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Wydanie bezpłatne

Biuletyn powiatu bełchatowskiego

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

W ten wyjątkowy czas w roku,
kiedy codzienna szarość przybiera barwy kolorowej choinki
i pachnie potrawami wigilijnymi,
a troski i smutki ustępują miejsca nadziei i wierze
życzymy Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w serdecznej atmosferze w otoczeniu kochanych osób,
spełnienia życzeń oraz marzeń w Nowym Roku 2017
Dorota Pędziwiatr
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Bełchatowie
Podsumowanie roku 2016
Przedstawiamy mieszkańcom
najważniejsze działania samorządu
powiatu bełchatowskiego w roku
2016 głównie z takich obszarów jak
inwestycje drogowe i oświatowe,
bezpieczeństwo, promocja zdrowia
i społeczna integracja. Podsumowanie ma na celu pokazanie pracy samorządu powiatowego, jak też jej przejrzyStrony 10–11
stości dla opinii publicznej.

Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski

Moda na kamizelki
odblaskowe nie
przemija
Dzięki wspólnej akcji bełchatowskiego starostwa i policji
kilkudziesięciu mieszkańców
powiatu otrzymało odblaskowe kamizelki i elementy,
które pomogą im być lepiej widocznymi. To jeden ze sposobów
na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa. 
Strona 4

flesz
W Nowy Rok z nowym
programem

I Powiatowo-Gminne Forum Gospodarcze Wsi, które odbyło się 22 listopada w Kleszczowie było okazją do uzyskania informacji m.in. o ubezpieczeniach i możliwościach uzyskania wsparcia przez rolników.

Dzieci z SOSW i SP nr 3 przygotowały przed świętami
piernikowe ozdoby, które następnie rozdały bełchatowianom. Akcja nosiła nazwę „Szanujmy cudzą
indywidualność”.

VII Ogólnopolski Turniej Curlingowy o Puchar Starosty
Bełchatowskiego wygrał zespół POS Monkey Man z Łodzi.
W imprezie uczestniczyło 36 drużyn z kraju i zagranicy.

Organizacje pozarządowe otrzymają
na przedsięwzięcia służące mieszkańcom
powiatu w 2017 roku w sumie 340 tysięcy
złotych.
Zasady i formy współpracy samorządu
powiatu z podmiotami tzw. III sektora opisuje „Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe będą realizowały zadania publiczne
określone jako priorytetowe na rok 2017.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
ogłoszony będzie jeszcze w grudniu tego
roku. Organizacje będą miały 21 dni na składanie swoich ofert. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z nowymi wzorami
ofert oraz instrukcją ich wypełniania znajdują się na oficjalnej witrynie internetowej
powiatu bełchatowskiego, w BIP oraz na
tablicy ogłoszeń w starostwie.
„Program” zawiera również informacje
dotyczące współpracy pozafinansowej.
Planowana jest kontynuacja współpracy
z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS, dzięki której organizacje pozarządowe mogą liczyć na doradztwo i szkolenia. Nowością w „Programie” są
zapisy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych w tym aspekcie.

Kalendarium wydarzeń
31 grudnia 2016 r.
Sylwester z MCK. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza na sylwestrowy
koncert, który rozpocznie się o godzinie
20:00 w sali teatralno-widowiskowej MCK
PGE Giganty Mocy. Powitanie Nowego
Roku przez mieszkańców i pokaz sztucznych ogni odbędzie się na Placu Narutowicza, początek o godz. 22.00.
6 stycznia 2017 r.
Orszak Trzech Króli nową trasą. Marsz
rozpocznie się ok. godz. 12.30 przed kościołem na os. Dolnośląskim i podąży ulicami Wyszyńskiego, Lipową w kierunku
ronda, 9 Maja – z postojem przy muzeum,

a następnie ul. Kościuszki i zakończy się
w Ogrodzie Parafialnym.
8 stycznia 2017 r.
Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wydarzenie organizowane przez Waldemara Wyczachowskiego,
starostę bełchatowskiego dzięki życzliwości
Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Miejsce: kościół na os. Dolnośląskim w
Bełchatowie. Godziny wieczorne, szczegóły na
plakatach. Wstęp bezpłatny.
8 stycznia 2017 r.

Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Bełchatowie. Festiwal jest przeznaczo-

ny dla amatorów, organizowany przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie
przy współudziale Szkoły Podstawowej nr
13 oraz Publicznego Gimnazjum nr 4.
Koncert laureatów, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród poprzedzi nabożeństwo o godz. 17.00 w kościele na os. Binków
p.w. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie.
14 stycznia 2017r.
Dyskoteką karnawałową dla najmłodszych na lodzie rozpoczną się „Ferie z Powiatowym Centrum Sportu”. Zapraszamy na
powiatowe lodowisko przy ul. Czaplinieckiej
96 w Bełchatowie, początek o godz. 15.30.
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Wydarzenia
565 dni strachu i tęsknoty za wolnością
W hołdzie dla osób walczących z reżimem komunistycznym pojawiła się w Bełchatowie wystawa plenerowa ukazująca historię stanu wojennego w Polsce. Instalację zaprojektowano
w formie kalendarza, który przedstawia najważniejsze wydarzenia i zjawiska jednego z najdramatyczniejszych okresów najnowszej historii Polski – od ogłoszenia dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. do jego zniesienia 22 lipca 1983 r.
Przed budynkiem starostwa przez dwa
tygodnie oglądać można było wyjątkową wystawę, zatytułowaną „586 dni stanu
wojennego”. W przededniu 35. rocznicy
ogłoszenia stanu wojennego do obejrzenia wystawy zachęcali mieszkańców m.in.
Paweł Perzyna, p.o. Dyrektora Łódzkiego
IPN, Marek Jasiński, radny Rady Powiatu
w Bełchatowie oraz działacze opozycyjni
z naszego regionu: Edward Olszewski, Jacek
Niewieczerzał, Bogusław Makowski, Ryszard
Wyczachowski i Wiesław Zamolski.
– W ten sposób oddajemy hołd tym
wszystkim, którzy walczyli z reżimem komunistycznym i w czasie stanu wojennego
ponieśli ofiarę – mówi Marek Jasiński, radny
Rady Powiatu, koordynator przedsięwzięcia.
– Cieszę się, że są z nami także ludzie, którzy
aktywnie działali w opozycji antykomunistycznej na naszym terenie w latach osiemdziesiątych.
– Jest to wystawa ogólnopolska, która
swoją inaugurację miała pięć lat temu na
30-lecie wprowadzenia stanu wojennego – mówi dr Paweł Perzyna, p.o dyrektora
łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. – Wystawa pokazuje te smutne dni
poprzez pryzmat ludzkich dramatów, ale

W otwarciu wystawy o stanie wojennym uczestniczyli działacze opozycyjni z naszego regionu.

również ogólnopolskich akcji demonstracyjnych, walk, starć. Widzimy też dramat ludzi uwięzionych, internowanych, przebieg
rozpraw przed sądami doraźnymi, ogólnie
rzecz ujmując, przedstawia sytuację, w jakiej Polska znajdowała się w czasach realnego socjalizmu po wprowadzeniu stanu
n
wojennego.

Szacunek społeczny i opieka św. Barbary dla górników
Tradycyjne górnicze święto pracownicy
bełchatowskiej odkrywki obchodzili w tym
roku 5 grudnia. Tego dnia spotkali się na nabożeństwie w kościele na Binkowie, a po nim
przemaszerowali w ulicznym korowodzie do
hali przy ul. 1 Maja, gdzie odbyła się uroczysta
akademia z udziałem kilkuset osób. Wyjątkową
nobilitacją była obecność Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej, a także

parlamentarzystów, przedstawicieli władz
samorządu terytorialnego, licznych instytucji,
uczelni, firm oraz organizacji.
Minister Antoni Macierewicz zwrócił się do
braci górniczej porównując jej misję do służb
mundurowych, których łączy każdego dnia
praca związana z trudem i niebezpieczeństwem. Przyznał górnikom, że troska o ich zaplecze socjalne powinna być dla rządu zawsze
ważną kwestią. Z kolei starosta Waldemar Wyczachowski życzył bezpiecznej pracy i opieki
patronki, nawiązując do tragicznych wydarzeń
w kopalni miedzi w Rudnej.
Marian Rainczuk, Dyrektor Oddziału KWB
Bełchatów PGE GiEK S.A. podsumował najważniejszą tegoroczną działalność odkrywki,
która zamknie się wydobyciem 39,9 mln ton
węgla.

Załoga bełchatowskiej kopalni liczyła w listopadzie 4903 pracowników. W mijającym roku
ponad 200 osób skorzystało z Programu Dobrowolnych Odejść. Systematycznie zmniejsza
się ilość wypadków przy pracy, w bieżącym
roku było ich 10.
Wśród najważniejszych zadań na rok 2017
wymienia się uzyskanie koncesji na wydobycie węgla z zasobów uwięzionych na zboczu
transportowym w Polu Bełchatów, uruchomienie kamieniołomów na zboczu południowym w Polu Szczerców, deponowanie
ubocznych produktów spalania z elektrowni
Bełchatów wewnątrz w zwałowiskach i rozpoczęcie prac związanych ze złożem w rejonie Złoczewa.
n
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Wydarzenia
Moda na kamizelki odblaskowe nie przemija
Z miłym zaskoczeniem mieszkańców spotkała się akcja starostwa
i policjantów, w której Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski, wspólnie z komendantem
powiatowym policji Karolem Mielczarkiem oraz funkcjonariuszami
wydziału ruchu drogowego rozdawali rowerzystom kamizelki oraz
elementy odblaskowe. Była to okazja, by im uświadomić, jak ważna
jest widoczność wszystkich uczestników ruchu.
Rowerzyści, których przed południem 25
listopada zatrzymali policjanci na ścieżce rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie, nie kryli miłego zaskoczenia. Nie dość,
że nie było mandatów czy pouczeń, to na
pamiątkę spotkania otrzymali prezent – odblaskową kamizelkę lub opaskę.
Z pozoru spontaniczna i epizodyczna akcja „Widoczny-bezpieczny” odbyła się tak naprawdę już kolejny raz i służyła poważnemu
zadaniu, jakim jest popularyzacja obowiązujących przepisów oraz uczyła odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
Pieszy poruszający się po zmroku bez
elementów odblaskowych dla kierowcy nadjeżdżającego samochodu jest
widoczny dopiero z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków,
wówczas jest zauważalny już z odległości 150 metrów.

Nadruk „Powiat bełchatowski” na kamizelkach rozdawanych przez starostę, to także promocja działań samorządu
skierowanych na obywatelską edukację.

