do przechowywania map, sprzęt audio-video i komputerowy oraz
pomoce dydaktyczne, związane z edukacją ekologiczną. Są też wydawnictwa edukacyjne, foliogramy multimedialne i multimedialny
atlas geograficzny. Wszystko będzie służyć młodzieży podczas zajęć,
przede wszystkim z geografii. Przedmiot ten nauczany jest w ZSP nr
2 w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Utworzenie pracowni kosztowało 38 321,77 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi wyniosła 28 321,77 zł, a 10 000 zł to udział własny powiatu.
Link do witryny internetowej WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl.
n

Geopracownia w ZSP nr 2 pachnie nowością od podłogi po sufit.

„Borowiny” ugościły seniorów
W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu bełchatowskiego starostwo wsparło organizację wyjazdu seniorów do
szkółki leśnej „Borowiny”. Na ścieżce edukacyjnej w „Borowinach” spotkało się dwadzieścia osób z Klubu Seniora ,,Barwy Jesieni”. Pracownik Nadleśnictwa Bełchatów omówił poszczególne stacje ścieżki, dotyczące fauny i flory naszych lasów. Jedna z nich
poświęcona jest historii bełchatowskiego złoża węgla brunatnego. Wycieczkę zakończono poczęstunkiem przy wspólnym stole.
Wyjazdy do ciekawych przyrodniczo miejsc są jedną z form edukacji ekologicznej mieszkańców, organizowaną przez samorząd
powiatu i cieszącą się dużym zainteresowaniem różnych grup wiekowych, społecznych czy zawodowych. W tym roku realizację tego
rodzaju przedsięwzięć uniemożliwiła pandemia. Od lipca do końca

września odbyło się zaledwie 11 wyjazdów. O wsparcie przez samorząd organizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej można ubiegać się składając stosowny wniosek. Aktualnie obowiązujące druki
w wersji elektronicznej są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej – eBIP. 
n

Nauczyciele chętnie wybierają „Borowiny” jako miejsce na atrakcyjne lekcje o przyrodzie. Dla seniorów to także przyjemne z pożytecznym spędzenie czasu.
Echo powiatu bełchatowskiego • nr 3 / 2020
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EKOPOWIAT

Geopracownia w pełnej krasie

WYDARZENIA

Powiat wspiera ekologiczną energię
Jeszcze w tym roku startuje realizacja dużego przedsięwzięcia, jakim jest instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Ponadto samorząd powiatu wesprze finansowo tegoroczne inwestycje w gminach, które
także będą wykorzystywać odnawialne źródła energii.
We wrześniu starostwo ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na budynku
ZSP nr 1 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. Projekt zakłada wyposażenie instalacji m.in. w panele PV, falowniki, system konstrukcji
i instalacje AC i DC (ograniczniki prądu stałego i prądu zmiennego),
monitoring w instalacji PV, wykonanie konstrukcji architektonicznej
oraz instalacji odgromowej. Powierzchnia dachu przeznaczona pod
panele solarne mierzy ponad 1100 metrów kwadratowych. Moduły
będą zamontowane w formie kaskady. Na przedsięwzięcie zabezpieczono w budżecie powiatu 550 tysięcy złotych.
Instalacja fotowoltaiczna będzie montowana także na dwóch
szkołach podstawowych w mieście, zarządzanych przez samorząd

Bełchatowa. Są to Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 1 Maja i SP nr 12
na osiedlu Binków. Minimalna moc instalacji w każdej z placówek wyniesie 40 kW. W ramach zadania zostaną m.in. zamontowane: panele,
kable, elektryczny system przeciwoblodzeniowy, automatyka instalacji dla potrzeb własnych i przekazania nadwyżki wyprodukowanej
energii do sieci. Powiat Bełchatowski wesprze to zadanie sumą 386
tysięcy złotych.
Oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na
przystanku autobusowym i skrzyżowaniu w Mikorzycach realizuje Gmina Bełchatów. Będą to dwa komplety hybrydowych słupów
z oprawami LED i turbiną wiatrową. Zgodnie z umową pomoc finansowa samorządu powiatu wyniesie do 44 tysięcy złotych.

