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W ten niezwykły czas rodzącej się nadziei życzymy wszystkim 
mieszkańcom wszelkiej pomyślności. 

Niech święta Bożego Narodzenia napełnią serca miłością,  
a czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie spokój i radość. 

Niech spełnią się składane w wigilijną noc życzenia, 
a Nowy Rok będzie pełen pomyślności.

Dorota Pędziwiatr Przewodnicząca Rady Powiatu w Bełchatowie
Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski
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FLESZ

Prezydent Andrzej Duda był gościem tegorocznej Barbórki. Spotkał się górnikami 4 grudnia, wręczył odznaczenia. Bełchatowska 
kopalnia obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia

Ponad sto załóg wzięło udział  w „WYRowisku”, ekstremalnym 
rajdzie dla miłośników samochodów terenowych pod patrona-
tem Waldemara Wyczachowskiego, bełchatowskiego starosty.  
Organizatorem była Bełchatowska Grupa Offrofdowa

Patriotyczny charakter miał II Powiatowy Rajd Niepodległości, 
który odbył się 11 listopada. Rowerzyści byli m.in. w Patoku, 
gdzie w 1939 roku spadł zestrzelony przez Niemców polski 
bombowiec Łoś

https://www.facebook.com/powiatbełchatowski

Nowy szef policji

Mł. insp. Karol Mielczarek został nowym 
komendantem bełchatowskiej policji.  

Na jego zastępcę mianowano mł. insp. To-
masza Jędrzejczyka, policjanta z  25-letnim 
stażem. Uroczystość mianowania nowych 
szefów policji odbyła się 2 grudnia. 

Podczas uroczystości zgromadzeni go-
ście zamiast tradycyjnych kwiatów przeka-
zywali nowemu komendantowi pluszaki. 
Zabawki będą na wyposażeniu każdego 
radiowozu, aby policjanci jadący do akcji 
czy wypadku, gdzie ofiarami lub poszko-
dowanymi są dzieci, mieli miły upominek 
na złagodzenie stresu. n
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Kalendarz imprez
Wybierz się na lodowisko
W okresie zimowym lodowisko w Powiatowym 
Centrum Sportu czynne jest codziennie w go-
dzinach 8-21. Lodowisko funkcjonuje w syste-
mie - jedna godzina jazdy i pół godziny przerwy 
technicznej. Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie www.pcs-belchatow.pl.

VIII przeglądowa wystawa BTF
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne za-
prasza na wernisaż, który odbędzie się 17 grud-
nia o godz. 18 w Muzeum Regionalnym. Swoje 
prace pokażą m.in. Andrzej Juchniewicz, Paweł 
Woszczyk, Vaitkus Romualdas, Lasaka Petra.

Wspólne kolędowanie z MCK
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykona-
niu chóru Gospel zabrzmią podczas świątecz-
nego spotkania w MCK PGE Gigantów Mocy 
18 grudnia o godzinie 18. W ten magiczny 
wieczór wypełniony magią świąt, uczestnicy, 
nie tylko wspólnie zaśpiewają kolędy,  ale i 
przyozdobią pierniki, które potem zawieszą na 
choince. Nie zabraknie również św. Mikołaja.

Historia pierwszej gwiazdki, 
warsztaty astronomiczne
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie 
zaprasza na kolejne warsztaty z cyklu „Ko-

palnia Wiedzy PGE Gigantów Mocy”. Tym ra-
zem, uczestnicy będą mogli zgłębiać tajniki 
wszechświata, podczas warsztatów „Historia 
pierwszej gwiazdki”. Kosmiczne zajęcia od-
będą się 19 grudnia dla dzieci w wieku 7 – 16 
lat, w dwóch kategoriach wiekowych. Ogól-
na ilość wolnych miejsc wynosi 30 osób, 
pozostałe osoby będą musiały zapłacić 9 zł. 
Szczegółowych informacji udziela sekreta-
riat MCK.

,,Baby boom bum”, warsztaty 
muzyczne dla najmłodszych
Zajęcia umuzykalniające ,,Baby boom bum” 
dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat odbędą się 
9 stycznia w sali koncertowej Miejskiego 
Centrum Kultury w Bełchatowie . Zajęcia są 
przygotowywane w oparciu o nowatorską 
metodę amerykańskiego muzyka i badacza 
Edwina E. Gordona. Podczas wspólnych za-
baw muzycznych dzieci, w zależności od 
wieku, będą mogły rozwijać mowę i słuch. 
Nie zabraknie również zajęć rozwijających 
układ oddechowy, pamięć, koncentrację, 
zręczność oraz zmysł orientacji ułożenia czę-
ści własnego ciała – proprocepcję.
Bilety do nabycia w kasie MCK PGE giganty 
mocy, oraz na stronie internetowej www.mch.
belchatow.pl
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Chcemy działać sprawnie i szybko 
Stawiamy na racjonalną gospodarkę i profesjonalne zarządzanie, pamiętając, że jesteśmy tu dla ludzi  
– mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski
Rok temu, 5 grudnia, został pan bełcha-
towskim starostą. Jaki to był okres?

Intensywny i  wcale niełatwy. Dużo czasu 
poświęciłem na to, żeby poznać specyfikę 
pracy urzędu, przygotować się do pewnych 
zmian i  projekcji budżetu na kolejne lata. To 
był też czas oceny realnych możliwości po-
wiatu bełchatowskiego przy jednoczesnym 
racjonalnym wydatkowaniu środków. W roku 
2015 dokończyliśmy budowę stadionu lek-
koatletycznego, potężną inwestycję, wartą 8,5 
mln zł. Zrealizowaliśmy też własne projekty – 
przebudowę budynku po byłym Fazbudzie, 
gdzie wprowadzą się za moment wydziały 
starostwa. Udało się stworzyć montaż finan-
sowy na drogę Kamień-Chabielice, co jest bar-
dzo ważne, bo drogi to mój priorytet. Chcę też 
ograniczyć zadłużenie powiatu. Dzięki prowa-
dzeniu realnej polityki finansowej wyemituje-
my obligacje na niższą kwotę niż planowali-
śmy, czyli na niecałe 7 mln zł, a nie 10 mln zł.

To zapowiedź nowej polityki i  nowego 
spojrzenia na samorząd powiatowy?

To zapowiedź polityki racjonalizowania wy-
datków. Będę przywiązywał dużą wagę do 
tego, aby nie zadłużać dalej powiatu i ograni-
czać to obecne, które sięga 38 mln zł. Nie bę-
dzie dużych inwestycji, planowanych z takim 
rozmachem jak stadion lekkoatletyczny. Będą 
inwestycje potrzebne, po to, aby na przyszłość 
nie zablokować powiatu pod kątem rozwoju. 
Musimy odejść od mylnego pojmowania sa-

morządu powiatowego jako jednostki kreują-
cej procesy inwestycyjne w regionie. Od tego 
są gminy. Powiat to administracja. Ma działać 
sprawnie i szybko. Mieszkaniec ma przyjść do 
urzędu i bez problemu załatwić swoją sprawę. 

Wkrótce starostwo odda budynek przy 
ulicy Pabianickiej. To kolejny element 
usprawniania administracji?

Oczywiście. Poprzedni zarząd kupił budy-
nek po byłym Fazbudzie i przez dwa lata nie 
podjął działań. Ja doszedłem do wniosku, że 
podnoszenie jakości obsługi mieszkańców 
jest bardzo ważną kwestią i  ta inwestycja, 
kosztująca 1,9 mln zł, stała się jednym z prio-
rytetów. Jesteśmy na etapie odbiorów, jesz-
cze w  tym roku chcielibyśmy przeprowadzić 
jeden z  wydziałów. Docelowo znajdą się tu 
wydziały, które obsługują najwięcej mieszkań-
ców - komunikacji, ochrony środowiska oraz 
architektury. Natomiast na ulicę Czapliniecką, 
blisko szpitala, przeniesiemy Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności.

Sprawna administracja to ukłon w stronę 
mieszkańców. Takich działań jest więcej, 
choćby prozdrowotne.

Bo – krótko mówiąc - my jesteśmy tu dla 
mieszkańców i  z  myślą o  nich pracujemy. 
Chcemy podnosić jakość życia, ułatwiać za-
łatwianie spraw, wspierać biznes. Dbamy 
o  bezpieczeństwo mieszkańców i  ich zdro-
wie. W  tym roku 800 panów przebadaliśmy 
w kierunku raka gruczołu prostaty. Trwa akcja 
bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi 
HPV dla ponad 480 dziewczynek. Ponad pół 
tysiąca osób skorzystało z  bezpłatnych ba-
dań medycznych w ramach programu ,,Mój 
ekologiczny styl życia”. Na działania związane 
z  ochroną zdrowia przekazaliśmy organiza-
cjom pozarządowym 25 tys. zł, a na same pro-
gramy wydaliśmy w tym roku 224 tys. zł. 