– Próbujemy uświadomić mieszkańcom,
że o bezpieczeństwo trzeba samemu zadbać – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Kamizelki czy elementy odblaskowe pomagają być widocznym,
szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
W miarę możliwości finansowych kupujemy
takie akcesoria i rozdajemy.
Warto wspomnieć, że od dwóch lat obowiązują przepisy nakazujące noszenie kamizelki lub elementów odblaskowych osobom
poruszającym się po zmroku poza terenem
zabudowanym. Na polskich drogach ginie
rocznie około 1000 pieszych i rowerzystów.
Bardzo często dlatego, że są niewidoczni dla
kierowców samochodów.
– Regularnie patrolujemy drogi powiatu
zwracając szczególną uwagę na pieszych

Policja się unowocześnia
Cztery laptopy, drukarki i dwa profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne trafiły w listopadzie do bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. Nowoczesny sprzęt to kolejny prezent od samorządu powiatu.
Dzięki decyzjom władz powiatu w tym roku
bełchatowska policja otrzymała kolejne wsparcie finansowe, wynoszące łącznie 56 tysięcy
złotych. Ponad połowa tej sumy, 30 tysięcy złotych, została przeznaczona na zakupy sprzętu
komputerowo-elektronicznego. Nowoczesne
laptopy i urządzenia wielofunkcyjne funkcjonariusze wykorzystają do zwalczania przestępczości internetowej i gospodarczej. Laptopy
służyć też będą dla bieżącej korespondencji
z mieszkańcami oraz w prowadzeniu dokumentacji i czynności służbowych.
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– Cieszę się i dziękuję, że władze samorządowe z naszego terenu rozumieją i wspierają nasze potrzeby sprzętowe i finansowe–
mówi insp. Karol Mielczarek, Komendant
Powiatowy Policji w Bełchatowie. – Każdy
zakup czy dotacja pieniężna przekłada się na
jakość pracy funkcjonariuszy, a to na poprawę bezpieczeństwa w regionie.
Bełchatowska policja otrzymała w tym
roku także 21 tysięcy złotych na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych
oraz 5 tysięcy złotych na zakup testów do

i rowerzystów, poruszających się poza terenem zabudowanym – mówi insp. Karol Mielczarek, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. – Zauważamy z zadowoleniem, że
kamizelki odblaskowe to częsty widok. Ich
kupno nie jest dużym wydatkiem, a jednak
w sytuacjach zagrożenia może mieć nawet
cenę życia.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym istnieje obowiązek posiadania
elementów odblaskowych dla wszystkich
pieszych – niezależnie od wieku – poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Przed zmianą przepisów w roku 2014 taki obowiązek miały tylko
n
dzieci w wieku do 15 lat.

wykrywania substancji odurzających i działających podobnie jak alkohol. Samorząd powiatu regularnie wspiera jednostkę. W ostatnich latach przekazano ponad pół miliona
złotych na zakupy sprzętu, wyposażenia i ren
monty budynków.
Lektura strony internetowej bełchatowskiej policji dostarcza wielu ciekawych i ważnych informacji. W zakładce Prewencja polecamy artykuł
„Komputer i internet”, w którym opisane są najczęstsze niebezpieczeństwa czyhające na użytkowników sieci. Policja radzi jak zabezpieczyć
swój komputer, by korzystanie z Internetu było
możliwie jak najbezpieczniejsze, m.in. jak chronić
się przed spamem, czy jak nie dać się oszukać robiąc zakupy. Przestępstwa internetowe rozwijają
się tak szybko, jak sama technologia. W artykule
wyjaśnione są mechanizmy tzw.„oszustwa nigeryjskiego” (wyłudzenie pieniędzy) czy „fishingu”
(pozyskanie poufnej informacji osobistej).

Wydarzenia
PKS na regularnym i właściwym kursie
W ciągu minionych dziesięciu miesięcy powiatowa spółka PKS w Bełchatowie odnotowała dodatni wynik finansowy, wynoszący 31 tysięcy złotych. W analogicznym okresie w roku ubiegłym bilans był ujemny – 231 tysięcy złotych. Firma chce zmierzać w kierunku konkurencyjności na rynku transportowym. Rada Powiatu w Bełchatowie zdecydowała o dokapitalizowaniu
spółki kwotą 500 tys. zł.
Sebastian Brózda, prezes spółki PKS od 16
lipca 2016 roku (wcześniej członek rady nadzorczej, potem pełniący obowiązki prezesa) nie
kryje zadowolenia, że Rada Powiatu w Bełchatowie zgodziła się na podwyższenie wysokości
kapitału zakładowego przedsiębiorstwa o 500
tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na
zakupy inwestycyjne.
– Cieszę się z tego wsparcia i dziękuję za zaufanie – mówi Sebastian Brózda. – Przekazaną
z budżetu powiatu sumę przeznaczymy na
kupno młodszych autobusów i wykorzystamy
je do komunikacji publicznej oraz w biurze
turystycznym. Tabor należy sukcesywnie wymieniać na nowocześniejszy i bardziej ekonomiczny, co podnosi naszą konkurencyjność.
Zapewnienie komfortu podróżowania na najwyższym poziomie jest priorytetem, podniesie
atrakcyjność świadczonych przez spółkę usług.
Spółka regularnie startuje w przetargach na
świadczenie usług transportowych, głównie przewozów pracowniczych i dowozu dzieci do szkół.
Bez nadmiernego optymizmu, ale z nadzieją
prezes Brózda podsumowuje dziesięć miesięcy
bieżącego roku, które przyniosły dodatni wynik
finansowy, wynoszący 31 tys. zł. Jego zdaniem
powoli zaczynają być widoczne efekty działań
restrukturyzacyjnych zatrudnienia i majątku PKS,
które będą kontynuowane przynajmniej do roku
2018. Aktualnie energia, pieniądze i kreatywność
są skierowane na biuro turystyczne. Biuro organizuje różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, przygo-

Radni Rady Powiatu zdecydowali na październikowej sesji o przekazaniu PKS 500 tys. zł.

towuje nie tylko przejazd, ale cały program pobytu, zgodny z oczekiwaniami klientów.
– Biuro turystyczne PKS funkcjonuje od wielu lat, ale nie promowało swoich usług – mówi
prezes Brózda. – Tymczasem jesteśmy w stanie
przygotować naprawdę atrakcyjny i konkurencyjny wobec prywatnych biur podróży wyjazd
krajowy lub zagraniczny, dopasowany do indywidualnego klienta, np. dla firmy, dzieci, organizacji. Mamy własne autokary, doświadczonych
kierowców i pilotów wycieczek. Dzięki temu
nasza oferta może być tańsza od innych.
Prezes chce zachęcić do współpracy włodarzy gmin w powiecie.
– Trzeba pamiętać, że spółki publicznego
transportu nie są dochodowe, natomiast realizują ważną misję publiczną – mówi Sebastian

Brózda, prezes PKS w Bełchatowie. – Tutaj nie
liczy się zysk, tylko potrzeby mieszkańców. Na
tej podstawie będę zachęcał wójtów, by przyłączyli się do współfinansowania tej misji. Dzięki
temu mieszkańcy zyskają łatwiejszy dostęp do
komunikacji publicznej, a nasza spółka, będąca
tak naprawdę dobrem społecznym, umocni
swoją wartość i byt, zagwarantuje sobie rozwój
n
z korzyścią dla wszystkich. 

Biuro turystyczne PKS zaczyna się „rozkręcać”. Bieżący wynik finansowy jego
działalności jest o 130 tys. zł wyższy, niż
rok wcześniej. Zainwestowano w ulotki
i ciekawe graficznie foldery, które trafią
do potencjalnych klientów.

Remonty drogowe non stop
Na drogach powiatu bełchatowskiego
jeszcze w listopadzie i na początku grudnia
trwały prace remontowe i modernizacyjne.
Ekipy w pomarańczowych kamizelkach pracowały na co najmniej czterech odcinkach
dróg utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.
– Położono nową nakładkę asfaltową w Dębach Wolskich w gminie Rusiec, dzięki temu na
odcinku 450 metrów droga jest równa i bezpieczna – mówi Tomasz Jachymek, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. –
Ponadto utwardzaliśmy drogę Grabostów – Kociszew na terenie gminy Zelów, która jest drogą
de facto gruntową, przebiega przez tereny leśne i łąki. Po jej modernizacji mieszkańcom skróci się znacznie czas i poprawi komfort dojazdu.

Na drodze Grobla – Imielnia trwały prace
przy wyrównywaniu pierwszego odcinka poboczy i rozkładaniu nowej nakładki asfaltowej.
Być może w kolejnych latach uda się wygospodarować pieniądze na wymianę nawierzchni
pozostałego odcinka tej drogi. Wcześniejsze
plany przewidywały również poszerzenie drogi
oraz wydzielenie pasa dla rowerzystów, jednak
kosztorys wykazał, że inwestycja kosztować
może nawet kilkanaście milionów złotych. Ma
to związek z podmokłym i bagnistym terenem,
co czyni przebudowę bardziej kosztowną.
Trwają prace na drodze Łobudzice – Bujny
Szlacheckie na terenie gminy Zelów. Jest to
kontynuacja kolejnego etapu inwestycji, wykonanej w poprzednich latach. Budowa prawie
40 zjazdów do działek i posesji jest elementem

Na drodze w Dębach Wolskich położono nową nakładkę asfaltową.

wieńczącym przebudowę tego odcinka drogi
i znacznie poprawi komfort jazdy kierowców
oraz ich bezpieczeństwo.
Natomiast prace remontowe zakończyły się
na drodze Zawadów – Bukowa, gdzie na odcinku 900 metrów położono nową nakładkę asfaltową. n
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GOSPODARKA
Prestiż, reklama i medale dla najlepszych firm
Już po raz dziesiąty przedsiębiorcy będą walczyć o tytuł
„Firma na medal”. Na zgłoszenie swojej kandydatury
mają czas do 31 stycznia
2017 roku. Galę laureatów
planuje się podczas II Forum
Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego.
Konkurs dla przedsiębiorców, organizowany przez bełchatowskie starostwo, to działanie, które ma popularyzować dobre przykłady
działalności gospodarczej w regionie. Kapituła
konkursu złożona z przedstawicieli instytucji
i organizacji związanych z biznesem ocenia
firmy pod kątem kondycji finansowej, stylu zarządzania, wdrażania technologii przyjaznych
środowisku, strategii rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy.
– Przyznaniem tytułu „Firma na medal”
nagradzamy przedsiębiorstwa działające
na terenie powiatu bełchatowskiego, przyczyniające się do rozwoju i promocji lokalnego rynku gospodarczego – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
– Przedsiębiorcom, chcącym pokazać się
mieszkańcom powiatu, udostępnimy narzędzia promocyjne w postaci naszej strony

W kapitule konkursu „Firma na medal” zasiadają przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji wspierających biznes.
Starosta jest przewodniczącym.

internetowej i biuletynu, by w ten
sposób zaistnieli w świadomości
mieszkańców jako dobre, wzorcowe marki.
Na przestrzeni 9 lat trwania
konkursu na liście laureatów i wyróżnionych pojawiło się kilkanaście podmiotów. Ogłoszenie listy
kolejnych zwycięzców konkursu
oraz wręczenie nagród nastąpi
na uroczystej gali w pierwszym
kwartale 2017 roku. Więcej informacji: Zespół ds. Promocji w stan
rostwie, 44 635 86 42. 