Zmodernizowana sala coraz
bliżej
Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie jest inwestycją, którą
samorząd powiatu chce zrealizować do końca tego roku. Starostwo ogłosiło już przetarg na wykonawcę robót. Wartość przedsięwzięcia to prawie 300 tysięcy złotych.
Modernizacja sali gimnastycznej w budynku SOSW jest zadaniem zakwalifikowanym do przedsięwzięć ekologicznych powiatu, co ma związek z planowaną oszczędnością energii i ciepła po zakończeniu remontu i oddaniu sali
do użytkowania. Zakres robót jest rozległy i obejmuje m.in. demontaż starej
podłogi sportowej, termomodernizację posadzki oraz odtworzenie podłogi
z ułożoną nową wykładziną sportową, demontaż drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi wewnętrznych, demontaż jednego z okien i montaż drzwi ewakuacyjnych z wykorzystaniem istniejącego
nadproża w ścianie zewnętrznej, demontaż sufitu podwieszanego w sali
gimnastycznej i w zapleczu sali wraz z usunięciem starej izolacji termicznej,
ponowny montaż sufitu podwieszonego w technologii z płyt warstwowych
wraz z wymianą oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie energooszczędne, ukrycie pionów instalacji CO w ścianach, wraz z wymianą grzejników żeliwnych starego typu na grzejniki stalowe panelowe. Sala zyska także zupełnie
inny wygląd po zdjęciu starych drabinek gimnastycznych, koszy do koszykówki, osłon na grzejniki i siatek na oknach. W ich miejscu pojawi się nowe
wyposażenie. Z uwagi na charakter placówki przewidziano także w projekcie wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych sali gimnastycznej. Całość dopełnią estetyczne
zewnętrzne rolety na oknach.
Zadanie jest kosztowne, w budżecie powiatu bełchatowskiego zabezpieczono 290 tysięcy złotych. Aż 190 tys. zł stanowią tzw. środki, których przeznaczeniem są inwestycje wspierające zrównoważony rozwój środowiska
(oszczędzanie energii i zasobów surowców). 80 tys. zł nasz samorząd otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 20 tys. zł to część inwestycyjna
budżetu powiatu. W połowie października powinien zostać rozstrzygnięty
przetarg na wykonawcę modernizacji. W połowie grudnia zadanie ma być
zakończone.
n
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Troska o rowy
Powiat Bełchatowski przekazał gminnym
spółkom wodnym dotacje, łącznie blisko 40
tysięcy złotych, na odbudowę i konserwację
gruntową rowów melioracyjnych. Po 10 tys. zł
trafi do GSW w Drużbicach, Zelowie i Bełchatowie, a ok. 8,4 tys. zł do GSW w Szczercowie.
W ramach dofinansowania spółki wodne będą
kontynuować prace polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnej oraz rowów.
Konserwacja polega m.in. na wykaszaniu porostów ze skarp rowów, wygrabianiu wykoszonych
porostów, ścinaniu zakrzaczeń, odmulaniu rowów,
usuwaniu korzeni po ściętych drzewach, uzupełnianiu ubytków w skarpach.
Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy
do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej,
działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku
spółek wodnych.
Zarośnięte, zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska,
a przyległe grunty i posesje są narażone na podtopienie. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich
niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Prace konserwacyjne powinny być prowadzone
każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz
w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności
porastającej koryta urządzeń. 
n
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Podczas Dożynek Wojewódzkich w Uniejowie nasz powiat reprezentowany był przez Dorotę Pędziwiatr, Starostę Bełchatowskiego i Katarzynę Kleskę, Sekretarza Powiatu. Aż cztery koła gospodyń wiejskich promowały swoje potrawy, nasz wieniec
niesiono w dożynkowym korowodzie. Było też stoisko promocyjne starostwa, które odwiedziły setki gości.
Wojewódzkie święto plonów 20 września było hołdem dla
wszystkich rolników w Łódzkiem, a celebrowano go tradycyjnie, po
staropolsku. Najpierw było nabożeństwo, poświęcenie wieńców,
poczęstunek chlebem, a potem kilka godzin wspólnej zabawy. W dożynkowym korowodzie niesiony był wieniec z naszego powiatu,
upleciony przez panie z Załuża w gminie Szczerców. Sześć potraw,
przygotowanych przez cztery koła gospodyń wiejskich, rywalizowało w konkursie kulinarnym. Starosta Dorota Pędziwiatr podziękowała
przedstawicielom gmin za zaangażowanie.
- Jestem dumna z naszych kół gospodyń wiejskich, które smacznie gotują, pięknie się prezentują, promienieją serdecznością - powiedziała Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. - To dla naszego powiatu prawdziwy skarb. Trudno jest przecenić pracę KGW dla
lokalnych społeczności.
Miodownik z polewą orzechowo-czekoladową, przekładany masą krówkową i kremem, upieczony przez KGW z Dąbrowy
Rusieckiej zajął drugie miejsce w konkursie kulinarnym na najlepsze ciasto. Jury oceniało nie tylko walory smakowe, ale dużą
wartość przykładało do wykorzystania produktów lokalnych, jak
mleko, masło, orzechy, miód czy - użyte w „Rusieckiej rozkoszy” bełchatowskie krówki „Majami”. Wyroby lokalne prezentowaliśmy
w Uniejowie także na stoisku promocyjnym powiatu. Były to m.in.
miody z Lawendowej Barci, słodycze, konfitury, herbaty, pasztety, grzyby w marynacie ze sklepu „Bacówka”, chrupki z Chrupexu,