Bezpłatne badania zaproponujemy też 
w  przyszłym roku, powrócimy do ,,Mojego 
ekologicznego stylu życia”, będą badania dla 
mężczyzn w  kierunku raka prostaty. Mamy 
także w planach program profilaktyczny dla 
młodzieży.

Dla mieszkańców robimy dużo nie tyl-
ko w  obszarze zdrowia. To także wymiana 
młodzieży w  ramach współpracy z  naszym 

regionem partnerskim w  Niemczech, wspar-
cie organizacji pozarządowych, czy działania 
proekologiczne. Sukcesem była tegoroczna 
edycja ,,Drzewka za makulaturę”, rekordowa 
– bo przyszło do nas 3,5 tys. osób. 3 tysiące 
mieszkańców wzięło udział w wyjazdach eko-
logicznych, a to tylko część naszych proekolo-
gicznych propozycji.

A  jeśli chodzi o  gospodarkę, jaki będzie 
przyszłoroczny budżet?

Na pewno trudny i to trzeba wprost powie-
dzieć. W projekcie na inwestycje przeznaczy-
liśmy nieco ponad 7 mln zł , z czego ponad 4 
mln zaplanowaliśmy na drogi, bo to – co wciąż 
powtarzam – priorytet. Będziemy szukać środ-
ków zewnętrznych i dalej współpracować z in-
nymi samorządami, tak jak przy przebudowie 
drogi Kamień-Chabielice, gdzie wsparły nas 
gmina Kleszczów i Szczerców. W tym roku zro-
biliśmy pierwszy odcinek tej drogi o długości 
1,7 km. 
Jeszcze w  grudniu budżetem zajmą się 
radni. Jak ocenia Pan współpracę z  Radą 
Powiatu w Bełchatowie?

Prawo i  Sprawiedliwość ma większość 
w radzie i  to poparcie radnych z mojej partii 
z  pewnością ułatwia i  usprawnia pracę. Na-
tomiast cenię bardzo opozycję i  jestem miło 
zaskoczony merytorycznym podejściem do 
spraw i problemów powiatu. Krytyka, jeśli się 
pojawia, jest konstruktywna, a uwagi radnych 
opozycyjnych naprawdę cenne. n

WYDARZENIA

Krótko

Waldemar Wyczachowski jest absolwen-
tem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego (gospodarka prze-
strzenna); Wydziału Zarządzania, Informatyki 
i  Transportu Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi (zarządzanie – logisty-
ka) oraz Akademii Rozwoju Gospodarczego 
w  Poznaniu (zarządzanie zasobami ludzkimi). 
Zawodowo związany był z: spółką Sante w War-
szawie (kierownik sprzedaży), Przedsiębior-
stwem Komunikacji, Transportu i Usług Komu-
nalnych gm. Bełchatów (dyrektor techniczny), 
Powiatowym Zarządem Dróg w  Bełchatowie 
(zastępca dyrektora), PTS Betrans w  Rogowcu 
(kierownik działu). Zasiadał także w  Radach 
Nadzorczych Eko-Regionu i PKS w Bełchatowie 
oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Zelowie.
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Gładki asfalt i wygoda dla petenta
Pierwszy odcinek zmodernizowanej drogi Kamień-Chabielice, zakończona budowa stadionu lekkoatle-
tycznego i modernizacja budynku po byłym Fazbudzie – to najważniejsze inwestycje mijającego roku

W mijającym roku samorząd powiatu beł-
chatowskiego zaplanował na wydatki inwe-
stycyjne 23 mln zł. Ponad połowa, tj. 11,4 mln 
zł przeznaczona została na, ogólnie mówiąc, 
oświatę i wychowanie. W tym obszarze mieści 
się największe tegoroczne przedsięwzięcie - 
przebudowa stadionu lekkoatletycznego. Po-
wiat pomógł finansowo w realizacji różnych 
inwestycji także innym podmiotom, m.in. 
gminom i szpitalowi. 

O przebudowie stadionu lekkoatletycznego 
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie mówi się, 
że to spełnienie marzeń młodych lekkoatletów 
i  trenerów. Obiekt, którego budowa zakoń-
czyła się późną jesienią tego roku, kosztował 
w sumie 8,5 mln zł, w tym  6 mln 263 tys. zł 
w roku 2015. Obecnie trwa rozliczanie inwesty-
cji. W skład stadionu wchodzą boisko piłkarskie 
i  boiska do rugby z  nawierzchnią naturalną, 
pełnowymiarowa bieżnia poliuretanowa, rzut-
nia do pchnięcia kulą, rozbiegi do kilku dyscy-
plin, rzutnia wraz z klatką ochronną do rzutu 
dyskiem lub młotem. Stadion wyposażony jest 
w zadaszone trybuny dla pół tysiąca widzów, 
ekran ledowy oraz profesjonalne nagłośnienie 
i  monitoring.  Obiekt zacznie funkcjonować 
wiosną przyszłego roku. Jego wysoki standard 
pozwoli przeprowadzać w Bełchatowie zawo-
dy także o randze ogólnopolskiej.

Wśród pozostałych przedsięwzięć zwią-

zanych z  oświatą i  kulturą fizyczną wykona-
no w  tym roku m.in. przebudowę instalacji 
oświetleniowej w ZSP nr 3 i elektrycznej w ZSP 
w Zelowie (261 tys. zł), kupiono dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego profesjonalną to-
karkę (123 tys. zł), zbudowano parking przy 
Domu Dziecka w  Dąbrowie Rusieckiej i  za-
toczki parkingowe przy SOSW w Bełchatowie 
(40 tys. zł), wymieniono system podgrzewania 
wody w pływalni PCS (85 tys. zł). 

8 mln zł zaplanowano na remonty i przebu-
dowy dróg powiatowych. Najdroższą inwe-
stycją była przebudowa pierwszego odcinka 
drogi Kamień – Chabielice o długości 1,7 km 
za 2,5 mln zł. Droga ma duże znaczenie dla 
rozwoju powiatu, stanowi połączenie ob-
wodnicy Kleszczowa z  drogą wojewódzką 
Łódź – Częstochowa, umożliwia dojazd do 
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i  zakła-
dów zlokalizowanych wokół zagłębia przemy-
słowego oraz łączy obie odkrywki bełchatow-
skiej kopalni. Kolejne etapy będą realizowane 
przez następne lata. 

W wielu miejscach na terenie powiatu tak-
że trwały intensywne remonty. Za 1,3 mln zł 
przebudowano drogę Zawady – Dobrzelów, 
za 277 tys. zł - drogę powiatową w Głupicach, 
za 375 tys. zł została odtworzona jezdnia drogi 
Trząs – Zarzecze, za w sumie 550 tys. zł nowe 
nawierzchnie pojawiły się na drogach w Jam-

borku, Dębach Wolskich, Aleksandrowie i m. 
Bocianicha. Powiat doposażył także Powiato-
wy Zarząd Dróg w sprzęt za łączną kwotę 253 
tys. zł. 

 Ten rok to także przebudowa budynków 
po byłej firmie Fazbud, gdzie będą pracować 
wkrótce niektóre wydziały urzędu. Inwestycja 
kosztowała 1,9 mln zł. Budynek został zaada-
ptowany na pomieszczenia biurowe, jest do-
stosowany dla osób niepełnosprawnych, ma 
wymienione wszystkie instalacje tak, by jego 
eksploatacja była przyjazna środowisku.

Prawie 550 tys. zł znalazło się w inwestycjach 
związanych z ochroną środowiska. Samorząd 
wykonał tereny zielone przy Bursie Szkolnej, 
prace konserwatorskie obiektów i  urządzeń 
służących gospodarce wodnej w pasach dro-
gowych dróg powiatowych. Przekazał także 
dotacje gminom, przeznaczone na „zielone 
inwestycje”, głównie termomodernizacje bu-
dynków, rozbudowę kanalizacji i wodociągów. 
Pomoc finansowa powiatu trafiła również 
na zakup kotłowni i  pomp ciepła w  jednym 
z  bełchatowskich kościołów oraz do spółki 
Wod-Kan na dofinansowanie budowy podłą-
czeń budynków do zbiorczego systemu kana-
lizacyjnego. Na liście beneficjentów pomocy 
finansowej powiatu znalazł się też bełchatow-
ski szpital. 100 tys. zł z powiatowego portfela 
wesprze zakup aparatu usg. n

Pierwszy odcinek drogi Kamień-Chabielice już otwarty dla 
kierowców 

Na nowym stadionie lekkoatletycznym będzie można organizo-
wać rozgrywki sportowe, nawet o randze ogólnopolskiej

WYDARZENIA

Odnowiony budynek po Fazbudzie wkrótce zatętni życiem



- 5 -

Firmy mogą startować po medale i prestiżowy tytuł
Do końca grudnia przedsiębiorcy z powiatu bełchatowskiego mogą zgłaszać się do ,,Firmy na medal”

Konkurs to szansa na uzyskanie presti-
żowego tytułu i promocję. Jego dziewiąta 
edycja połączona będzie z  I  Forum Go-
spodarczym Powiatu Bełchatowskiego. 
Wydarzenie zaplanowane jest na począ-
tek lutego.