Jeśli Twoja firma osiąga dobre rezultaty pod względem finansowym
i organizacyjnym, wyróżnia się na tle
innych przedsiębiorstw inwestycjami
i innowacyjnością, ten konkurs jest
skierowany właśnie do Ciebie! Zgłoszenia należy składać do 31 stycznia
2017 roku w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej powiatu bełchatowskiego
(www.powiat-belchatowski.pl).

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE „FIRMA NA MEDAL 2016” OTRZYMALI:
Marka Camphora pojawiła się na
rynku z początkiem
2012 roku i zajmuje
się projektowaniem
oraz szyciem akcesoriów dziecięcych z bambusa i alg morskich, również dla
wielu firm w Polsce. Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na
ekologiczne i nowoczesne materiały wyprodukowane
w Polsce.
Oferta Greygo Sp. z o.o. skierowana jest przede
wszystkim do niemowlaków.. Jednak również starsze dzieci oraz dorośli mogą tu znaleźć akcesoria dla
siebie, m.in. ręczniki i pościel bambusową. Firma cały
czas stawia na rozwój, wprowadzając do swojej oferty
również nowe produkty. W 2016 roku wraz z marką
MAEVE stworzyła nowy projekt – odzież z tkanin bambusowych. Temat dotychczas niespotykany na polskim
rynku, spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów.
Produkty marki Camphora dostępne są już w większości miast w Polsce oraz w około 100 sklepach stacjonarnych i internetowych.
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Prężnie działa od 25 lat, daje pracę ponad 90 osobom, posiada nowoczesne maszyny i hale produkcyjne, jest szanowanym w regionie mecenasem sportu
kolarskiego – Warsztat Produkcyjno-Przemysłowy
Zdzisław Lityński.
W.P.P. Z. Lityński specjalizuje się w produkcji rozdzielnic (z aluminium, stali nierdzewnej i alucynku) i konstrukcji stalowych. Produkuje m.in. rozdzielnice, urządzenia sterownicze, tablice
pomiarowe, pulpity i kabiny sterownicze, kontenery dla telekomunikacji i biurowo – socjalne, konstrukcje stalowe i aluminiowe elementów budowlanych,
słupy oświetlenia ulicznego. Firma świadczy również usługi budowlano montażowe, projektuje i uruchamia instalacje elektryczne.
Lista partnerów W.P.P. Z.Lityński to liczące się w regionie i kraju podmioty,
m.in.: elektrownie: Bełchatów, Opole, Dolna Odra, Łaziska, Łagisza; elektrociepłownie w Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Poznaniu. Ostrołęce;
kopalnie: KWB Bełchatów, KWB Turów, a także PKN Orlen, Sempertrans Bełchatów, oczyszczalnie ścieków w Bełchatowie i Tychach, Zakłady Papiernicze
Ostrołęka i Kostrzyn. Zakład posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.
Warsztat Produkcyjno-Przemysłowy Zdzisław Lityński
Rogowiec Biłgoraj k/Bełchatowa, tel/fax. 44 735 15 97
e-mail: wpp@ld.onet.pl

GOSPODARKA
Znaleźli sposób na biznes i na siebie
Piotr Gajda (AQQ Agencja Kreatywna), Tomasz Puchalski (Salon EMKAT), Marcin Kopeć (Siłownia & Fitness Palestra) – to młodzi przedsiębiorcy i ich firmy, którzy stanęli na podium w konkursie „Moja firma, moja przyszłość”, organizowanym przez urząd pracy. Dołączyli do grona blisko
półtora tysiąca osób, które będąc wcześniej bezrobotnymi, skorzystały z pomocy „pośredniaka”
i otworzyły własny biznes.
Ogłoszenie wyników dziewiątej już edycji
konkursu „Moja firma, moja przyszłość” odbyło
się w siedzibie organizatora, tj. Powiatowego
Urzędu Pracy, a zwycięstwa gratulowali m.in.
starosta Waldemar Wyczachowski, patron
konkursu i Stanisław Gotkowicz, dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.
Do rywalizacji mogły zgłosić się osoby, które
otrzymały środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz rozliczyły się z urzędem po
12 miesiącach i nadal prowadzą działalność
gospodarczą. Zgłosiło się siedmiu „śmiałków”,
odwagi wymagało bowiem nie tylko podjęcie
trudu prowadzenia własnego biznesu. Biorąc
udział w konkursie należało opisać swoje doświadczenia. Jury oceniało dynamikę rozwoju
firmy, konkurencyjność przedsięwzięcia, sposoby promocji działalności, tworzenie nowych
miejsc pracy, a także plany na przyszłość. Najbardziej spodobała się AQQ Agencja Kreatywna Piotra Gajdy.
Jako receptę na sukces Piotr Gajda wskazuje m.in. pracę z lepszymi od siebie, dążenie do
stworzenia sobie miejsca pracy poza domem
oraz własne doskonalenie. Dla Tomasza Puchalskiego, laureata II miejsca, ważna jest wiara
w to, co się robi i korzystanie z pomocy osób
doświadczonych. Z kolei Marcin Kopeć, trzeci na
podium, klucz do powodzenia w biznesie zna-

Od lewej: Piotr Gajda, Tomasz Puchalski, Marcin Kopeć – laureaci tegorocznego konkursu „Moja firma, moja przyszłość”.

lazł w swojej pasji, czyli sporcie i zdrowym odżywianiu. Rzec można, że prezentując nienaganną
sylwetkę sam jest „żywą reklamą” swojej firmy.
Pozostali uczestnicy tegorocznej edycji to:
Justyna Kacperska (YOTKA Media), Danuta
Rękawica (DANN Media) i Michał Benben
(Gladiators). Jeden przedsiębiorca wycofał
n
się przed finałem.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są przez PUP
w Bełchatowie od 2004 roku. Z tej formy
wsparcia skorzystały już 1452 osoby bezrobotne.

Innowacja na rynku paliw i nowe miejsca pracy
W Bugumiłowie, na terenie kleszczowskiej strefy przemysłowej, otwarto nową
fabrykę. Jest to Zakład Produkcji Paliw
Syntetycznych z bioetanolu. Znajdzie tu
pracę 85 osób.
Zakład powstał na działce o powierzchni
5,5ha. Infrastruktura produkcyjna zajmuje prawie cztery hektary. W uroczystym otwarciu

firmy uczestniczyli m.in. Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Karol
Młynarczyk, wicewojewoda łódzki, Sławomir
Chojnowski, wójt gminy Kleszczów oraz Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski.
Zakład Produkcji Paliw Syntetycznych z bioetanolu został wybudowany wg nowoczesnych
standardów projektowych z uwzględnieniem

Nowo otwarty zakład będzie produkować rocznie 22,5 tys. ton paliw syntetycznych z etanolu.

rygorystycznych przepisów ochrony środowiska. Na lokalizację wybrano gminę Kleszczów.
– Terenu pod budowę fabryki szukaliśmy po
całej Polsce, jednak doskonałe warunki uzbrojenia działki, jakie zastaliśmy w kleszczowskiej
strefie przemysłowej, przesądziły o tej właśnie
lokalizacji – mówi Stanisław Jabłoński, prezes
spółki Ekobenz. – Naszą benzynę, jako jedyne
spośród dostępnych dziś na rynku biopaliw,
będzie można stosować jako paliwo samoistne w silnikach najnowszej generacji.
Do produkcji paliw syntetycznych, uzyskiwanych w procesie konwersji katalitycznej
z alkoholu etylowego, spółka wykorzystała
unikatowe w skali światowej technologie,
stworzone we własnym laboratorium. Surowiec do procesu produkcji w instalacji wytworzony jest w całości z biomasy i stanowi
n
go alkohol etylowy.
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dla mieszkańców
Nie dadzą się, bo wiedzą jak to robić
Kolejne mieszkanki powiatu bełchatowskiego podjęły wyzwanie zdobycia umiejętności samoobrony. Szkolenie ph. „Nie daj się ...” odbywało się dwa razy w tygodniu i trwało półtora miesiąca. Trzydzieści pań dotrwało do finału zasługując na certyfikaty, potwierdzające
ukończenie kursu.
To była już druga w tym roku odsłona inicjatywy Waldemara Wyczachowskiego, starosty
bełchatowskiego. Jej celem było umożliwienie
kobietom nabycie nowych umiejętności, by
czuły się bezpiecznie i potrafiły w sytuacjach
zagrożenia pomóc sobie lub innym.
– Udział w kursie był dla mnie pomysłem na
spędzanie wolnego czasu, ale zdobytą wiedzę
uważam za cenną, choć nie chciałabym jej nigdy
praktycznie potwierdzać – mówi pani Magdalena. – Intensywność treningów odczuwałam czasem jeszcze przez kilka następnych dni. To była
naprawdę fajna przygoda.
Zajęcia z licencjonowanym instruktorem zawsze zaczynały się rozgrzewką, a potem czas
wypełniały instrukcje i ćwiczenia. Wiele uwagi
poświęcono aspektom psychologicznym.
– Bywa, że najlepszą taktyką jest wycofanie
się, unikanie sytuacji ryzykownych dla naszego bezpieczeństwa – mówi Przemysław Krok,
licencjonowany instruktor. – Umiejętności
z dziedziny psychologii także są przydatne, natomiast techniki sztuk walki czy obrony przed
napastnikiem powinniśmy wykorzystywać
w ostateczności.

Panie, które ukończyły kurs samoobrony, twierdzą, że czują się bezpieczniej i są pewniejsze siebie.