Starosta D.Pędziwiatr i K.Kleska, Sekretarz Powiatu, podziękowały paniom z KGW ze Zwierzyńca za reprezentowanie na dożynkach gminy Drużbice i naszego powiatu.

wyroby cukiernicze z kawiarenki „Degustacja” państwa Zakrzewskich, krówki z fabryki „Majami”. Odwiedzający nas goście brali
udział w konkursie wiedzy o regionie bełchatowskim, losowali
nagrody na kole fortuny bądź dzielili się swoimi skojarzeniami
z naszym powiatem. 
n

Gaz w gminie Szczerców
już nie tak odległy
Świetne wiadomości dotarły do nas z Łodzi – Polska Spółka Gazownictwa informuje, że realizuje na terenie Gminy
Szczerców aż trzy inwestycje w trybie projektuj oraz projektuj
i buduj. To oznacza, że wizja gazu w Szczercowie jest coraz
bliższa.
Najwcześniej, bo we wrześniu przyszłego roku, ma zakończyć się
budowa stacji regazyfikacji, umiejscowionej w Kolonii Szczercowskiej. Będzie ona miała wydajność 1600 metrów sześciennych na godzinę i zasili projektowaną sieć w Szczercowie.
- Zebraliśmy ankiety od przedsiębiorców, słuchamy głosów mieszkańców gminy – tłumaczy wójt Krzysztof Kamieniak. – Pozyskane
informacje pozwoliły na oszacowanie przez Polską Spółkę Gazownictwa opłacalności przedsięwzięcia. I, jak widać, wyliczenia okazały
się na tyle przekonujące, że za jakiś czas będziemy mogli korzystać
z sieci gazowej w Szczercowie.
Równocześnie z budową stacji prowadzone będą prace nad trzema gazociągami. Pierwszy z nich, planowany na wrzesień 2021 roku,
zbudowany zostanie na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Łaskiej
(łącznie ok. 3000 metrów). Na marzec 2022 roku zaplanowano zakończenie gazociągu na odcinku drogi wojewódzkiej 480, łączącej Gminę
Szczerców od ulicy Piłsudskiego z Ruścem (7740 metrów). Miesiąc później gotowa ma być nitka od gminy Szczerców do gminy Kluki. Tutaj
długość gazociągu dojdzie do 11 tysięcy metrów. Umowy na realizację
wymienionych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w bieżącym roku.
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Wójt Szczercowa Krzysztof Kamieniak po wymianie informacji z przedsiębiorcami i mieszkańcami uważa, że powstanie sieci gazowej w Szczercowie jest uzasadnione i potrzebne.