- Liczę na obecność i  zaangażowanie 
przedsiębiorców, na to, że forum będzie 
krokiem do scalenia biznesu w  regionie, 
jego zaaktywizowania, miejscem nawią-
zania kontaktów i  współpracy - mówi 
Waldemar Wyczachowski, starosta beł-
chatowski. - Chcemy być katalizatorem 
pewnych procesów, inicjować wydarze-
nia, inspirować. Stąd pomysł zorganizo-
wania forum. Zapraszamy na to wyda-
rzenie także przedsiębiorców z  naszych 
powiatów partnerskich.  

Forum było jednym z tematów spotka-
nia z  władzami rejonu żółkiewskiego na 
Ukrainie. Nadija Szczur, starosta rejonu 
żółkiewskiego, zapewniała, że jest zain-
teresowana współpracą na polu ekono-
micznym, a przedsiębiorcy z Ukrainy chęt-
nie wezmą udział w takim wydarzeniu.

Partnerami powiatu przy organizacji 
forum są Regionalna Izba Gospodarcza, 
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Tech-

nologiczno-Przemysłowy, Łódzka Agen-
cja Rozwoju Regionalnego. Do udziału 

w przedsięwzięciu zostało także zaproszo-
ne PGE. n

WYDARZENIA

Nowa przewodnicząca rady powiatu
Dorota Pędziwiatr kieruje od 30 listopada pracą powiatowych radnych

Dorota Pędziwiatr została nową prze-
wodniczącą Rady Powiatu w  Bełcha-
towie. Radni udzielili jej niemal stupro-
centowego poparcia na nadzwyczajnej 
sesji 30 listopada. Wybory nowego prze-
wodniczącego stały się koniecznością 
po tym, jak Szczepan Chrzęst złożył re-
zygnację.

Dorota Pędziwiatr, dotychczasowa 
wiceprzewodnicząca rady, była jedyną 
kandydatką na to stanowisko, zapro-
ponowaną przez klub radnych Prawa 
i Sprawiedliwości. W tajnym głosowaniu 
poparło ją dwudziestu radnych, przy 
jednym głosie sprzeciwu oraz jednym 
nieważnym. 

- Cieszę się, że uzyskałam tak dużą 
liczbę głosów – mówi Dorota Pędzi-

wiatr. - Wynik świadczy o tym, że moją 
kandydaturę poparli również radni 
opozycyjni. Dziękuję za zaufanie, które-
go nie zawiodę.

Szczepan Chrzest złożył rezygnację 
z funkcji przewodniczącego po tym, jak 

na sesji 6 listopada wicestarosta Grze-
gorz Gryczka zgłosił wniosek o  jego 
odwołanie, podpisany przez dwunastu 
radnych. 

Kolejna sesja, zaplanowana na 25 li-
stopada, nie odbyła się ze względu na 
nieobecność wiceprzewodniczących. 
Radni spotkali się ponownie 30 listo-
pada na sesji nadzwyczajnej. Uchwa-
łę o  przyjęciu rezygnacji Szczepana 
Chrzęsta poparło osiemnaście osób, 
cztery wstrzymały się od głosu.

Z Dorotą Pędziwiatr zasiada obecnie 
w  prezydium Rady Powiatu w  Bełcha-
towie Dariusz Rogut jako wiceprzewod-
niczący. Drugi wiceprzewodniczący zo-
stanie wybrany na sesji grudniowej.

 n

Dorota Pędziwiatr cieszy się poparciem większości radnych 

„Firma na medal" co i jak

Konkurs „Firma na medal” adresowany jest do małych i dużych firm. Przedsiębiorcy mogą ubie-
gać się o tytuł w dwóch kategoriach: firmy działające od roku do trzech lat, firmy działające powyżej 
trzech lat (zatrudniające do 50 osób oraz powyżej 50 osób).

Wypełnione formularze należy złożyć do 31 grudnia 2015 roku w sekretariacie starostwa w Beł-
chatowie. Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Promocji, tel. 44 635 86 42.

O współpracy gospodarczej Waldemar Wyczachowski rozmawiał z Nadiją Szczur, starostą rejonu żółkiewskiego
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Prawo budowlane bardziej przyjazne dla ludzi
Dwieście osób przyjechało do Bełcha-

towa na seminarium poświęcone pra-
wu budowlanemu, zorganizowane przez 
wydział architektury w  starostwie i  Łódzką 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Projektanci, kierownicy budów, inspektorzy 
nadzoru, pracownicy urzędów administracji 
architektoniczno-budowlanej, ogólnie mó-
wiąc ludzie z branży, zaznajamiali się z naj-
nowszymi zmianami w przepisach prawa.

- Celem seminarium było omówienie 
ostatnich zmian w ustawie Prawo budow-
lane oraz usprawnienie komunikacji po-
między osobami biorącymi bezpośrednio 
udział w  szeroko pojętym procesie inwe-
stycyjnym, a  administracją i  władzami lo-
kalnymi – mówi Monika Stelmasik, naczel-
nik wydziału architektury i  budownictwa 
w  bełchatowskim starostwie. - Na spotka-
niu chcieliśmy ujednolicić interpretację 
przepisów znowelizowanej ustawy, aby nie 
było wątpliwości i  nieporozumień w  pro-
cesie przygotowania i oceny dokumentacji 
projektowych.

To drugie tego typu spotkanie w  woje-
wództwie łódzkim, ale pierwsze tak bardzo 
liczne – mówi Barbara Malec, przewodni-
cząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. – Zamierzamy od-
wiedzić każdy powiat i w gronie lokalnych 
przedstawicieli organów nadzoru budowla-
nego, budowlańców i projektantów rozma-
wiać o prawie budowlanym. Niestety, usta-
wodawca wciąż je zmienia, a my borykamy 
się z różnymi interpretacjami i wymagania-
mi. n

Starostwo kupiło sorbenty dla strażaków

Bełchatowskie starostwo kupiło dla 
straży cztery tony sorbentu, osiemset 

litrów neutralizatora oraz tysiąc osiemset 
litrów środka pianotwórczego. To środki 
chemiczne używane w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, m.in. przy wypadkach 
samochodowych, gdy z  rozbitych aut 
wycieka olej napędowy czy benzyna.
- Kupione przez starostwo preparaty 
rozdzielamy do siedemnastu jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z powia-
tu, które włączone są do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi st. 
bryg. Wojciech Jeleń, Komendant Powia-

towy PSP w Bełchatowie. - Każdego roku 
uczestniczymy średnio w  dwustu zda-
rzeniach, gdzie potrzebne są sorbenty, 
neutralizatory czy środek pianotwórczy. 
Są to działania w  ramach ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego.
- Straż bardzo często jako pierwsza przy-
bywa na miejsce zdarzenia i jako ostatnia 
z  tego miejsca odjeżdża - podkreśla Jan 
Wionczyk, naczelnik wydziału spraw oby-
watelskich w  starostwie. - Do obowiąz-
ków straży należy też uprzątnięcie drogi 
po wypadku czy kolizji. Właśnie wtedy 
przydają się sorbenty i neutralizatory. n

Sorbenty kupione w tym roku przez starostwo kosztowały 
prawie 30 tys. zł.

CZY TRZEBA TO ZGŁOSIĆ?

● Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno 
stojącego domu jednorodzinnego, którego obszar od-
działywania mieści się w całości na działce, na której został 
zaprojektowany (wymagany projekt budowlany),
● Budowa wolno stojącego parterowego budynku go-
spodarczego (w tym garażu), altany oraz przydomowego 
ganku lub oranżerii (ogrodu zimowego) o pow. zab. do 35 
m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekra-
cza dwóch na każde jej 500 m2,
● Budowa wolno stojącego parterowego budynku rekre-
acji indywidualnej (przeznaczonego do okresowego wy-
poczynku) o pow. zab. Do 35 m2, jeżeli liczba tych obiek-
tów na działce nie przekracza jednego na każde jej 500 m2,
● Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydaj-
ności do 7,50 m3 na dobę,
● Budowa szamba o pojemności do 10 m3,
● Budowa ogrodzenia wyższego niż 2,20 m,
● Docieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m, ale 
nie wyższego niż 25 m,
● Budowa zjazdu z  drogi wojewódzkiej, powiatowej 
i gminnej

● Budowa wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytu-
owanej na działce, na której znajduje się budynek miesz-
kalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkanio-
we, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza 
dwóch na każde 1000 m2 działki,
● Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych do dziesięciu stanowisk włącznie,
● Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,20 m (również tych 
od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych),
● Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, cieplnych i  telekomunikacyj-
nych wewnątrz budynku,
●  Docieplenie budynku o wys. do 12 m,
●  Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej,
● Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełno-
sprawnych,
● Remont obiektów, których budowa nie wymaga po-
zwolenia na budowę (nie zgłaszamy remontu domu, któ-
rego obszar oddziaływania nie wykracza poza teren działki 
inwestora; trzeba natomiast zgłosić remont „bliźniaka” lub 
„szeregówki”)

Wymagają zgłoszenia:
Nie wymagają ani zgłoszenia, 
ani pozwolenia na budowę:

Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym  
korzystne dla inwestora:

● Mniej formalności do projektu budowlane-
go – zniesienie obowiązku dołączania do pro-
jektu budowlanego warunków od gestorów 
sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych, elektroenergetycznych, tele-
komunikacyjnych, oświadczeń zarządcy drogi 
o  możliwości połączenia działki z  drogą pu-
bliczną (wyjątek drogi wojewódzkie i krajowe).
● Więcej obiektów oddawanych do użytko-
wania na podstawie zgłoszenia, a nie jak do-
tychczas pozwolenia na użytkowanie, m.in.: 
warsztaty rzemieślnicze, parkingi, a  także sta-
wy rybne. 

● Roboty budowlane można rozpocząć je-
dynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.
● Termin ważności zgłoszenia – 3 lata od 
określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczę-
cia robót.
● Możliwość rozpoczęcia budowy z  chwilą 
złożenia w  nadzorze budowlanym zawiado-
mienia o rozpoczęciu robót. 
● Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia 
robót budowlanych, może wystąpić z  wnio-
skiem o pozwolenie na budowę, jeżeli jest to 
dla niego korzystniejsze.
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Młodzi, zdolni, nagrodzeni
Piętnastu uczniów i  absolwentów bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia powiatu beł-
chatowskiego. 

Są finalistami olimpiad i  konkursów, 
także na szczeblu krajowym, a ich średnia 
ocen najczęściej przekracza 5. Listy gra-
tulacyjne odebrali na sesji Rady Powiatu 
w  Bełchatowie z  rąk Doroty Pędziwiatr, 
wówczas jeszcze wiceprzewodniczącej 
i Waldemara Wyczachowskiego, bełcha-
towskiego starosty.

W  sumie na stypendia samorząd 
przeznaczył 15 tys. zł. Najwyższe wy-
niosło 2 tys. zł. Otrzymał je Oskar Sza-
frański, uczeń I  LO im. Broniewskiego, 
ze średnią ocen w roku 2014/15 – 5,7. 

Wśród stypendystów są uczniowie, 
jak też już absolwenci szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy w  minionym 
roku szkolnym osiągnęli wysokie wy-
niki w nauce oraz niejednokrotnie byli 

finalistami olimpiad bądź konkursów 
nawet na szczeblu ogólnokrajowym. 
Pieniądze w wysokości od 550 zł do 2 
000 zł przekazane zostały na początku 
września na konta bankowe uczniów. 
W  ten sposób  samorząd powiatu na-

gradza i docenia wysiłek młodych osób, 
ale też motywuje do pilnej nauki.  n

Stypendyści  odebrali listy gratulacyjne sesji rady powiatu

Stypendystami zostali:

Oskar Szafrański (I LO; średnia 5,70),
Wiktor Bednarczyk (I LO; średnia 5,11),
Barbara Żyżelewicz (I LO; średnia 5,40),
Patryk Michalak (I LO; średnia 5,11),
Bartosz Pełka (II LO; średnia 5,0),
Oliwia Kwaśniewska (I LO; średnia 5,56),
Artur Szymon Mielczarek (ZSP nr 3; średnia 4,77),
Agnieszka Sobczak (II LO; średnia 5,2),
Daniel Pająk (II LO; średnia 4,94),
Kamil Waleszczyk (ZSP nr 3; średnia 4,94),
Tomasz Przerywacz (ZSP nr 3; średnia 5,58),
Mateusz Trzeboński (II LO; średnia 5,1),
Kamil Dominik Kupiński (ZSP nr 3; średnia 4,91),
Edyta Grzejdziak (ZSP nr 3; średnia 5,20),
Sebastian Daniel Stępień (ZSP nr 3; średnia 4,92). 

Msza za Ojczyznę, strzelecka przysięga i patriotyczny koncert

Poetycko-muzyczny program Ro-
berta Grudnia, Jerzego Zelnika i so-

pranistki Sylwii Strugińskiej uświetnił 
97. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Koncert ,,Ku niepod-
ległej” odbył się w kościele przy ul. Ko-
ściuszki w Bełchatowie. Zabrzmiały „Le-
giony”, ,,O  mój rozmarynie” czy pieśń 

,,Marsz Polonia”. W  programie znalazł 
się także komentarz historyczny do 
wydarzeń z  1918 roku. Artystom uda-
ło się stworzyć niezwykłą atmosferę 
i  niejednokrotnie wzruszyć słuchaczy.  
Organizatorami koncertu były bełcha-
towskie starostwo i urząd miasta.

Wcześniej, 11 listopada, odbyły się 

oficjalne uroczystości Święta Niepod-
ległości. Wielokrotnie w  ich trakcie 
przypominano słowa papieża, święte-
go Jana Pawła II: „Wolność nie jest nam 
dana, ale zadana”. Przed kościołem przy 
ul. Czyżewskiego,  zgromadziło się kil-
kaset osób: delegacje władz, instytucji, 
szkół i zakładów pracy oraz mieszkańcy. 
Zebrani uczestniczyli w  nabożeństwie 
w intencji Ojczyzny. Zgodnie z tradycją 
przysięgę złożyło 24 nowych członków 
Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”. Pod ta-
blicą upamiętniającą bełchatowskich 
żołnierzy POW kwiaty w  imieniu po-
wiatu złożyli Waldemar Wyczachowski, 
starosta bełchatowski oraz Grzegorz 
Gryczka, wicestarosta.  n

Znanego aktora Jerzego Zelnika można było zobaczyć w programie ,,Ku niepodległej”

Waldemar Wyczachowski i Grzegorz Gryczka złożyli kwiaty pod 
tablicą żołnierzy POW
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Dary zapakowane w  kartony, pudła 
i worki ledwie zmieściły się w busie typu 
„transporter”, a było to dokładnie ponad 
tysiąc zeszytów, 865 długopisów, 48 ple-
caków i  114 piórników, w  sumie blisko 
sześć tysięcy różnych artykułów szkol-
nych. Zebrali je uczniowie podstawówek, 
gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych 
w  ramach akcji starostwa ,,Pełny ple-
cak”. Bełchatowska delegacja zawiozła je 
pod koniec listopada do polskiej szkoły 
w  Żółkwi. To region partnerski powiatu 
bełchatowskiego.

- Sygnałem do podjęcia działań był list 
z  prośbą o  pomoc od sióstr dominika-
nek, które prowadzą tu szkołę polską – 
mówi Waldemar Wyczachowski, starosta 
bełchatowski. - Doszliśmy do wniosku, że 
dobrą formą wsparcia będzie przekaza-
nie najpotrzebniejszych artykułów szkol-
nych. Efekt przerósł nasze oczekiwania. 
Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć, jak do-
skonale funkcjonuje szkoła w Żółkwi, jak 
dzieci przykładają się do nauki szeroko 
rozumianej polskości. 

Siostry dominikanki, które prowadzą 
szkołę, nie kryły radości. 

W  imieniu dzieci, rodziców i  nas, 
sióstr, serdecznie dziękuję za zbiórkę 
w Bełchatowie – mówi siostra Sara Ewa 

Łakomy. - Społeczność, która w  naszej 
szkole odbywa spotkania z  językiem 
polskim i  polskością, przyjmuje tę po-
moc z wielką radością. To dla nas praw-
dziwe doświadczenie dobroci i  gestu 
serc Polaków. W tym trudnym dla Ukra-
iny czasie, gdy nawet dziś dzieci miały 
problem z  dojazdem na zajęcia, fakt, 
że ktoś w Polsce o nich pamięta i dzieli 
się dobrem, jest dla nich wzruszającym 
przeżyciem.

Szkoła w  nazwie ma wyraz „sobotnia”, 
jednak zajęcia odbywają się we wszystkie 
dni tygodnia, oprócz poniedziałku. Dzieci 
i młodzież, łącznie 242 osoby, uczą się ję-
zyka polskiego i religii. Najmłodsza grupa 
ma między 7 i  8 lat, najstarsi uczniowie 
mają 17 lat. Każda z grup ma trzy godzi-
ny zajęć w tygodniu. Siostra Sara mówi, 
że uczniowie pochodzą z rodzin polskich 
i  rodzin mieszanych, ale także takich, 
w których o polskich korzeniach jeszcze 
nie rozmawiano.