Oprócz technik samoobrony panie poznawały także zasady i niektóre czynności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Anna
Pudlak, prowadząca zajęcia z tego zakresu,
szefowa stowarzyszenia Sztab Ratownictwa
Medycznego w Bełchatowie podkreślała wielokrotnie, że tego rodzaju umiejętności trzeba
ćwiczyć i utrwalać. Kursowi patronowała bełchatowska policja, a na jednych z pierwszych

zajęć funkcjonariusz przybliżył słuchaczkom temat zagrożeń występujących w naszym regionie, jak też aspekty prawne dotyczące np. praw
ofiary przemocy. Pomyślnego ukończenia kursu pogratulowała paniom Małgorzata Stemplewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dzięki której uprzejmości
kurs odbywał się w sali gimnastycznej ośrodka.

n

Likwidują bariery w ludzkich umysłach
Trzynaście szkół z powiatu uczestniczyło
w drugiej edycji kampanii społecznej pod
honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego pt.
„Niepełnosprawny inny, ale taki sam”. Uczniowie tworzyli prace plastyczne, plakaty
i fraszki, których bohaterami są osoby niepełnosprawne i ich problemy życia codziennego.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie. Jak mówi Andrzej Klimas,
prezes stowarzyszenia, w naszym społeczeństwie
nadal pokutuje stereotyp, że osoba niepełnosprawna jest uciążliwa, roszczeniowa i konfliktowa. Dzięki akcji dzieci od najmłodszych lat uczą
się akceptacji, zrozumienia i empatii – dodaje.

Akcja „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” ma na celu naukę tolerancji już u najmłodszych pokoleń.
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W bełchatowskim starostwie odbyła się
uroczystość podsumowania kampanii i nagrodzenia laureatów. W konkursie plastycznym
„Pomaganie jest fajne” gratulacje odebrali (kl.
I-III): Hanna Boczek (ZSP w Szczercowie), Oliwia
Jakubczak (SP nr 12), Maja Jaruga (ZS Kluki),
Artur Jędrzejec (SP Osiny), Wiktor Kacperczyk
(SP nr 8), Zuzanna Rogozińska (SP nr 8), Kacper
Samborski (SP Lubiec), Nadia Brylska (SP nr 12),
Filip Ślusarczyk (SP nr 8), Jewgienij Zacklickij (SP
nr 1), Natalia Balcerzak (SP nr 8), Natalia Kaleta
(SP nr 13), Oliwia Kruk (SP nr 8), Mateusz Jaros
(SP nr 12), Mateusz Kaczmarek (SP nr 2 w Zelowie), Zuzanna Kwaśniak (SP nr 8); kl. IV- VI:
Martyna Szymorek (ZSP w Szczercowie), Milena
Pogoda (ZSP w Szczercowie), Aleksandra Skwarek (SP nr 2 w Zelowie), Karolina Kowalska (ZSP
w Szczercowie), Anna Rutkowska (SP Kleszczów), Wiktoria Wilczek (SP nr 2 w Zelowie).
Najciekawsze plakaty pod hasłem: „Niepełnosprawność to nieograniczone możliwości”
wykonali: Tomasz Felisiak , Katarzyna Sokołowska, Patryk Stanke (SOSW), Kamila Borkowska
i Wioletta Maciejczyk (Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie), natomiast za
fraszki nagrodzono Marię Szpiner (II LO).  n

dla mieszkańców
Miejsca, w których uczyć się jest przyjemnie
Ponad 300 tysięcy złotych kosztował remont, przeprowadzony w tym roku w obiektach ZSP
w Zelowie. Prace wykonano w wielu miejscach, a zakres niektórych był tak szeroki, że wymagał oczyszczenia ścian ze starych tynków i glazury aż do surowych murów. Modernizacja
zawitała także do MOS w Łękawie i SOS-W w Bełchatowie.
Jedną z większych tegorocznych inwestycji w placówkach oświatowych były prace
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. Łącznie za ponad 300 tys. zł przebudowano sanitariaty na parterze w budynku
szkoły oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne w internacie. Wymienione zostały
instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Przebudowano wewnętrzną
i zewnętrzną instalację elektryczną w budynkach: biura, warsztatów i gospodarczym. Na
dziedzińcu zazieleniło się dzięki zagospodarowaniu terenu krzewami.
– Zakres robót w tej szkole był bardzo
szeroki, ale też bardzo potrzebny – mówi
Dariusz Rogut, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Bełchatowie. – Dla placówki czas
remontów był trudny i męczący, ale za to dziś
z przyjemnością przebywa się w tej szkole
uczniom i nauczycielom. To taki prezent na
zbliżający się jubileusz 70-lecia szkoły. A w
roku 2017 planuje się w tej szkole inwestycje
za 400 tys. zł.
Generalne remonty wykonano także w głównym budynku Młodzieżowego

Dariusz Rogut, wiceprzewodniczący RP w Bełchatowie cieszy się, że szkoła, służąca głównie młodzieży z miasta i gminy
Zelów, doczekała się poprawy warunków nauki.

Ośrodka Socjoterapii w Łękawie. Ich koszt
wyniósł blisko 330 tys. zł.
– Przebudowa sanitariatów wraz z instalacjami była tutaj niezbędna – ocenia Karol Orymus, radny, przewodniczący Komisji Oświaty.
– Tego rodzaju prace są kosztowne, ale należy
je podejmować dla bezpieczeństwa, higieny
i komfortu podopiecznych i pracowników

placówek oświatowych. Potrzeb jest w tym
zakresie o wiele więcej, niż finansowych możliwości. Musimy wybierać te najpilniejsze .
W mijającym roku wiele prac wykonano
także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (150 tys. zł).


n

Zdobyli doświadczenia zawodowe za granicą
25 uczniów wróciło z Niemiec, gdzie
przez 3 tygodnie praktykowali zawody
budowlane, hotelarskie i gastronomiczne. To pierwsza z trzech grupa młodzieży,
uczestnicząca w projekcie pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
bełchatowskiego”. Finansuje go EFS.

Uczniowie Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i klas hotelarsko-gastronomicznych ZSP nr 4 odbywali
praktyki w ośrodku kształcenia zawodowego na
terenie Internationaler Bund. Zajęcia były różno-

rodne: od poznania zasad gotowania potraw
kuchni niemieckiej, wydawania posiłków po
przygotowanie uroczystości i obsługę kelnerską. Uczniowie „budowlanki” poznawali zasady
murowania, brukowania, montażu i stolarki,
a także podstawy ogrodnictwa i projektowania
terenów zieleni. Uczennice technikum hotelarstwa pracowały w hotelach na terenie Frankfurtu. Każdy z uczestników uzyskał certyfikat
poświadczający udział w projekcie, jak również
otrzyma Europass-Mobilność, tj. dokument
określający umiejętności, które uczeń zdobył
w kraju UE.
W czasie wolnym młodzież poznawała niemiecką kulturę i chętnie korzystała z różnych
możliwości rekreacji i odpoczynku.
Ze staży skorzysta łącznie 75 osób. Druga
grupa pojedzie za granicę w maju 2017 r.
n


Uczniowie biorący udział w praktykach muszą mieć dobre oceny i znać j. niemiecki.
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PODSUMOWANIE ROKU

Kończący się rok to dla każdego
z nas chwila na podsumowanie jeszcze niedawnych – w obliczu szybko
upływającego czasu – planów i zamierzeń. Dla mnie to także obowiązek, by
przedstawić mieszkańcom działania
samorządu powiatu bełchatowskiego w roku 2016. Przyznaję, że czynię
to z przyjemnością, bowiem lista zrealizowanych zadań jest długa. Daleki
jednak jestem od euforii, bowiem do
zrobienia jest wciąż dużo. Poddaję
pod ocenę Państwa streszczenie najważniejszych obszarów samorządowych działań, pragnąc zwrócić uwagę
na nasze priorytety.
Mijający rok był czasem dynamicznym, który zapisze się w historii wie-

loma wydarzeniami z takich dziedzin
życia jak kultura, ekologia, edukacja,
zdrowie i promocja przedsiębiorczości.
W obszarze inwestycji, czyli tego, co
służyć będzie nie tylko obecnym, ale
również przyszłym pokoleniom, postawiliśmy na poprawę infrastruktury
drogowej i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także rozwój oświaty i edukacji. Na inwestycje zaplanowaliśmy
w sumie ponad 10 milionów złotych.
Sztandarową inwestycją, w znaczeniu długo wyczekiwaną i bardzo
potrzebną, jest przebudowa drogi
Kamień – Chabielice, którą zakończymy w 2017 r. Za blisko milion złotych
poprawiliśmy infrastrukturę drogową
w wielu miejscach powiatu. Ponad
milion złotych przeznaczyliśmy na poprawę warunków pracy i nauki w szkołach. Skupiliśmy się na przyziemnych,
ale istotnych remontach, m.in. łazienek
i sanitariatów. Utworzyliśmy ogródki
dydaktyczne i tereny zielone przy placówkach oświatowych, kupiliśmy nowoczesny sprzęt do pracowni.
Jako inwestycję traktuję także organizację I Forum Gospodarczego Powiatu
Bełchatowskiego, dedykowane przedsiębiorcom jako płaszczyzna do zawierania
kontaktów, zdobywania wiedzy, inspirowania do rozwoju firm, co w dalszej perspektywie oznacza umacnianie i rozwój
gospodarczego potencjału regionu.

Mijający rok był czasem wielu inicjatyw, w które aktywnie włączyli się
mieszkańcy. Mam na myśli programy
prozdrowotne, ekologiczne czy akcje sportowo-rekreacyjne, w których
uczestniczyły w sumie dziesiątki tysięcy osób. Przy tej okazji dziękuję
wszystkim za pozytywny odzew i zapewniam, że tego rodzaju działania,
jak np. rajdy rowerowe, konkursy, bezpłatne szkolenia i badania będziemy
kontynuować.
Zaproponowaliśmy
społeczeństwu także wydarzenia popularyzujące wartości, o których nie
wolno nam zapominać, a wręcz mamy
obowiązek zaszczepić je w młodym
pokoleniu, takie jak polskość, patriotyzm, tradycje narodowe. Służyły
temu konferencje naukowe (o Prezydencie Lechu Kaczyńskim, o bitwie
pod Kostiuchnówką), pikniki, marsze
czy inscenizacje historyczne.
Cieszymy się z tego, co udało się zrealizować, już od września tworzymy
listę działań na kolejny rok ufając, że
dopisywać będzie zdrowie i pomyślna
koniunktura społeczno-gospodarcza,
bo z pewnością towarzyszy nam motywacja i chęć do pracy.

Infrastruktura drogowa
Największą inwestycją był drugi etap
remontu drogi Kamień – Chabielice.
Do naprawienia zostało jeszcze 4350
m. Koszt tegorocznych prac to ponad
3,8 mln zł. Pomogły finansowo Gmina Kleszczów oraz Gmina Szczerców.