Przypomnijmy, Rada Gminy Szczerców na prośbę wójta Krzysztofa Kamieniaka już w 2018 roku przegłosowała stanowisko w sprawie
zgody na partycypowanie Gminy w kosztach instalacji przyłączy gazowych w domach mieszkańców naszej gminy. Mowa o tych osobach, które zgłoszą chęć podłączenia się do budowanej przez PSG
sieci gazowej.
n
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Z GMIN

Powiat i gminy na dożynkach wojewódzkich

Z GMIN

Klub Seniora w Zalesiu już otwarty
Dla osób starszych niesamodzielnych działa od 1 września Klub Seniora w Zalesiu. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku
(9:00 – 17:00) i działa w ramach projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”, współfinansowanego przez EFS w ramach RPO
WŁ, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.
Klub zapewnia bezpłatnie opiekę i warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób niesamodzielnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Placówka oferuje różne formy aktywności, integracji i zajęć kulturalnych, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Klub organizuje zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające, warsztaty jogi, muzyczne, taneczne, wizażu,
informatyczne, kulinarne, fryzjerskie. Planowane są spotkania z lekarzem, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem. Uczestnicy mają zagwarantowane 2 posiłki. Dla osób, które nie mogą dotrzeć do Klubu,
zorganizowany jest transport.
Nasz Klub Seniora zapewnia wysokiej jakości usługi społeczne niesamodzielnym mieszkańcom - podkreśla Burmistrz Zelowa Tomasz
Jachymek. - Podopieczni znajdą tu profesjonalną pomoc, przyjazną
atmosferę, ciekawe zajęcia. Cieszy mnie, że już ponad 60 osób zgłosiło się do udziału w tym projekcie. Zachęcam kolejne gwarantując,
że dzięki wspaniałej organizacji i bogatej ofercie będą bardzo zadowolone.
Wartość projektu dla Gminy Zelów wynosi 2.585.442,66 zł (w tym
dofinansowanie 2.359.667,60 zł). Warto zaznaczyć, że jest to największe
wsparcie wśród partnerów projektu. Gmina Zelów realizuje Klub Seniora dla osób niesamodzielnych oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół

Podopiecznych Klubu Seniora w Zalesiu odwiedził burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek.

Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerami są: Powiat Bełchatowski (Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
w Bełchatowie), Miasto Bełchatów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie), Gmina Zelów (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zelowie) oraz Gmina Rusiec (Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ruścu). Projekt potrwa do 31 stycznia 2023 r.
n

W Łękawie odsłonięto tablicę smoleńską
W kościele pw. Narodzenia NMP w Łękawie odsłonięto tablicę pamięci
ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, która powstała dzięki inicjatywie
Stowarzyszenia „Odnowa" przy współpracy z Gminą Bełchatów. W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatu i gmin, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń. Nie zawiedli mieszkańcy, którzy licznie przybyli na uroczystość.
– Powodem do radości i dumy jest dla mnie to, że na terenie gminy
Bełchatów mamy miejsce, w którym będziemy mogli godnie upamiętniać ofiary katastrofy w Smoleńsku - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podkreślając jednocześnie, jak wiele ważnych dla
polskiej polityki, kultury, obronności i życia społecznego osobistości
zginęło 10 kwietnia 2010 roku.
n

Uroczystość w Łękawie odbyła się z udziałem władz gminy Bełchatów na czele z wójtem
Konradem Kocem i Małgorzatą Filipek, Sekretarzem Gminy.