Kilkunastoletni Maksim mówi, że w Pol-
sce był, a do szkoły przychodzi, bo chce 
jeszcze lepiej nauczyć się języka polskie-
go. Siostra Sara dodaje, że dla uczniów 
dużym zaskoczeniem jest zetknięcie 
z  polskim alfabetem, że jest jak wejście 
w inną kulturę.

Uczniowie mają trzy godziny zajęć w tygodniu. Uczą się języka polskiego,   historii, religii

Starosta Waldemar Wyczachowski na spotkaniu z uczniami polskiej szkoły Uczniowie dziękują polskim dzieciom za zebrane artykuły   szkolne

Ktoś o nas pamięta i to jest wielka sprawa
Polska szkoła w Żółkwi na Ukrainie to 240 uczniów z różnych rodzin, także z takich, w których o polskim  pochodzeniu jeszcze się nie 
mówi. Najmłodsi mają 7 lat, najstarsi 17. To dla nich uczniowie z 19 szkół w powiecie bełchatowskim zbierali   dary

POMAGAMY

- Naszym celem jest docieranie do społe-
czeństwa i popularyzowanie wśród Polaków 
tu mieszkających języka polskiego i polskiej 
kultury – mówi siostra Sara. – Mieszkamy 
przecież jedynie 30 kilometrów od polskiej 
granicy, na kresach wielkiej polskiej historii. 
Sama Żółkiew to miasto króla Jana III Sobie-
skiego, założone przez hetmana Żółkiew-
skiego. Wiele osób ma tutaj Kartę Polaka, 
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Namalowali  
przyjaźń 

Kampanię społeczną „Niepełno-
sprawny - inny, ale taki sam” pro-

wadziło od września do grudnia 
w  szkołach stowarzyszenie „Kuźnia 
życzliwości” ze Szczercowa. Starosta 
Waldemar Wyczachowski objął akcję 
patronatem.

W jej ramach uczniowie dziewię-
ciu szkół wzięli udział w  konkursach 
plastycznych: „Są wśród nas niepeł-
nosprawni koledzy i  koleżanki”, „Nie-
pełnosprawny, czyli kto?”, „Savoir vivre 
wobec osób niepełnosprawnych”. 

Wśród uczniów podstawówek naj-
lepsze prace wykonali w kl. I-III: Zuzan-
na Barańska (SP nr 12), Oliwia Galoch 
(SP nr 5), Zuzanna Rogozińska (SP nr 
8); kl. IV – VI: Julia Cichecka (SP nr 8), 
Sandra Kotlewska (SP nr 8) i  Karolina 
Trzcińska (ZSP w  Szczercowie), Maja 
Łukaszewska (SP nr 8).

Laureatami w  konkursie na folder 
zostali: Bartłomiej Grabiszewski, Julia 
Swędrak, Aleksandra Koniarska, Pa-
weł Kur, Karolina Dzierzgwa, Mate-
usz Lewiński, Filip Kołodziejczyk z  PG 
w  Szczercowie oraz Patrycja Nowak 
i Klaudia Domańska z SZSO w Bełcha-
towie, Aleksandra Balcerzak z SOSW. 

Najlepsze spoty filmowe zrealizowali 
Agnieszka Dobrzelak, Anita Kupińska, 
Sylwia Nadajewska, Krzysztof Sekuła 
z ZSP nr 4 w Bełchatowie oraz Łukasz 
Czeczotka, Maria Wójcik, Marcin Mil-
czak, Maks Michalak, Arkadiusz Ku-
śmierek z SZSO nr 2 w Bełchatowie. 

Najlepsze prace konkursowe zosta-
ną wykorzystane w  kalendarzach na 
nowy rok, folderach i plakatach.  n

Taka pomoc zawsze będzie cenna
Szkoła w Żół-
kwi to inny 
świat stwo-
rzony przez 
siostry, świat 
bajki, do której 
dzieci wchodzą 
z szarej rzeczy-
wistości – mówi 
konsul Marian 
Orlikowski, kie-

rownik Wydziału Współpracy z Polakami 
na Ukrainie Konsulatu RP we Lwowie. 

Jak ocenia Pan akcje takie jak ta prze-
prowadzona w Bełchatowie?

Cieszę się, że dary trafiły do szkoły polskiej 
w  Żółkwi, bo placówka ta staje się znana 
w całym kraju, to inny świat stworzony przez 
siostry zakonne, świat bajki, do którego dzieci 
wchodzą z szarej codzienności. Nie ma takich 
pieniędzy, które z  dnia na dzień zmieniłyby 
jakość życia. Natomiast ten wyraz pamięci, 
czyli przywieziona dziś z Bełchatowa pomoc 
dla dzieci w Żółkwi, bez względu na to, co to 
jest, będzie czymś wielkim. Siostry wykorzy-
stają te dary jeszcze lepiej niż przypuszczają 
darczyńcy.

Przy okazji wizyty na Ukrainie koniecz-
nym staje się pytanie o nastroje społecz-
ne w związku z konfliktem na Krymie

Pomoc z Bełchatowa przybywa w szcze-
gólnym dla Ukrainy czasie, gdy 1200 kilo-
metrów od Lwowa znajduje się teren dzia-
łań wojennych, choć jak można stwierdzić 
tutaj na miejscu, wojna na wschodzie Ukra-
iny w  widoczny sposób nie determinuje 
codziennego życia. Bo Ukraińcy, tak jak 
Polacy, to społeczeństwo cudów. Mimo, 
że każdy wie o  wojnie, mimo, że masa 
ochotników rusza na front, to ludzie robią 
swoje, pracują, budują... Dynamika zmian 
pozytywnych, również gospodarczych, na 
zachodzie Ukrainy jest zadziwiająca, w wie-
lu krajach przy takiej sytuacji byłaby za-
paść gospodarcza, wykupywanie towarów 
ze sklepów, marazm i  zastój. Tutaj życie, 
wbrew przeciwnościom, toczy się własnym 
torem.

Przed wejściem do konsulatu widzieli-
śmy kolejkę osób...

Konsulat we Lwowie jest największym na 
świecie polskim konsulatem. Rocznie wyda-
jemy ponad 300 tysięcy wiz. Oczywiście dzia-
łamy na wielu innych polach związanych ze 
współpracą, organizacją wydarzeń i spotkań. 
Lwów to miasto sentymentów, silnie związa-
ne z naszą polską historią. To właśnie tu dwa 
lata temu rozpoczął się Majdan, młodzi ludzie 
wyszli na ulice i powiedzieli „My chcemy do 
Europy!”  Warto dodać, że Polska jest tutaj sza-
nowana za postawę wobec Ukrainy w ostat-
nich latach.

wiele osób czuje się w  jakimś stopniu 
związana z  Polską, a  niektóre po pro-
stu w Polsce upatrują  szansę na lepsze 
życie. Dlatego też opanowanie języka 
polskiego staje się priorytetem.

Akcja ,,Pełny plecak” została zorga-
nizowana po raz pierwszy, ale starosta 
Waldemar Wyczachowski zapowiada, 
że stanie się cykliczna.  n

Wicestarosta Grzegorz Gryczka wręczył nagrody laureatom konkursu
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Zapraszamy na kolędowanie z rodziną Pospieszalskich
Artyści z  dobrze znanej muzycznej rodziny Pospieszalskich wystąpią 29 grudnia w  Bełchatowie.  
W kościele na os. Dolnośląskim zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy w autorskich aranżacjach

Na świąteczne kolędowanie zaprasza staro-
sta Waldemar Wyczachowski. - To świąteczny 
prezent  dla wszystkich mieszkańców powia-
tu bełchatowskiego – mówi starosta. - Mam 
nadzieję, że wspólne kolędowanie, świątecz-
na atmosfera zjednoczą nas wszystkich.

Rodzina Pospieszalskich pochodzi z  Czę-
stochowy i  raz w roku, w  okresie Bożego 
Narodzenia, zamienia się w  wielki zespół, 
kolędujący w  całej Polsce.  Rodzina koncer-

tuje w  aulach, operach, filharmoniach oraz 
kościołach. W  tym roku zawita również do 
Bełchatowa i w magiczny, poświąteczny wie-
czór wykona tradycyjne kolędy w autorskich 
aranżacjach od wysmakowanych klasycznych 
wersji, przez folkowe klimaty, po żywiołowe 
jazzowe i rockowe brzmienia. 