Już w przyszłym roku kierowcy będą
mogli korzystać z całego odnowionego odcinka o długości 6 km. Pozostałe
ważniejsze remonty drogowe to: przebudowa mostu w Kuźnicy Kaszewskiej
(ponad 400 tys.zł), remont ponad 300
m drogi w Kuźnicy Kaszewskiej (175 tys.

zł), nowa nakładka asfaltowa (400 m)
w Dębach Wolskich (147 tys.zł), utwardzenie drogi gruntowej Grabostów
– Kociszew (153 tys. zł), remont pierwszego odcinka od Grobli do Imielni
(235 tys. zł), budowa ok. 40 zjazdów do
działek i posesji na drodze Łobudzice –

Generalny remont drogi Kamień-Chabielice coraz bliżej
finiszu.

W trosce o poprawę jakości leczenia bełchatowski
szpital dostał 150 tys. zł na zakupy sprzętu.

Rajdy rowerowe odbywały się raz w miesiącu od kwietnia do listopada.
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Z samorządowym pozdrowieniem
Waldemar Wyczachowski
Starosta Bełchatowski

PODSUMOWANIE ROKU

I Powiatowe Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego dotyczyło m.in. współpracy biznesu i samorządu, wsparcia dla firm z funduszy europejskich.

Bujny Szlacheckie (119 tys.zł), nakładka
asfaltowa (900 m) na drodze Zawadów
– Bukowa (148 tys. zł).
Inwestycje w oświacie
Wiele inwestycji związanych było
z modernizacją budynków szkół i placówek oświatowych. Praktycznie w każdej
jednostce coś się działo. Wiele z działań
to inwestycje kosztowne, ale niezbędne, które długo posłużą społeczeństwu.
Najwięcej pieniędzy zostało zainwestowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie (383 tys. zł). Generalnemu remontowi poddano sanitariaty,
strategiczne dla funkcjonowania budynków instalacje, zadbano o zieleń w otoczeniu i pomyślano o przygotowaniu kolejnej inwestycji w przyszłym roku – sali
gimnastycznej. Aż 350 tys. zł spożytkowano w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie (przebudowa sanitariatów, ogródek dydaktyczny), a za 180
tys. zł przebudowano sanitariaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przygotowano dokumentację do
przebudowy budynku i zagospodarowano teren zielony. Na liście inwestycji
jest też Powiatowe Centrum Sportu (160
tys. zł) – przebudowa instalacji elektrycznej w pływalni i sali gimnastycznej, tereny zielone, dokumentacja na przebudowę wentylacji.
Pomoc społeczna, zdrowie
Wymiany sieci kanalizacji sanitarnej
doczekał się budynek Domu Pomocy
Społecznej w Bełchatowie (110 tys. zł),
prace remontowe wykonano również

W konferencji poświęconej osobie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego osobistymi wspomnieniami podzielił się Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej.

w budynku „pośredniaka” (30 tys. zł).
Bełchatowski szpital dostał od powiatu
150 tys. zł na zakup m.in. łóżek i sprzętu
diagnostycznego. Mieszkańcom zafundowano bezpłatne badania profilaktyczne: mężczyznom badania gruczołu krokowego (100 tys. zł), wszystkim chętnym
badania morfologii krwi i konsultacje
dietetyka (98 tys. zł), specjalne badania
dla uczniów szkół średnich (55 tys. zł)
i szczepienia przeciwko wirusowi HPV
dla szesnastolatek (139 tys. zł). Organizacje pozarządowe zrealizowały z wykorzystaniem około 370 tys. zł z kasy powiatu aż 60 różnych projektów.
Kultura, rekreacja, integracja
Ponad sto inicjatyw z zakresu integracji społecznej, edukacji ekologicznej,
sportu, turystyki i kultury odbyło się pod
Patronatem Honorowym Starosty Bełchatowskiego. Gros z nich było organizowanych lub współorganizowanych
przez bełchatowskie starostwo. Powiatowe rajdy rowerowe, marsze nordic
walking, pikniki o różnym charakterze,
zawody sportowe, konkursy, wycieczki
bawiły, uczyły i integrowały mieszkańców. Znajdują się na tej liście także wydarzenia wyjątkowe i bez precedensu:
konferencja o bezpieczeństwie energetycznym kraju i roli Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego oraz konferencja naukowa
o znaczeniu dla niepodległości Polski bitwy pod Kostiuchnówką.
Bezpieczeństwo
Powiat bełchatowski regularnie wspiera służby odpowiedzialne za bezpieczeń-

stwo mieszkańców. Komenda Powiatowa Policji otrzymała 56 tys. zł (laptopy,
drukarki, testy do wykrywania substancji
odurzających, służby prewencyjne). 120
tys. zł przekazano Gminie Bełchatów na
zakup samochodu pożarniczego. Dla 80
mieszkanek zorganizowano dwukrotnie
półtoramiesięczne szkolenia z zakresu
samoobrony.
Przedsiębiorczość, współpraca
zagraniczna
Kolejna edycja konkursu „Firma na
medal” wyłoniła wzorowych przedsiębiorców, a na zorganizowanym przez
starostwo I Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego spotkało się
ponad 250 osób, by zdobywać wiedzę,
wymieniać doświadczenia i nawiązywać
kontakty biznesowe. Pierwsza, 25-osobowa grupa uczniów odbyła zawodowe
praktyki w Niemczech w ramach projektu Erasmus+. Inna, 20-osobowa grupa
młodzieży skorzystała z kontynuowanej
współpracy z Berchtesgadener Land
(nauka języka, poznawanie kultury, kontakty międzyludzkie).
Ochrona środowiska
Samorząd powiatu bełchatowskiego,
utytułowany wieloma wyróżnieniami
za działalność na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska również
w roku 2016 zrealizował liczne przedsięwzięcia. Ich podsumowanie znajduje
się na stronie 14 niniejszego wydania
biuletynu.

n
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DLA MIESZKAŃCÓW
Szczepionki HPV niczym gwiazdkowy prezent
– Szczepionki przeciwko wirusowi HPV nie są tanie, ale państwo otrzymujecie od powiatu takiego przedświątecznego „Mikołaja” – powiedziała dr n. med. Anna Bartosińska-Dyc z ICZMP
w Łodzi podczas spotkania w Bełchatowie z rodzicami 16-latek. W grudniu rozpoczęły się darmowe szczepienia dziewczynek. Na pierwszą z trzech dawek należy się zapisać do 28 grudnia.
Kolejny, tym razem już ósmy rocznik szesnastolatek, mieszkanek powiatu bełchatowskiego, może skorzystać z bezpłatnych
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV), wywołującego raka szyjki
macicy. Szczepienia funduje samorząd powiatu. Zainteresowani rodzice wzięli udział
w spotkaniu z dr nauk medycznych Anną
Bartosińską-Dyc z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Przyszło blisko pięćdziesiąt osób, rodziców
i córek. Lekarka wiele uwagi poświęciła profilaktyce choroby, na którą składa się regularne badanie cytologiczne, odpowiedzialne
kontakty intymne (monogamia, stosowanie
prezerwatyw) oraz szczepienia.
– W obliczu tych profilaktycznych możliwości, z których jednak Polki nie korzystają
tak, jak powinny, można powiedzieć, że rak
szyjki macicy pojawia się w pewnym sensie
na własne życzenie, a nie jako pech czy zły
los – mówiła pani dr A.Bartosińska-Dyc –
Darmowe szczepionki w powiecie to bardzo
dobra inwestycja samorządu, ważniejsza od
nowych placów zabaw i chodników.
Rodzice pytali o przeciwwskazania do
szczepień, jak też możliwe powikłania i skuteczność szczepionki dla ochrony dziewczynki przed nowotworem. Zdaniem pani doktor
stosowane od 10 lat w blisko 130 krajach na
świecie i w Polsce szczepienia są bezpieczne.

Pani Małgorzata Paradecka, mama 16-letniej Natalii, nie miała wątpliwości, że córka powinna skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

Choć nie dają stuprocentowej gwarancji to
znacząco zagrożenie zachorowania obniżają.
Uspokoiła, że szczepionki nie zawierają wirusa, a jedynie cząstki go naśladujące, które
skutecznie pobudzają organizm ludzki do
produkcji przeciwciał.
Samorząd powiatu bełchatowskiego od 8
lat finansuje szczepienia szesnastolatek przeciwko wirusowi HPV. Skorzystało z nich już
ponad 2500 dziewczynek. Teraz szansa dla

O walce z AIDS mówiono w „Kochanku”
Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego zaangażowali się w tegoroczne obchody Światowego
Dnia Walki z AIDS, który przypada 1 grudnia.
W szkole zorganizowano różne działania, któ-

Młodzież coraz więcej wie o AIDS i chętnie dzieli się
informacjami z innymi.
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rych celem było poszerzenie wśród młodzieży
wiedzy o chorobie, a przede wszystkim sposobach zapobiegania jej zarażeniem się.
Uczniowie klas drugich uczestniczyli
w panelu edukacyjnym nt. „Zapobieganie
HIV/AIDS oraz chorobom przenoszonym drogą płciową”. Młodzież z klasy 1c przygotowała
prezentacje multimedialne. Koledzy i koleżanki ze szkoły mogli je oglądać podczas przerw.
Ponadto zorganizowano konkurs wiedzy o HIV
i AIDS. W rozgrywkach udział wzięli uczniowie czterech klas. Największym zasobem
wiadomości pochwaliła się Karolina Ławska,
uczennica klasy 3c. Na wyróżnienie zasłużyli
natomiast Patrycja Włodarczyk i Marcin Pęciak
(klasa 3c). Działania wzbogacono o wystawę
książek, ulotek oraz gazetkę ścienną. Akcję

kolejnych, dla których w budżecie powiatu
zabezpieczono 190 tys. zł. Szczepienie przebiega w trzech etapach, jest poprzedzone
wizytą u lekarza. Jeszcze w roku 2016 odbędzie się szczepienie pierwszą dawką, dwie
kolejne zostaną podane danej dziewczynce
w roku 2017 w odstępach kilkumiesięcznych.
Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się
do przychodni Bełchatowskiego Centrum
n
Medycznego. 
W roku 2016 w powiecie bełchatowskim
nie zarejestrowano żadnego przypadku
zakażenia wirusem HIV, w roku ubiegłym
były dwa. W woj. łódzkim od stycznia do listopada br. zanotowano 76 osób, u których
badanie krwi potwierdziło obecność HIV.
wsparły swoją wiedzą Joanna Samburska
z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bełchatowie oraz Irena Stasiak z bełchatowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Młodzież z powiatu bełchatowskiego co
roku uczestniczy w kolejnych etapach olimpiady wojewódzkiej wiedzy o HIV/AIDS. Do tegorocznej edycji zgłosiły się trzy bełchatowskie
licea oraz ZSO z Zelowa. Najlepsza na szczeblu
powiatowym była Aleksandra Rogut, która nas
reprezentowała 30 listopada w Łodzi podczas
n
etapu wojewódzkiego.