Pierwszy żłobek w gminie Bełchatów
W październiku w Niedyszynie ruszył żłobek, pierwszy w gminie Bełchatów. Placówka powstała w w projekcie „Twój żłobek
w Gminie Bełchatów – „Mali Giganci”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Łódzkiego.
Żłobek w Niedyszynie mieści się na piętrze budynku, w którym
działa przedszkole. Dla maluchów przygotowano przestronne sale,
łazienki i szatnie. Wydzielono pomieszczenia socjalne i zaplecze kuchenne. Żłobek ma oddzielne wejście i dodatkowy parking. Maluchy
mogą korzystać ze specjalnie dla nich stworzonego placu zabaw.
Żłobek zapewni opiekę 32 dzieciom z terenu gminy, w wieku od
20 tygodni do 3 lat. O tym, że żłobek był przez rodziców od dawna
wyczekiwany, świadczy zainteresowanie placówką. Na kilka tygodni przed planowanym otwarciem było tylko kilka wolnych miejsc.
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Projekt realizuje Milena Olejnik, właścicielka Niepublicznego Żłobka
i Przedszkola „Mali Giganci” w Grocholicach. Dzięki unijnemu dofinansowaniu opłata za żłobek będzie niska, wyniesie 195 zł miesięcznie
(w tym są już koszty wyżywienia i ubezpieczenie).
– Jestem bardzo zadowolony z tego, że od jesieni mamy pierwszy
w gminie Bełchatów żłobek. Placówka tego typu jest bardzo potrzebna. Dzięki unijnemu projektowi opłaty za żłobek przez półtora roku
będą naprawdę niewielkie – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. 
n
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Centrum Kształcenia Zawodowego
tel. 633 23 44, fax 633 23 78
Powiatowe Centrum Sportu
tel. 733 01 70, 733 01 72
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

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

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, fax 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78 fax 631 12 59
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel. 731 31 10 fax 731 31 30
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel. 631 50 02 fax 631 50 25
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
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.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (umawianie wizyt) 723721725

Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00

TELEFONY ALARMOWE

Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80

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
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 95
Darmowa pomoc prawna 635 86 97

Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty 19
97-425 Zelów, tel./fax 634 19 40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 12 22
Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, tel./fax 43 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10

ul. Pabianicka 26

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

Wydział Komunikacji i Dróg
635 86 77, 733 65 31, 635 86 26

ZSP nr 1 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

ZSP nr 2 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel/fax 632 16 42

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70

Wydział Inwestycji i zamówień Publicznych
733 66 08
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
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Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
tel. 733 51 37, fax 733 51 40

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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ul. Czapliniecka 96
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24

RADNI VI KADENCJI
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
Komisje Rady Powiatu
w Bełchatowie

PREZYDIUM RADY

Komisja Rewizyjna:
Joanna Guc (przewodnicząca)
Zofia Szumigaj-Grochocka
Marek Chrzanowski
Jarosław Janaszewski
Bogdan Stolarczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego
Marek Chrzanowski
(przewodniczący)
Jacek Bakalarczyk
Radosław Herudziński
Waldemar Wyczachowski
Krzysztof Gajda
Krzysztof Rybak
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska
Zofia Szumigaj-Grochocka
(przewodnicząca)
Jolanta Pawlikowska
Adam Baryła
Sławomir Malinowski
Marek Jasiński
Jacek Zatorski
Jarosław Janaszewski

Krzysztof Rybak
Wiceprzewodniczący

Sławomir Malinowski
Przewodniczący

Renata Skalska
Wiceprzewodnicząca

ZARZĄD POWIATU

Dorota Pędziwiatr
Starosta Bełchatowski

Jacek Bakalarczyk
Wicestarosta

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Małgorzata Filipek
(przewodnicząca)
Dorota Pędziwiatr
Radosław Herudziński
Renata Skalska
Lidia Szymańska
Komisja Infrastruktury i Porządku
Publicznego
Bogdan Stolarczyk
(przewodniczący)
Małgorzata Filipek
Leszek Maciaszczyk
Jacek Zatorski
Joanna Guc
Marek Jasiński
Krzysztof Jewgiejuk
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Pawlikowska
(przewodnicząca)
Tadeusz Dobrzański
Leszek Maciaszczyk
Renata Skalska
Włodzimierz Kula
Lidia Szymańska
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Jewgiejuk
(przewodniczący)
Marek Chrzanowski
Zofia Szumigaj-Grochocka

Radoslaw Herudziński
Członek Zarządu

Marek Jasiński
Członek Zarządu

Leszek Maciaszczyk
Członek Zarządu

Adam Baryła

Marek Chrzanowski

Tadeusz Dobrzański

Małgorzata Filipek

Krzysztof Gajda

Jarosław Janaszewski

Krzysztof Jewgiejuk

Włodzimierz Kula

Joanna Guc

Lidia Szymańska

Jolanta Pawlikowska

Bogdan Stolarczyk

Zofia Szumigaj-Grochocka

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