Na scenie wystąpi w  sumie 14 muzyków 
o  tym samym nazwisku, będących dwupo-
koleniową rodziną koncertującą, zarówno 

pod własnym szyldem jak i z czołówką pol-
skiej sceny muzycznej: Anną Marią Jopek, 
Justyną Steczkowską, Voo Voo, rodziną Stecz-
kowskich i innymi artystami od ponad dwu-
dziestu lat.

Koncert odbędzie się 29 grudnia w kościele 
NMP Matki Kościoła i św. Barbary o godzinie 
19.  Wstęp wolny. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objęła Mariola Czechowska, prezy-
dent Bełchatowa.  n

Artyści z mieszkańcami o wigilijnych tradycjach
Wspólne przygotowywanie wigilijnej 

wieczerzy, aktorzy na szczudłach, po-
chodnie i  efekty pirotechniczne. Wszystko 
to zaserwował bełchatowskiej publiczności 
Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop. 
Świąteczny, interaktywny spektakl ,,Pierwsza 
gwiazda” pokazany został podczas Jarmarku 
Świątecznego.

Krakowski teatr bawił mieszkańców w nie-
dzielne popołudnie. Aktorzy na szczudłach 
przemierzali plac Narutowicza. Zapraszali 
publiczność do stołu wigilijnego. Mieszkań-
cy brali udział w  konkursach kulinarnych 
- strugali jabłka, ubijali pianę, ścierali laski 
cynamonu. Aktorzy opowiadali o obrzędach 
wigilijnych, symbolach świąt oraz o tym, jak 

przygotować tradycyjne potrawy.  Utrzyma-
ny w klimacie wigilijnym XIX-wiecznej Polski 
spektakl nie mógł się nie podobać, choć sil-
ny wiatr nie był sprzymierzeńcem aktorów. 
Widowisko zwieńczone było pokazem piro-
technicznym.

Spektakl był jedną z  atrakcji jarmarku 
świątecznego, który w  sobotę i  niedzielę 
odbywał się  na placu Narutowicza. Beł-
chatowianie mogli zaopatrzyć się na nim 
w  świąteczne upominki, bombki, wyroby 
rękodzieła, lampki, światełka, choinki, czy 
tradycyjne produkty świąteczne, jak rów-
nież skosztować  pieczonych kasztanów, 
węgierskiego gulaszu oraz tradycyjnego 
grzańca.

Organizatorem jarmarku była prezydent 
miasta, a  współorganizatorem bełchatowski 
starosta. n

Rodzina Pospieszalskich zaśpiewa kolędy w autorskich aranżacjach – od tradycyjnych po jazzowe. Wstęp wolny

Krakowscy aktorzy zaprosili mieszkańców na interaktywny spektakl
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POD PATRONATEM STAROSTY

Wygrali kurs na prawo jazdy
Mateusz Sołtys z Kleszczowa zwyciężył w konkursie wiedzy o ru-
chu drogowym

Choć nie posiadają jeszcze prawa jaz-
dy, to wiedzę z zakresu przepisów ruchu 
drogowego mają w jednym palcu. Mowa 
o  zwycięzcach międzyszkolnego kon-
kursu sprawdzającego wiedzę z  zakresu 
przepisów ruchu drogowego „ABC bez-
pieczeństwa na drodze młodego kierow-
cy”, który odbył się 10 listopada w ZSP nr 
4 w Bełchatowie.

W  tegorocznej edycji zwyciężył Ma-
teusz Sołtys, uczeń Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w  Kleszczowie, który 
wygrał refundację kursu na prawo jazdy 
w  wysokości 100 procent oraz nagrodę 
starosty bełchatowskiego w  postaci ta-
bletu. II miejsce zajął Kamil Zatorski, rów-

nież z ZSP w Kleszczowie, który w nagro-
dę otrzymał refundację kursu na prawo 
jazdy w  wysokości 75 procent. Trzecie 
miejsce przypadło Marcie Kowalczyk 
z  I LO w Bełchatowie, która wygrała re-
fundację kursu w wysokości 50 procent, 
a czwarte Natanelowi Wieczorkowi, rów-
nież z I LO, który też otrzymał 50 procent 
zniżki na kurs nauki jazdy.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, klas II, III, IV 
z Bełchatowa. Jego organizatorem było 
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia 
Kierowców i Instruktorów Regionu Piotr-
kowskiego oraz Waldemar Wychaczow-
ski, starosta bełchatowski.  n

Bełchatowski curling na międzynarodowym poziomie
42 drużyny z kraju i zagranicy walczy-

ły na powiatowym lodowisku w VI 
Międzynarodowym Turnieju Curlingo-
wym o Puchar Starosty Bełchatowskiego. 
Rozgrywki trwały przez trzy grudniowe 
dni. W środowisku amatorów „lodowych 
szachów” tafla w  Powiatowym Centrum 
Sportu w  Bełchatowie cieszy się bardzo 
dobrą sławą. Wysoko oceniany jest także 
poziom organizacji zawodów. 

Najwyższe trofeum w tegorocznej im-
prezie z rąk Waldemara Wyczachowskie-
go, fundatora pucharu, trafiło do druży-
ny First Aid z  Krakowa. Drugie miejsce 
wywalczyli Rosjanie - Karpinskiy&Co, 
trzecie zajęła drużyna Tereferekuku. 
„Złota szczotka”, nagroda przechodnia 
za zajęcie ostatniego miejsca, będzie 
przez rok w  posiadaniu zespołu KKC 
Vector. n

Zwycięzcy konkursu otrzymali refundację kursów na prawo jazdy

Na bełchatowskim lodzie walczyły drużyny z całej Polski

Akcje, konkursy, spotkania

Festiwal smaków. Akcja promująca zdro-
wy tryb życia poprzez zdrowe odżywianie się 
oraz uprawianie sportu. Wydarzenie przycią-
gnęło ponad pół tysiąca zainteresowanych 
osób. Organizatorem była szkoła ZSP nr 4.

Święto Niepodległości z  gęsiną w  tle. 
Mieszkańcy gminy drużbice obchodzili świę-
to niepodległości połączone z degustacją 
potraw z gęsiny oraz otwarciem nowo wybu-
dowanego placu rekreacyjnego przy Gmin-
nej Hali Sportowej w Drużbicach.

Dzień Seniora. Ponad czterdziestu se-
niorów spotkało się, już tradycyjnie, po raz 
dwunasty na obchodach swojego święta. 
Organizatorem spotkania był Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w Bełcha-
towie. 

„ZbieramyZakrętki.pl pomagając lu-
dziom pomagamy naturze”. Akcja organi-
zowana dla chorego Mateusza, mieszkańca 
powiatu bełchatowskiego. Do tej pory udało 
się zebrać ponad 230 kg nakrętek. Do akcji 
włączył się min.: GKS oraz większość bełcha-
towskich szkół.

„Zgaś ryzyko”. Rodzinny festyn promu-
jący ogólnopolską akcję „Bezpieczny dom”, 
mający na celu przede wszystkim edukację 
w  zakresie bezpiecznego zachowania się 
w sytuacjach mających znamiona pożaru, ale 
również zachęcanie do montowania w  do-
mach czujek tlenku węgla i dymu. Organiza-
torem była straż pożarna. 

Trwa zbiórka nakrętek dla Mateusza
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Pracownicy i szefowie uczyli się ratować życie
Blisko 60 przedsiębiorców uczestniczy-

ło w  dwóch edycjach kursu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, 
zorganizowanym przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą i bełchatowskie starostwo. 
Uczestnicy najpierw przysłuchiwali się 
teorii, a  następnie praktycznie ćwiczy-
li takie czynności jak sprawdzanie akcji 
życiowych człowieka, układanie ciała 
osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej 
ustalonej, sztuczne oddychanie. 

Sporo wiadomości dotyczyło zagra-
żających zdrowiu ludzkiemu zdarzeń 
z życia codziennego w domu czy pracy, 
jak np. oparzenia, skaleczenia, stłuczenia 

i  złamania. Uczestnicy szkolenia z  satys-
fakcją ocenili zasadność zorganizowania 
kursu, jak też przekazaną na nim wiedzę.   

- Wiem teraz i potrafię więcej, co spo-
woduje, że nie będę bała się zareagować, 
kiedy ktoś nagle będzie potrzebował po-
mocy – mówi jedna z kursantek.

Warto przypomnieć, że polskie prawo 
nakłada na świadka wypadku obowią-
zek powiadomienia odpowiednich służb 
o  zaistniałym zagrożeniu dla zdrowia 
i życia ludzi, jak też udzielenia pierwszej 
pomocy poszkodowanemu. 