POD PATRONATEM STAROSTY
Seniorzy celebrowali dojrzałość i radość życia
Pięćdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Seniora,
zorganizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Bełchatowie. Organizacja skupia obecnie dwustu
członków, głównie mieszkańców Bełchatowa i okolic, a także z Kluk i Drużbic.
Dzień poświęcony zagadnieniu starzenia się
to okazja do propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych.
Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski
objął Dzień Seniora patronatem honorowym,
a w liście okolicznościowym życzył osobom starszym zdrowia, jak też poprawy warunków życia,
opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju
kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.
Obchody Dnia Seniora były też okazją do
zabawy, tańca i śpiewu.
– Jeśli tylko czuję się dobrze, biorę udział
w tym spotkaniu – mówi pani Stanisława Loszek.
– Trzeba zebrać siły, by wyjść z domu, by jakoś się
ubrać. W naszym wieku wiele zależy od zdrowia,

Seniorzy chętni dołączyć do Związku Emerytów i Rencistów mogą się zgłosić do siedziby organizacji przy ul. 1 Maja 45
w Bełchatowie.

ale także jest się zdanym na innych. Nie wolno się
tego wstydzić, przecież każdy będzie kiedyś stary.
W powiecie bełchatowskim żyje obecnie
ok. 16 tysięcy osób powyżej 65 roku życia, co
stanowi 15% populacji. Na świecie to prawie
600 milionów ludzi, do 2025 roku ich liczba się
podwoi, zaś w 2050 roku będzie żyło około 2
miliardów seniorów, co będzie stanowić jedną
trzecią mieszkańców planety. Starzenie się społeczeństw jest ogólnoświatową tendencją.

– Zrzeszamy emerytów i rencistów, którzy
nie są już czynni zawodowo i często utracili
także aktywność społeczną. Poprzez nasze
spotkania chcemy pomóc im walczyć z samotnością – mówi Lucyna Gorzelak, szefująca ZEiR w Bełchatowie. – Cieszę się, że przynajmniej dla części osób udaje się to zrobić.
Dziękuję starostwu za wsparcie finansowe
naszej tegorocznej uroczystości.

n

Krwiodawcy uczyli, jak dbać o zdrowie
Dziewięć litrów krwi i jedenastu kolejnych potencjalnych dawców szpiku przyniosły III Jesienne Spotkania Młodych
Krwiodawców w Kleszczowie. Przez trzy
dni promowano zdrowy styl życia i pomaganie drugiemu człowiekowi.
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
PCK zorganizowano w Kleszczowie III Jesienne Spotkania Młodych Krwiodawców, na które złożyły się wykłady, pokazy, zawody sportowe i akcja oddawania krwi. Dwadzieścia
osób oddało krew, każda po 450 mililitrów,
natomiast 11 chętnych zostało zarejestrowanych jako potencjalni dawcy szpiku. O możliwościach pomocy drugiemu człowiekowi
poprzez oddanie szpiku mówiła podczas

wykładu dr n. med. Anna Piłat z Łódzkiego
Ośrodka Dawców Szpiku. Ciekawy był wykład nt. profilaktyki raka piersi, przygotowany
przez przedstawicielki bełchatowskiego stowarzyszenia „Amazonki”, którego wysłuchało
ponad sto osób. Sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z powiatu
wzięło udział w zawodach sportowych, które wygrał zespół ZSP w Kleszczowie. Młodzi
ludzie zaprezentowali także umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Imprezie towarzyszył poczęstunek zdrowych przekąsek i soków.
III Jesienne Spotkania Młodych w Kleszczowie odbyły się pod honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego, starosty

W trakcie akcji oddano 9 litrów krwi.

bełchatowskiego oraz Fundacji Kropla Życia
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Zorganizowali
je Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Bełchatowie, Gminny Klub HDK PCK
w Kleszczowie i Zespół Szkół Ponadgimnan
zjalnych w Kleszczowie.

W jedzeniu liczy się nie tylko smak
Dziesięć uczniowskich drużyn walczyło
o tytuł mistrza gotowania w konkursie
„I Ty możesz zostać Masterchefem!”, zorganizowanym przez Łódzką Wojewódzką
Komendę OHP wraz z jednostkami OHP
w Bełchatowie, ZSP nr 4 w Bełchatowie
i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Bełchatowie.
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 konkurs kulinarny, w którym zmierzyło się 10 dwuosobowych zespołów
– uczniów I klasy technikum żywienia i usług
gastronomicznych i II klasy zasadniczej szkoły

zawodowej (zawód kucharz – uczestnicy hufca
pracy 5-11). Zawodnicy w ciągu dwóch godzin
przygotowali danie według własnego pomysłu, nawiązujące do jesieni. Komisja konkursowa oceniała organizację stanowiska pracy, stosowanie przepisów BHP, poprawność procesu
technologicznego produkcji potrawy, estetykę
podania oraz smak.
Wygrały szaszłyki drobiowe z boczkiem i jesienną sałatką, przygotowane przez Weronikę
Siewierę i Kingę Słowińską z kl. 1g. Na drugim
miejscu uplasowały się Natalia Gołuch i Paulina
Sowińska z tej samej klasy, które upiekły szarlotkę z lodami, sosem waniliowym i bitą śmie-

Zdaniem uczniów, dobrego smaku każdej potrawie
doda odrobina serca.

taną, Trzecie miejsce zajęli Dariusz Madej i Szymon Sobieraj z kl. 2fk za zupę kremową z dyni.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, najlepsi
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
AGD, ufundowane przez Starostwo Powiatowe
n
w Bełchatowie.
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EKOPOWIAT
Ponad dwa miliony dla
środowiska i lepszego życia
Nazywamy te pieniądze „zielonymi”. I nie chodzi tutaj o walutę w USA, ale tę sumę w powiatowym portfelu, którą można
przeznaczyć na ochronę środowiska. W roku 2016 samorząd
powiatu bełchatowskiego miał do dyspozycji 2,3 mln zł. Dzięki
współpracy z gminami oraz innymi beneficjentami powiatowej
pomocy, pieniądze zamieniły się na wodociągi, oczyszczalnie,
zagospodarowane skwery. Skorzystała przyroda i ludzie.
Woda – dar natury pod szczególną
troską (907 000 zł)
W pasach dróg powiatowych trzeba regularnie konserwować i modernizować obiekty i urządzenia służące gospodarce wodnej.
W tym roku kosztowało to 200 tys. zł. Nie da się
przecenić wartości wody płynącej z nowych
wodociągów. Gmina Bełchatów otrzymała 60
tys. zł na budowę wodociągów w Zawadach,
Janowie i Oleśniku. Dla ochrony wód i gleby
buduje się oczyszczalnie ścieków. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy
szkole podstawowej w miejscowości Wadlew
i na modernizację kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w Szczercowie (kolektor
główny dopływowy do oczyszczalni ścieków
w Szczercowie) przeznaczono łącznie 220 tys.
zł. Natomiast, by woda bezawaryjnie dopływała
do mieszkańców Bełchatowa z ujęcia w Myszakach, sumę 77 tys. zł przekazano spółce Wod-Kan na zakup agregatu prądotwórczego.

Oszczędzamy ciepło, chronimy
powietrze (410 000 zł)
Ciepło i estetycznie zrobiło się w tym
roku u strażaków z OSP w miejscowości
Żar (gmina Kluki) za sprawą termomodernizacji strażnicy. Pomoc powiatu wyniosła
60 tys. zł. Zadowoleni mogą być także wierni szczercowskiej parafii. 150 tys. zł dostali
na termomodernizację swojego kościoła,
w którym wymieniono ponad 30 okien, 11
drzwi i ocieplono stropodach. Cieszą się też
pracownicy i podopieczni Domu Dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej za sprawą zakupu nowoczesnego kotła do centralnego ogrzewania (60 tys. zł). Na razie cieplej tylko na sercu
może zrobić się społeczności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zelowie, bowiem ich
sala gimnastyczna doczekała się przygotowania dokumentacji na temat efektywności
energetycznej budynku (60 tys. zł). To oznacza, że samorząd powiatu przymierza się do
przebudowy obiektu z myślą o oszczędzaniu
energii. PCS w Bełchatowie dostał 80 tys. zł na
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projekt wymiany urządzeń nagrzewających
powietrze na pływalni. Warto zaznaczyć, że
inwestowanie w termomodernizacje budynków czy w sprzęt do ogrzewania pozwala nie
tylko oszczędzać naturalne paliwa (węgiel,
gaz, olej). Mniejsze zużycie paliw przekłada
się także na mniejszą emisję do środowiska
szkodliwych substancji (np. CO2, popioły).

W powiecie przybywa zielonych skwerów.

Niektóre „zielone” inwestycje ukryte są pod ziemią,
dlatego montowane są tablice informacyjne.

Coraz więcej zieleni wokół nas
(480 400 zł)
Lista miejsc, w których „zielone pieniądze” zamienią się w zieloną rzeczywistość jest w tym
roku imponująca. Należą do nich m.in. tereny
przy Powiatowym Centrum Sportu (104 600
zł), SOS-W w Bełchatowie (12 900 zł), ZSP w Zelowie (25 000 zł), ogródek dydaktyczny przy
MOS w Łękawie (29 500 zł), klub GKS Bełchatów (38 400 zł). Za 50 000 zł z powiatowej kasy
utrzymywano trawniki, drzewa, krzewy, pnącza
i żywopłoty w miejscowościach: Kleszczów,
Łękińsko, Łuszczanowice, Żłobnica, Czyżów,
Dębina, Kamień, Rogowiec, Wolica i Antoniówka. Bełchatowianie też skorzystają – 220 000 zł
zostało przeznaczone na m.in. posadzenie 180
drzew oraz 3500 krzewów, zamontowanie 120
osłon siatkowych przeciw gryzoniom na drzewa rosnące wzdłuż rzeki Rakówki. W Parku im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Edwardów w Bełchatowie pojawi się 50 ławek.

Eliminujemy niebezpieczeństwa dla
ludzi i środowiska (140 000 zł)
W gminie Bełchatów już jeździ nowy średniej wielkości, ale za to dobrze wyposażony
samochód pożarniczy, na którego kupno powiat dołożył 120 tys. zł. Niezawodny sprzęt
to podstawa w pracy strażaków. Na odbiór,
transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 20 tys. zł dostał urząd
miasta w Bełchatowie. Bełchatowianie, którzy mają na posesjach taką „truciznę”, mogą
zgłaszać się do magistratu po nieodpłatną
pomoc w odebraniu odpadów z podwórka.
Zrobi to specjalistyczna firma i zdeponuje je
na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Nowoczesny samochód pożarniczy cieszy strażaków
z gminy Bełchatów.

Uczymy mieszkańców dbania
o zdrowie i przyrodę (550 000 zł)
Edukacja ekologiczna realizowana przez
samorząd powiatu bełchatowskiego i w tym
roku była ciekawa w formie i treści, adresowana praktycznie do wszystkich grup wiekowych. 6O wyjazdów dla dzieci i dorosłych
do przyjaznych środowisku miejsc (np. termy
w Uniejowie, skierniewickie święto kwiatów,
pobyt młodzieży w alpejskim regionie), akcje
prozdrowotne „Zdrowo gram – jestem eko”
i „Mój ekologiczny styl życia” (badania krwi,
spotkania z dietetykiem, marsze nordic walking), zbiórka makulatury, niezliczone konkursy dla dzieci, szkolenia, publikacje o treściach ekologicznych, Eko-piknik, Powiatowe
Obchody Dnia Ziemi – to główne inicjatywy
realizowane samodzielnie przez bełchatowskie starostwo lub we współpracy z innymi
instytucjami czy organizacjami. Uczestników,
którzy skorzystali z tych atrakcji można liczyć
w ponad 30 tysiącach osób, które teraz lepiej
troszczą się o własne zdrowie oraz o otaczan
jącą przyrodę. 

EKOPOWIAT
Dzieci uwielbiają Eko-Mikołaja
Rozdawał prezenty i owocowe słodycze, tańczył, śpiewał piosenki o przyrodzie i uczył robić
zabawki z niczego. Jak go więc nie kochać? Na zabawę z Eko-Mikołajem przyszło 2 grudnia
do auli w ZSP nr 3 około dwustu maluchów.
Eko-Mikołaj to nazwa przedsięwzięcia
kontynuowanego od kilku lat przez wydział
ochrony środowiska w bełchatowskim starostwie.
– Wszystkie dzieci kochają Mikołaja, a jeśli będzie to postać, która przy okazji miłego
obowiązku rozdawania prezentów także bawi
i uczy np. troski o przyrodę, to jest to właśnie
cel, na którym nam zależy – mówi Wojciech
Rogoziński, naczelnik wydziału. – Edukację
ekologiczną realizujemy na wiele sposobów.
Eko-Mikołaj to jeden z nich, trzeba przyznać
wyjątkowo przyjemny i także skuteczny.
W spotkaniu z tegorocznym Eko-Mikołajem uczestniczyli profesjonalni animatorzy
i instruktorzy warsztatów plastycznych, którzy wykonywali z dziećmi zabawki i ozdoby
z surowców przeznaczonych do recyklingu,
jak np nakrętek, kapsli, gazet, papieru, kartonów. Maluchom uświadamia się, że wiele
rzeczy można wykorzystać kolejny raz. To do-

Na pamiątkę spotkania z Eko-Mikołajem dzieci otrzymały drewniane puzzle.

bra nauka o oszczędzaniu surowców, dodatkowo pobudza wyobraźnię i kreatywność.
Dzieci uczyły się także piosenek o pięknie

przyrody, a w nagrodę za aktywność dostały
drewniane puzzle i zwierzątka z balonów.
n

Ekoskrzaty ratują świat i zdobywają nagrody
Trzydzieści jeden placówek oświatowych z powiatu bełchatowskiego zaprezentowało się
na Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci, który odbywał się 16 i 17 listopada w auli ZSP
nr 3 w Bełchatowie. Była to już kolejna edycja przedsięwzięcia, organizowanego przez starostwo, w którym najmłodsi wyrażają wiedzę o środowisku poprzez formy teatralne.
Do udziału w kolejnej edycji Festiwalu
Ekologicznej Twórczości Dzieci zgłosiło się
15 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i 9
gimnazjów z terenu powiatu bełchatowskiego. Łącznie uczestniczyło blisko 500 dzieci

i młodzieży. Nagrodę Grand Prix wywalczyło
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Bełchatowie za przedstawienie „Ekoskrzaty ratują
świat”. Uroczyste podsumowanie rywalizacji
odbyło się na początku grudnia. Wyróżnio-

Placówki uczestniczące w FETD nagradzane są wartościowymi prezentami, tegoroczne kosztowały w sumie 11 500 zł.

nym placówkom pogratulował Waldemar
Wyczachowski, starosta bełchatowski, który
przekazał także cenne nagrody.
Laureaci Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci 2016:
przedszkola
I. Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Kleszczowie
II. Przedszkole Samorządowe nr 5
w Bełchatowie
III. Przedszkole Samorządowe nr 2
w Bełchatowie
szkoły podstawowe
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
II. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
III.Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie
gimnazja
I. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
II. Publiczne Gimnazjum w ZSO w Zelowie
III. Publiczne Gimnazjum
n
w Domiechowicach
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EKOPOWIAT
Drewniane
jest piękne
Ponad dwustu uczniów podstawówek pozna do Bożego Narodzenia zalety tworzenia z wiórów osikowych
różnych przedmiotów. Warsztaty rękodzieła dla najmłodszych
przygotowało
starostwo. Łączą one przyjemność tworzenia z edukacją ekologiczną.
Wiórki osikowe to bardzo „wdzięczny” materiał dla rękodzieła – uważają pracownicy referatu ds. edukacji ekologicznej w starostwie,
prowadzący grudniowe zajęcia plastyczno-ekologiczne dla uczniów. Z barwionych
naturalnie drewnianych paseczków dzieci
wykonują ozdoby świąteczne. Każda jest
inna i wyjątkowa. Maluchy dumne ze swoich
dzieł, zawieszą je na choinkach.

Ozdoby z osikowych wiórów zawisną na choinkach w domach u co najmniej dwustu uczniów.

– Celem tych warsztatów jest nie tylko kreatywność i rozwijanie zdolności manualnych
u dzieci – mówią Anna Kurzydlak i Magdalena
Luba, instruktorki zajęć. – Pokazujemy, jak dużo
możliwości mają naturalne surowce. Uczymy
także szacunku dla natury i tego, co potrafi wytworzyć ludzka dłoń.

Zajęcia odbywają się w budynku starostwa.
Każdej ze szkół podstawowych przydzielono oddzielny termin. Udział w warsztatach
weźmie w sumie ponad dwustu uczniów.
n
Wszystkie materiały kupiło starostwo. 

Powiat zmienia się na zielono

Powiat bełchatowski podpisał z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(www.zainwestujwekologie.pl)
umowę
o dofinansowanie wykonania projektu dla
I etapu zagospodarowania terenów zieleni
w zabytkowym parku dworskim w Łękawie.
Dofinansowanie z funduszu wyniesie 9,7 tys.
zł. Pozostałą sumę 2,4 tys. zł dołoży powiat.
Na rozpoczęcie prac w parku zgodził się Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków
w Łodzi.
Park przy obecnej siedzibie Miejskiego
Ośrodka Socjoterapii w Łękawie powstał w II
połowie XIX w. Brak pielęgnacji i zaniedbania tego miejsca doprowadziły do dużego
zniszczenia drzewostanu. Zachowały się ślady kompozycji roślinnej, które będą stanowić
podstawę prac rewaloryzacyjnych, zmierzających do przywrócenia walorów historycznych,
przyrodniczych i krajobrazowych tego miejsca
.Park w Łękawie wpisano do rejestru zabytków
ponad 30 lat temu. Projekt rewitalizacji parku
będzie zawierał m.in. opis stanu istniejącego,
dane inwentaryzacji drzewostanu, propozycje
działań dla gospodarki drzewostanem oraz nowych nasadzeń. Dziś nie wiadomo jeszcze, jaki
może być koszt realizacji projektu. Starostwo
podejmie starania o uzyskanie pomocy finann
sowej z WFOŚiGW.

Drzewka, krzewy i krzewinki, żywopłoty oraz trawniki dodadzą każdemu otoczeniu estetyki i stworzą zdrowy mikroklimat.
Samorząd powiatu regularnie przeznacza
pieniądze na takie działania. W tym roku
zagospodarowano zielone tereny m.in.
wokół ZSP w Zelowie i SOS-W w Bełchatowie, a dla zabytkowego parku w Łękawie
zlecono wykonanie projektu renowacji.
Utworzenie terenów zieleni przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie kosztowało prawie 25 tys. zł. Roboty ogrodni-

cze obejmowały kompleksową gospodarkę
drzewostanem, liczącym ponad 120 drzew,
posadzenie kilku nowych, a także nasadzenie
prawie 300 sztuk krzewów i krzewinek. Powierzchnie wokół posadzonych roślin zostały
estetycznie pokryte korą, a rabaty ogrodzone
drewnianą palisadą. Z kolei zagospodarowanie terenów zielonych wokół Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie polegało na wykonaniu 1600m2 trawnika, nasadzeniu wiśni japońskich i berberysów.
Zadanie kosztowało blisko 13 tys. zł.

W 2016 r. na utworzenie terenów zielonych w powiecie wydano 480 400 zł.
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z Życia gmin
Delegacja z Gminy Drużbice
na XIII Dniach Pielgrzyma
w Hebdowie

Dzień otwarty w punkcie
przedszkolnym w Suchcicach

Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Drużbic, Rożniatowic, Chynowa i Podstoły
4 grudnia br. reprezentowali gminę na XIII Dniach Pielgrzyma w Hebdowie. Warto wspomnieć, że w 2004 roku św. Jan Paweł II przekazał
klasztorowi w Hebdowie piuskę papieską i różaniec. Uroczystości
przewodniczył ksiądz infułat Jerzy Bryła, który wraz z mieszkańcami
Nowego Brzeska oraz zaproszonymi delegacjami modlił się w intencji pokoju w Polsce i na świecie. Po części oficjalnej wszyscy udali
się do CKiS w Hebdowie Kolonii, gdzie miejscowe KGW wraz z OSP
Hebdów pokazali przybyłym, co znaczy staropolska gościnność. n
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Z tej okazji życzymy wszystkim
by wigilijny wieczór zrodził niepowtarzalne chwile
spędzone w pokoju i wzajemnej, rodzinnej bliskości.
Niech każdy następny dzień przynosi zdrowie, siłę,
i nadzieję na lepsze jutro. A 2017 rok obfituje w same sukcesy i dostatek.
Wyjątkowych Świąt !
życzą
Jacek Walczyk
Bożena Zielińska
Przewodniczący Rady Gminy Drużbice
Wójt Gminy Drużbice

Punkt przedszkolny w Suchcicach chętnie otwiera swoje drzwi dla najmłodszych i
rodziców.