Kolejne szkolenie dla przedsiębiorców 
odbędzie się w styczniu. n

Bar familijny "Miś" - dobry pomysł na biznes
Otworzyli firmy i podzielili się doświadczeniami w konkursie „Moja fimra, Moja przyszłość”

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie 
po raz ósmy zorganizował konkurs dla 
przedsiębiorców, którzy założyli własną 
firmę korzystając z dotacji urzędu.  Zwy-
cięzcą tegorocznej rywalizacji „Moja fir-
ma, moja przyszłość” został Mariusz Tyl-
kowski, właściciel baru familijnego „Miś" 
w Zelowie. 

Na drugim miejscu znalazła się Izabe-
la Białucha z  firmy Dukat, prowadząca 
doradztwo finansowe. Trzeci na podium 
stanęli ex equo Monika Wypych (Studio 
Dekoracji Mona Deco) i Michał Skarzyń-
ski (PHU Gumfix). Konkurs odbył się pod 
patronatem Waldemara Wyczachowskie-
go, bełchatowskiego starosty. Nagrody 
wręczali poseł Dariusz Kubiak i Grzegorz 
Gryczka, wicestarosta bełchatowski.

Zwycięzca Mariusz Tylkowski przy-
znaje, że pomoc PUP ułatwiła spełnie-
nie marzeń o własnym biznesie. Rozwój 

jego działalności, począwszy od kwietnia 
2014 r., przebiegał z umiarkowanym roz-
machem i  bez większych problemów. 
Jak twierdzi pan Mariusz, pomógł w tym 
brak w  Zelowie konkurencyjnych loka-
li. Nie znaczy to jednak, że prowadze-
nie własnej działalności jest tylko łatwe 
i  przyjemne. Ciągłe kontrole urzędów 
i inspekcji bywają uciążliwe.

- Z  jednej strony jest to dla mnie 
ogromny stres, a z drugiej dowiaduję się, 
co robię źle, co muszę poprawić i wycią-
gam z tego wnioski – mówi Mariusz Tyl-
kowski. - Innym problemem jest dobór 
właściwej kadry. Wbrew pozorom jest 
bardzo trudno znaleźć dobrze wykwali-
fikowanego i sumiennego pracownika.

Uczestnicy konkursu opisywali znacze-
nie nie tylko dobrego pomysłu na biznes 
czy doboru pracowników. Ważna jest też 
dbałość o promocję firmy wśród poten-

cjalnych klientów, a także wsparcie rodzi-
ny i przyjaciół, nie tylko finansowe.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przyznawane są przez beł-
chatowski „pośredniak” od 11 lat. Skorzy-
stało z nich już 1200 osób bezrobotnych. 
W ubiegłym roku wypłacono 120 tys. zł 
dla sześciu nowych przedsiębiorców. n

DLA PRZEDSIĘBIORCY

O przedsiębiorczości w Kleszczowie
Gmina Kleszczów wpisała się w ob-

chody ósmej edycji Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości orga-
nizując u  siebie Kleszczowskie Dni 
Przedsiębiorczości, pod patronatem 
starosty bełchatowskiego Waldema-
ra Wyczachowskiego. W  programie 
znalazły się szkolenia i  warsztaty, na 

których poruszano zagadnienia z  za-
kresu możliwości pozyskania środków 
finansowych na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz opraco-
wania „dobrego wniosku o  dotację", 
badanie predyspozycji przedsiębior-
czych, finansowanie zewnętrzne dla 
firm małych, średnich i  dużych, ofer-

tę współpracy biznesu z nauką. Swoją 
propozycję w  tym zakresie przedsta-
wiła Politechnika Łódzka. 

Organizatorami Kleszczowskich Dni 
Przedsiębiorczości byli Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów i Bełchatowsko-
Kle szczowski Park Przemysłowo-Tech-
nologiczny. n

xxxxxx

Zwycięzca konkursu Mariusz Tylkowski (od lewej), poseł 
Dariusz Kubiak i wicestarosta Grzegorz Gryczka



- 13 -

Z ŻYCIA GMIN

Gmina Rusiec inwestuje w edukację
Dbałość o najmłodsze pokolenie, zapewnienie mu odpowiednich warunków kształcenia to prio-
rytety Dariusza Woźniaka, wójta gminy Rusiec.

Dzięki pozyskanym funduszom ze-
wnętrznym w  Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Ruścu realizowane są obecnie 
dwa projekty współfinansowane w  80 
proc. ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
w Łodzi. W ramach pierwszego powstaje 
ogródek dydaktyczny, gdzie najmłodsi 
obserwując przyrodę pogłębią swą wie-
dzę ekologiczną. Drugi projekt przyczynił 

się do utworzenia nowoczesnej pracowni 
przyrodniczej. Profesjonalne wyposażenie 
pozwoli na prowadzenie ciekawych lekcji, 
warsztatów ekologicznych i  meteorolo-
gicznych. 

Gmina przystąpiła także do programu 
rządowego „Książki naszych marzeń”, dzięki 
temu zostaną wzbogacone księgozbiory 
bibliotek Zespołów Szkolno-Przedszkol-
nych w Ruścu i Woli Wiązowej.  n

Wójt Dariusz Woźniak doposażając placówki oświatowe w no-
woczesny sprzęt zachęca dzieci i młodzieży do zdobywania 
wiedzy poprzez obserwację i zajęcia praktyczne

Expressem przez gminę Kleszczów
Rozbudowa energetyki. Gmina roz-

budowuje swój potencjał energetyczny. 
Sfinansowała budowę stacji transforma-
torowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 
kV i 0,4 kV, które umożliwią podłączenie do 
gminnej sieci energetycznej pierwszych 
przemysłowych elektrowni słonecznych 
o łącznej mocy 520 kW. Ogniwa fotowolta-
iczne montowane są w sąsiedztwie strefy 
przemysłowej w Żłobnicy. Z kolei w strefie 
przemysłowej w Bogumiłowie na zlecenie 
gminy zbudowana zostanie stacja trans-
formatorowa 30/0,4 kV oraz ułożone pod-
ziemne kable 30 kV. Posłużą one do zasile-
nia w energię inwestorów w tej strefie.

Otwarty Dom Św. Barbary. 3 grudnia 
odbyła się uroczystość otwarcia i poświę-
cenie domu pomocy społecznej w Klesz-
czowie. Ta placówka zbudowana przez 
Fundację Servire Homini przy wsparciu  
środków pożyczonych z  gminnego bu-
dżetu będzie służyć do świadczenia opie-
ki dla 65 stałych pensjonariuszy, umożliwi 

też organizowanie zajęć w trybie pobytu 
dziennego dla 20 podopiecznych.

Opiekunowie dzienni. Od 2012 r. ro-
dzice dzieci w tzw. wieku żłobkowym (od 
20. tygodnia do 3. roku życia) mogą korzy-
stać ze zorganizowanej i dofinansowanej 
przez gminę opieki. Dziećmi zajmują się 
opiekunki dzienne, które spełniły warun-
ki konkursu ogłaszanego co roku przez 
Urząd Gminy. W  2015 r. dziesięć opieku-
nek zajmowało się 48 dziećmi w  wieku 
żłobkowym. Do konkursu na 2016 r. przy-
stąpiło 14 pań zainteresowanych pracą 
w charakterze opiekuna dziennego. JS

 n

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ks. abp Wacław Depo z Ar-
chidiecezji Częstochowskiej, ks. Andrzej Pękalski - proboszcz parafii 
w Kleszczowie oraz Sławomir Chojnowski - wójt gminy Kleszczów.

Mieszkańcom Powiatu 
Bełchatowskiego życzymy, by 
Święta Bożego Narodzenia 

przyniosły radość, pokój i szczęście. 
Niechaj świąteczny czas będzie 
wypełniony ciepłem i dobrem. 

W Nowym Roku 2016 
życzymy Państwu jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz wielu 

sukcesów.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Śluga

Wójt Gminy Kleszczów
Sławomir Chojnowski
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Dary serca dla potrzebujących mieszkańców gminy
65 ton żywności trafiło do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców gminy 
Bełchatów.

Akcję przeprowadzono dzięki współ-
pracy gminy oraz Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bełchatów ,,Wspólna Gmi-
na” z Bankiem Żywności w Łodzi. 

Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współfinansowany jest 
z  Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym. Wśród darów, 
które przekazano do rodzin są m. in. olej, 
cukier, ryż, kasze, mleko, sery, olej, dżemy 
oraz konserwy mięsne i warzywne. W tym 
roku program był realizowany od stycznia 
do października 2015 r. w czterech turach – 
w każdej z nich paczki żywnościowe otrzy-
mywało ponad 700 objętych opieką osób. 

- Żywność pozyskana i  przekazywa-
na jest przez członków Stowarzyszenia 
,,Wspólna Gmina”, którzy osobiście dotarli 
do każdej z rodzin. Stowarzyszenie zobo-
wiązane było dodatkowo w tym roku do 
przeprowadzenia warsztatów tematycz-
nych, kulinarnych, dietetycznych, ekono-
micznych dla osób objętych programem 
– informuje Sylwester Marczak, prezes sto-
warzyszenia ,,Wspólna Gmina”. 