To była wyjątkowa niespodzianka dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. 6 grudnia, czyli w popularne Mikołajki, Wójt Gminy Drużbice
zorganizowała tzw. dzień otwarty w nowym punkcie przedszkolnym
w Suchcicach. W tym dniu można było zwiedzić pomieszczenia tej
placówki. Dla dzieci przygotowano ciekawe gry i zabawy integracyjne, zaplanowano również wspólne rysowanie czy naukę piosenek.
n
Pani wójt czytała dzieciom bajki i wierszyki.
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z Życia gmin
„Magiczny świat” dla uczniów w Chabielicach
„Magicznym światem” nazwano nową ekopracownię w Szkole Podstawowej
w Chabielicach. Na ten cel
pozyskano 31 tysięcy złotych
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
a brakujące 5,5 tysiąca zł dołożyła z gminnego portfela
Rada Gminy Szczerców.
Uroczyste otwarcie „Magicznego świata”
odbyło się 22 listopada.
– Osobiście przekonaliśmy się, ile radości
czerpią dzieci z kreatywnych metod nauczania i z poznawania przyrody – mówił
obserwując pokazowe zajęcia wójt Krzysztof Kamieniak. – To nie pierwsza tego typu
inicjatywa w tej placówce. Uczniowie
z Chabielic uczestniczyli w takich projektach, jak np. „Na zielonych szlakach” lub
„Ekobrzdące na łące”.
Przedsięwzięcie możliwe było dzięki pomysłowi i zaangażowaniu miejscowych
nauczycieli przyrody. Stworzona przez
nich koncepcja pracowni zyskała uznanie
i pozwoliła na otrzymanie dofinansowana

Zdaniem Krzysztofa Kamieniaka, wójta Szczercowa, przyjaźni dla środowiska warto uczyć się od najmłodszych lat.

z WFOŚiGW. Wkład własny i uzyskana pomoc umożliwiły zakup ponad 200 pomocy dydaktycznych, elementów wyposażenia pracowni i roślin ozdobnych. Obiekt
pozwoli na praktyczne ćwiczenia podczas
lekcji przyrody, a zgromadzone wyposażenie umożliwi uczniom przeprowadzenie
szeregu doświadczeń, dotyczących m.in.:
biodegradacji, energii odnawialnej, obserwacji mikroskopowych i zjawisk fizyczn
nych.

Ekspresem przez gminę Kleszczów
Gmina sprzeda działki budowlane. 33
działki budowlane o powierzchniach od 0,12
do 0,19 ha, położone na osiedlu w Łuszczanowicach Kolonii zaoferuje gmina Kleszczów.
Sprzedaż odbywać się ma w formie przetargu
ustnego nieograniczonego. Ogłoszenie z wykazem i cenami wywoławczymi oferowanych
działek zostało 7 grudnia zamieszczone na tab-
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licy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.
Budowa komunalnych mieszkań. Zapełniają się tereny na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ul. Sportowej. Od listopada
trwa zaplanowana na 12 miesięcy budowa
dwóch kameralnych bloków, w których znajdą
się mieszkania dla 28 rodzin. Wraz z budynkami powstają też zespoły garaży. Po oddaniu tej
inwestycji gmina będzie posiadać ponad 190
mieszkań komunalnych.
Charytatywny kiermasz. Gminnej imprezie mikołajkowej, zorganizowanej po raz ósmy
w kompleksie SOLPARK, towarzyszył kolejny
kiermasz charytatywny, na rzecz łódzkiej Fundacji Gajusz. Przygotowany został przez rodziców dzieci z przedszkola w Łuszczanowicach
oraz przez przedszkolny personel. W tworzenie
świątecznych dekoracji, kartek i upominków
przeznaczonych do sprzedaży włączyli się też
mieszkańcy gminy Kleszczów. W tym roku kier-

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych magią wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa płynące z serca
życzenia radosnych, spokojnych świąt
oraz pomyślności
w Nowym 2017 roku.
Z najlepszymi życzeniami:
Zbigniew Szcześniak
Przewodniczący Rady Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak
Wójt Gminy Szczerców

masz, towarzyszące mu atrakcje oraz dobrowolne wpłaty darczyńców złożyły się na sumę
ponad 25 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na
ośrodek preadopcyjny Tuli Luli, prowadzony
n
przez Fundację Gajusz.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć wszystkim
najserdeczniejsze życzenia. Niech święta
będą niezapomnianym czasem, spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy,
aby odbyły się w zdrowiu, spokoju i radości,
w gronie rodziny i przyjaciół.
W Nowym 2017 Roku życzymy wielu
szczęśliwych dni oraz spełnienia marzeń.
Michał Michałek
Przewodniczący 
Rady Gminy

Sławomir Chojnowski
Wójt
Gminy Kleszczów

INFORMATOR
Powiatowe Centrum Sportu
ul. Czapliniecka 96, 733 01 70, 733 01 72
Szkoły ponadgimnazjalne
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
ul. 1 Maja 6, tel./fax 632 20 10
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
ul. Czapliniecka 72, tel. 632 22 11, fax 632 21 83
ZSP nr 3 im. L. Czyżewskiego
ul. Czapliniecka 96, tel. 632 57 11, fax 632 31 56
ZSP nr 4 im. R. Traugutta
ul. Czapliniecka 98, tel. 733 12 17, fax 632 16 42
ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie
ul. Kilińskiego 5, tel./fax 634 10 70
Urzędy gmin
Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1
te. 733 51 16, fax 632 69 23
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
(kier. 44)
Centrala 635 86 00, fax 635 86 17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 733 04 98,
fax 633 06 42
Centrum Administracyjne ds. Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych 633 18 81

Sekretariat 635 86 01

Ośrodek Interwencyjno Socjalizacyjny 633 16 81

Zespół ds. gospodarczy 635 86 81

Bursa Szkolna 632 12 52

Zespół ds. administracyjnych 635 86 81-96
Wydział Finansowo-Księgowy 635 86 56
Wydział Spraw Obywatelskich 635 86 51
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 635 86 33
Wydział Komunikacji i Dróg 635 86 77, 635 86 09

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu
Państwa 635 86 50

KP Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wspólna 7, 633 83 12, fax 633 62 68

Zespół ds. Kadr 635 86 10

KP Policji
ul. 1 Maja 7, 635 52 00

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi 635 86 14
Biuro Rady Powiatu 635 86 53
Wydział. Edukacji, Kultury i Sportu 733 66 09
ul. Pabianicka 26

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Pabianicka 34, te;. 633 29 06
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Okrzei 49, tel. 733 13 57
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Piłsudskiego 70, tel. 635 09 53
Pozostałe Instytucje
Szpital Wojewódzki
ul. Czapliniecka 123, 635 82 00
Izba przyjęć 635 85 34, 635 84 80
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Lipowa 67, tel./fax 632 79 14
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Bawełniana 3, tel./fax 632 94 04
Dom Pomocy Społecznej w B-wie
ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax 635 24 00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
635 86 04

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

Wydział Architektury i Budownictwa 635 86 78

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-413 Łękawa 9, tel. 635 13 48, fax 633 21 06

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
635 86 24
Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
733 66 08
ul. Pabianicka 34
Zespół ds. promocji 635 86 42
Rzecznik prasowy 635 86 14
ul. Czapliniecka 66
Powiatowy zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 733 66 24

Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, 043 676 60 04
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Czapliniecka 96, 632 28 74
Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny
ul. Czapliniecka 66, 633 16 81
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. gen. J. Głuchowskiego, ul. Targowa 20,
633 60 08
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Czapliniecka 96, tel. 633 23 78, fax 632 65 69

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13
tel. 632 52 11, 632 68 54
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77a, tel. 631 10 78
Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
tel./fax 731 31 10
Urząd Gminy w Klukach
97-415 Kluki 88, tel./fax 631 50 03
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec
tel./fax 043 676 60 11
Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
tel./fax 631 80 50
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
tel./fax 634 10 00
Przyjęcia interesantów przez starostę, wicestarostę
i etatowego członka Zarządu Powiatu odbywają się
we wtorki od godziny 13.00 do godz.18.00 w budynku
starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19 (III piętro).
Termin wizyty należy uzgodnić w sekretariacie lub
telefonicznie: 44 635 86 01.

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

Załatw sprawę w urzędzie
• Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pracuje
w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30, we
wtorki do godz. 18. 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: druki do pobrania, BIP), a także bezpośrednio w wydziałach.
• Termin wizyty w wydziale komunikacji (data,
godzina) można uzgodnić poprzez specjalną
aplikację na stronie powiatu. O załatwieniu
sprawy rejestracji samochodu czy prawa jazdy urząd powiadamia interesantów SMS-em,
jeśli mają takie życzenie.
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adam Baryła

Ryszard Ciągło

Marek Chrzanowski

Szczepan Chrzęst

Barbara Dobkowska

Tadeusz Dobrzański

Krzysztof Gajda

Grzegorz Gryczka

Marek Jasiński

Krzysztof Jewgiejuk

Jerzy Konieczny

Elżbieta Kołatek

Iwona Kowalska

Elżbieta Kudaj

Damian Nowak

Karol Orymus

Dorota Pędziwiatr

Dariusz Rogut

Miłosz Rudnicki

Krzysztof Rybak

Renata Skalska

Waldemar Wyczachowski

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Jerzy Konieczny
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Miłosz Rudnicki – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Szczepan Chrzęst
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Waldemar Wyczachowski
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący
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Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska:
Iwona Kowalska – przewodnicząca
Krzysztof Jewgiejuk
Krzysztof Gajda

Dariusz Rogut
Jacek Zatorski
Adam Baryła
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Karol Orymus – przewodniczący
Elżbieta Kudaj – wiceprzewodnicząca
Barbara Dobkowska
Grzegorz Gryczka
Marek Jasiński
Elżbieta Kołatek
Dorota Pędziwiatr

Renata Skalska
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy
Społecznej:
Tadeusz Dobrzański – przewodniczący
Renata Skalska – wiceprzewodnicząca
Ryszard Ciągło
Elżbieta Kołatek
Karol Orymus
Dorota Pędziwiatr