W  realizację programu zaangażowany 
jest wójt gminy Bełchatów oraz pracow-

nicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

- Papież św. Jan Paweł II powiedział, że 
o wielkości człowieka świadczy nie to, co 
on posiada, lecz to, kim jest; nie to co ma, 
ale to, czym dzieli się z  innymi. Dlatego 
chcę podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w tę pomoc, wszystkim 
tym, którzy swój czas i energię poświęcili 
osobom potrzebującym – mówi wójt Ka-
mil Ładziak. n

Z ŻYCIA GMIN

Tony zebranej żywności wymagały użycia profesjonalnego sprzętu do transportu

Pomoc w liczbach

• styczeń - 744 osoby objęte pomocą – 11 ton 
żywności, z tego na osobę przypadało 14,78 kg

• czerwiec - 720 osoby objęte pomocą – 18 ton 
żywności, z tego na osobę przypadało 25,14 kg, 

• sierpień 735 - osoby objęte pomocą – 16 ton 
żywności, na osobę 21,38 kg, 

• październik – 795 osoby objęte pomocą – 20 
ton żywności, na osobę 26, 28 kg. 

Krótko
Przyjrzeli się strategii gminy Kleszczów
Trzy spotkania konsultacyjne, zorganizowane w Kleszczowie, Łękińsku i Żłobnicy umożliwiły 
zapoznanie zainteresowanych mieszkańców gminy oraz przedstawicieli przedsiębiorców z naj-
ważniejszymi założeniami „Strategii rozwoju gminy do roku 2030+”. Prace nad tym dokumentem 
są koordynowane przez poznańską firmę Lider Projekt i zbliżają się ku końcowi.

Wigilijne spotkanie mieszkańców gminy Bełchatów
To była już piąta wigilia zorganizowana w gminie Bełchatów dla osób starszych i samotnych. Jak 
co roku uroczyste spotkanie w Gminnym Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych cieszyło się 
wielkim powodzeniem, a z zaproszenia skorzystało 115 mieszkańców gminy. Gości powitała dy-
rektor Anna Kamieniak wraz z  wójtem 
Kamilem Ładziakiem oraz przewodni-
czącym Rady Gminy Jackiem Ludwicza-
kiem, jednocześnie składając wszystkim 
najpiękniejsze życzenia świąteczne. 
Nie zabrakło również potraw wigilij-
nych, tradycyjnego dzielenia się opłat-
kiem oraz wspólnego kolędowania 
z  zespołem PJW. Miłą niespodzianką 
dla seniorów była wizyta świętego Mi-
kołaja, który dla każdego miał słodki 
upominek.
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Drużbice częstowały gęsiną w dniu patrona gminy

Z ŻYCIA GMIN

Przydomowe oczyszczalnie w gminie Szczerców
Od 2012 r. na terenie gminy Szczerców realizowany jest program montażu przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
indywidualnych gospodarstw domowych

Oczyszczalnie montowane są wszędzie tam, 
gdzie nie ma możliwości włączenia posesji 
do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy włączenie 
do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicz-
nie lub nie planuje się budowy takiej sieci. 
Instalacje powstają w  systemie z  drenażem 
rozsączającym. Technologia drenażowa 
oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu 
zbiorników. Właściciel posesji pokrywa jedy-
nie koszty związane z opracowaniem doku-
mentacji technicznej i wykonaniem instalacji 
odprowadzenia ścieków z budynku do przy-
domowej oczyszczalni ścieków. Natomiast 
pozostałe koszty pokrywa budżet gminy 
Szczerców. O  udziale gospodarstw domo-
wych w programie decyduje kolejność zgło-
szeń wniosków. 

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na mon-
taż przydomowej oczyszczalni ścieków, swoją 
decyzję uzasadniali tym, że jej eksploatacja 

nie wymaga zaangażowania właścicieli go-
spodarstw w  przeciwieństwie do zwykłych 
szamb, które należy opróżniać systematycznie. 
Jeżeli środki finansowe na montaż oczyszczal-
ni nie pochodziłyby z budżetu gminy Szczer-
ców, nie zdecydowaliby się na ich budowę ze 
względów finansowych. 

Krzysztof Kamieniak, wójt gminy Szczer-
ców, podkreśla, że w  projekcie budżetu na 
rok 2016 także zabezpieczono środki finan-
sowe z  przeznaczeniem na montaż przy-
domowych oczyszczalni ścieków. W sumie 

na przestrzeni 3 lat dofinansowaniem obję-
tych zostało 95 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 1.070.302 zł.  W 2015 r. gmina 
Szczerców sfinansowała zakup i  montaż 18 
takich oczyszczalni. Łączny koszt inwestycji 
opiewał na kwotę 159.766 zł. n

Ciepłych i rodzinnych  
Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych życzliwością

i pokojem oraz wszelkiej pomyślności  
i radości w życiu prywatnym  

i zawodowym w Nowym 2016 Roku  
wszystkim mieszkańcom  

Gminy Szczerców składa

Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak

wraz z Radą Gminy Szczerców

Dzień Niepodległości z gęsiną w tle w gminie Drużbice
Z szacunkiem dla historii, ale i troską o naj-

ważniejsze wartości dla współczesnych 
pokoleń odbyły się w  Drużbicach gminne 
obchody Święta Niepodległości. Złożyły się 
na nie nabożeństwo w intencji Ojczyzny, zło-
żenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniają-
cym miejsce zestrzelenia polskiego samolotu 
Łoś w Patoku i na grobie poległych lotników 
na cmentarzu parafialnym. Bożena Zielińska, 
wójt gminy Drużbice, przypomniała znacze-
nie daty 11 listopada 1918 r., ale zwróciła 
także uwagę na umiejętność poszanowania 
tego, o co walczyły przeszłe pokolenia. 

Święto zapisze się w historii Drużbic uro-
czystym otwarciem nowo wybudowane-

go placu rekreacyjnego przy Gminnej Hali 
Sportowej w  Drużbicach. W  hali wystąpiła 
góralska kapela Ondraszki i  odbyło się też 
podsumowanie konkursu kulinarnego na 
potrawy z  gęsiny, przygotowane przez 
mieszkańców sołectwa Chynów, KGW 
w  Drużbicach, Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Hucisko i  Okolic, sołectwa Stefanów 
i druhów z OSP Wadlew. Gęsinę i produkty 
wykorzystane do przygotowania potraw 
konkursowych reprezentanci wsi kupili za 
własne pieniądze.

11 listopada to także dzień patrona gmi-
ny. Św. Marcin opiekuje się parafią Drużbice 
przez prawie cztery wieki.  Jego nieodłącz-

nym atrybutem jest gęś. W  herbie gminy 
widniejąca nad gęsią pomłość, czyli  sznur ze 
skręconej słomy, służący do wiązania snop-
ków, jest odniesieniem do herbu rodu Druż-
bickich, którzy byli założycielami wsi i funda-
torami kościoła.  n

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie 
ludziom wszem...”

Oby nadchodzące Święta  
Bożego Narodzenia  

były czasem spokoju i miłości.
Niechaj przy każdym wigilijnym stole 
zagości radość i dobroć, a nadchodzący 
2016 rok przemieni w rzeczywistość 

wszystkie marzenia. 

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha 
oraz sukcesów, zarówno zawodowych,  

jak i osobistych.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Walczyk

Wójt Gminy Drużbice
Bożena ZielińskaWójt Bożena Zielińska oddała hołd bohaterom  

w imieniu mieszkańców gminy Drużbice 
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RADNI V KADENCJI
RADY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

Adama 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

Renata Skalska

Miłosz Rudnicki

Waldemar Wyczachowski

Krzysztof Rybak

Jacek Zatorski

Komisje Rady Powiatu  
Bełchatowskiego

Komisje Rady Powiatu w Bełchatowie
Komisja Rewizyjna:
Damian Nowak – przewodniczący
Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący
Marek Chrzanowski
Iwona Kowalska
Miłosz Rudnicki
Karol Orymus

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
Miłosz Rudnicki – przewodniczący
Marek Jasiński – wiceprzewodniczący
Szczepan Chrzęst
Grzegorz Gryczka
Damian Nowak
Waldemar Wyczachowski

Komisja Infrastruktury i Porządku Pu-
blicznego:
Jerzy Konieczny – przewodniczący
Jacek Zatorski – wiceprzewodniczący
Adam Baryła
Ryszard Ciągło
Barbara Dobkowska
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut

Komisja Gospodarki Rolnej i Ochrony 
Środowiska:
Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący

Iwona Kowalska – wiceprzewodnicząca
Adam Baryła
Krzysztof Gajda
Dariusz Rogut
Krzysztof Rybak
Jacek Zatorski

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


